
رئیس مرکز آمار ایران:

روند کاهش نرخ تورم امیدوار کننده است!

شهروندان  گر  ا کرد:  تاکید  کشور  وزیر 
و  نکنند  یت  عا ر ا  ر شتی  ا بهد ی  تکل ها و پر
محدودیت ها  بی تردید  کند،  پیدا  اُمیکرون شدت 

باز می گردد.
ستاد  عملیاتی  قرارگاه  جلسه  پایان  در  وحیدی  احمد 
ملی مقابله با کرونا گفت: در جلسه روز سه شنبه موضوعات 

متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست، اُمیکرون 
تاکید شد  راستا  در همین  و  بررسی شد  آن  و شدت شیوع 
رعایت مقررات بهداشتی مورد توجه قرار گیرد. بی تردید اگر 
در رعایت این مورد کوتاهی کنیم شیوع اُمیکرون و افزایش 

بستریها دردسرساز خواهد شد.
صفحه 2

توصیه یک روانشناس به زوج های جوان؛

در خانواده همسر
 »نقش« بازی نکنید!

سرطان دومین دلیل مرگ مردم در ایران و دنیا!
رییس مرکز تحقیقات سرطان با بیان اینکه 
۳۰ درصد مرگ ها در کشور ما با دود مرتبط است، 
گفت: از سال گذشته با وزارت نیرو فلزات سنگین 
در آب را بررسی کردیم و نمونه آب را در تابستان 
را گرفته ایم. زمستان و بهار سال آینده را نیز بررسی می کنیم. 
اما مقدمات آن این است که وضع ما از نظر فلزات سنگین در 
آب خوب نیست.محمداسماعیل اکبری، رییس مرکز تحقیقات 
سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نشستی خبری 
در ارتباط با وضعیت سرطان در ایران گفت: تقریبا چهل درصد 
سرطان ها قابل پیشگیری هستند به شرطی که برنامه مدون 
حاکمیتی برای آن داشته باشیم. بیست درصد سرطان ها منجر 
به مرگ می شوند. سرطان در ایران و دنیا دومین دلیل مرگ 
مردم است. بیماری های قلبی عروقی سرجمع اولین دلیل مرگ 
است و اگر این نوع بیماری ها را از هم تفکیک کنیم سرطان 

اولین دلیل مرگ است.
صفحه 2

تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد؛

بازاریان اطراف حرم مطهر 
باید الگوی انصاف و نماز اول وقت باشند

4
اردوی تیم ملی با حاشیه برفی و کرونایی!

صفحه 6

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1940- چهارشنبه 6  بهمن 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بي مهري جشنواره 

فجر به فیلمساز 
بزرگ سینماي 

ایران

6ورزش
رحیمی سرپرست 
کاروان ایران در 

بازی های کشورهای 
اسالمی 

نک 1با

همواره در سينماهاي بزرگ جهان هستند چهره هايي كه هم 
در بين منتقدان، هم در بين اهالي سينما و هم در بين مردم 
سر  آنها  با  جشنواره ها  هرگز  اما  هستند  ماندگار  و  محبوب 

سازگاري نداشته و مورد بي مهري قرار مي گيرند.

يکصدمين نشست هيات اجرايی كميته ملی المپيک صبح روز 
گذشته با رياست سيد رضا صالحی اميری و حضور كليه اعضا 
هيات اجرايی و همچنين تعدادی از كارشناسان خبره در امور 

برگزاری بازيهای المپيک برگزار شد.

حجت اله صيدی، مديرعامل بانک صادرات ايران از 
اعطای تسهيالت خرد بدون نياز به ضامن در تمامی 

شعب اين بانک خبر داد.

حذف ضامن از 
تسهیالت زیر ١٠٠ 

میلیون تومانی بانک 
صادرات ایران

بازگشت محدودیت ها در صورت شدت اُمیکرون  سهم کمتر از 10 درصدی ایران
 از مواد تولیدی نفت و گاز جهان

اولین  عنوان  به  کارون  از  رونمایی  مراسم  در  زاده  علیرضا صدیقی 
شرکت دانش بنیان هلدینگ خلیج فارس اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ سال 
است که کشور ما صاحب نفت است و طی این مدت با روش مشخص نفت 
را اکتشاف، استخراج و بفروش رسانده ایم، قبل و بعد از انقالب بخصوص بعد از جنگ 

پتروشیمی به کمک نفت برای کسب درآمد آمد.
صفحه ۳

رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی 
وزارت علوم: گفت:  ایجاد بانک نخبگان ایرانی خارج 
نشست  سیزدهمین  است.  اهمیت  دارای  کشور  از 
سراسری هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها، 
مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک های علم و 
فناوری برگزار شد .حسین ساالر آملی رییس مرکز همکاری های 

علمی بین المللی وزارت علوم در این مراسم اظهار داشت: بین 
المللی سازی یک ظرفیت است مبنای تحولی که در چهار سال 
آینده می توانیم به وجود بیاوریم، پژوهش های بین المللی است. 
در حوزه جذب دانشجو، استاد و ایجاد شعب دانشگاهی مشترک 
و همکاری های ما بین مراکز و داخل کشور حائز اهمیت است.
صفحه 2

ضرورت ایجاد بانک نخبگان ایرانی خارج از کشور

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره گ1400/49/35

دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان ايالم 
موضوع مناقصه: گازرسانی به روستاهای سیاه گاو و سراب نقل شهرستان آبدانان

مبلغ کل برآورد: 67،۳۳۳،845،596ریال 
مبلغ تضمین :  ۳،۳67،۰۰۰،۰۰۰ریال  

الزم به توضیح است که دوره برآورداجرا  بر اساس سه ماهه چهارم سال ۱۳99 مطابق فهارس بهای سال ۱4۰۰ نفت و گاز و راه و باند سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد. و برآورد کاال بر اساس سه 
ماهه چهارم۱4۰۰ می باشد.

نوع تضمین : ضمانت نامه بانکي  شرکت در مناقصه یا فیش واریزي  به حساب شماره ۰۱۱27669۱6۰۰4 بانک ملي شعبه میدان امام حسن )ع(ایالم و یا سایر ضمانتنامه های معتبر و یا ترکیبی از آنها که 
در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره ۱2۳4۰2/ ت 5۰659 ه مورخه94/9/22 قید گردیده اند.

مدت زمان اجراي پروژه :  22۰روز تقویمی
محل تامین اعتبار : وام داخلی )بند ق(

۱4۰۰/۱۱/2۰    تاپایان وقت اداری  آخرین مهلت فروش اسناد :                  
۱4۰۰/۱2/۰4       تا ساعت 8:45 دقیقه صبح آخرین مهلت ارائه پیشنهادات :                              

زمان گشایش پاکات :                                                      ۱4۰۰/۱2/۰4       ساعت 9 صبح
محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم

*از دستورالعمل ارزیابی مالی وفرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره 796-2۰/2 تاریخ ۱۳99/۱2/۱۱ استفاده می گردد.
شرایط متقاضیان :

۱- داشتن شخصیت حقوقي 
2- کپي برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 

۳- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد 85 و 9۱ قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب 89/۳/5 وزیر کار و امور اجتماعی . 
4-داشتن امکانات ، ماشین آالت و نیروي متخصص 

5- داشتن گواهي صالحیت پیمانکاري از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با رتبه وظرفیت مجاز .
6- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه 

7-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
8- فروش اسناد به واجدین شرایط ، تکمیل و شرکت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرس ir.setadiran سامانه ستاد صورت می پذیرد . 

محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم 
9- عقد قرارداد با برنده مناقصه در صورتیکه مبلغ پیشنهادی بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط باشد. منوط به ارائه صورت های مالی حساب رسی شده باشد.

محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شرکت گاز استان ایالم 
هزینه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

هزینه و ارائه رسید تایید شده کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.
هزینه چاپ و تکثیر کتابچه پیمان به مبلغ ۳.5۰۰.۰۰۰ ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب شماره  ۰۱۱27669۱6۰۰4 به نام شرکت گاز استان ایالم واریز گردد. 

آدرس: ایالم – چهارراه پیام نور – بلوار تعمیرکاري نبش خیابان استاد شهریار 
شرکت گاز استان ایالم سایت WWW.Shana.irوhttp://iets.mporg.ir  و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن ۰84۳-22۳5824

کد فراخوان جهت آگهی مذکور         5۳،۱۰7،292     می باشد .
روابط عمومی شرکت گاز استان ایالمشناسه اگهی:۱265۳52 

فراخوان مناقصه عمومي 
يك مرحله اي با ارزيابي کیفي شرکت گاز استان گیالن

  شماره 93 /م/1400- نوبت اول

شرکت گاز استان گیالن۱-دستگاه مناقصه گزار :

رشت– پارک شهر ، خیابان ملت ، خیابان شهید سیادتی ، شرکت گاز استان گیالن2-نشاني دستگاه مناقصه گزار :

موضوع : اجراي خطً 8 توزیع جهت اتصال TBS باقرالعلوم به شبکه حمیدیان رشت  به طول ۱2۰۰ متر ۳-موضــوع مناقصـــــه :

 6/7۰۳/۱66/۰۰۰ ریال به مدت 2۱۰ روز4-مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان:

5-نوع و مبلغ تضمین : 
ضمانتنامه بانکي یا واریز نقدي به شماره شبا حساب 6۱۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱92۰6۳78746IR به شناسه 
واریز 922۱۱925229268۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ بانک مرکزی  یا یکي  از تضامین معتبر در آیین 

نامه شماره ت 5۰659/۱2۳4۰2 ه مورخ 94/9/22   به مبلغ ۳۳5/۱58/۳۰۰ ریال

6۱4۰۰/۱۱/۱4-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابي :

تا  ساعت ۱9 مورخ 7۱4۰۰/۱۱/28-آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادي توسط مناقصه گران  :

ساعت ۱۰ روز ۱شنبه مورخ  8۱4۰۰/۱2/۱-زمان بازگشایي پاکات مناقصه : 
9-مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران: مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( انجام مي پذیرد.

۱۰-شماره )تلفکس( تماس:  ۳۳۳69۰86-۰۱۳ دفتر امور قراردادها
*در این مناقصه دستورالعمل ارزیابي مالي و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا مي شود*

تذکر مهم : قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .

shana.ir و http://www.nigc-gl.ir   این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن
و همچنین پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات  ) معاونت راهبردي  ریاست جمهوري ( http://iets.mporg.ir  قابل رویت میباشد .

         
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن شناسه اگهی ۱26498۱

حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک 
صادرات ایران از اعطای تسهیالت خرد 
بدون نیاز به ضامن در تمامی شعب این 

بانک خبر داد.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
صادرات ایران، صیدی با بیان این مطلب 
رئیس جمهور  تأکید  به  توجه  با  گفت: 
محترم و تیم اقتصادی دولت مبنی بر 
آسان سازی اعطای تسهیالت به مردم، 
معرفی  فرآیند  ایران  صادرات  بانک 
تسهیالت  اعطای  روند  از  را  ضامن 
تومان  میلیون   ۱۰۰ سقف  تا  خرد 
و  بازنشستگان  شاغالن،  تمامی  برای 
اجرایی،  دستگاه های  مستمری بگیران 
نهادهای عمومی و شرکت های رتبه دار 

بخش خصوصی حذف کرد.
وی در این رابطه به برگزاری دو 
جلسه مهم در وزارت امور اقتصادی و 
با حضور وزیر محترم و معاون  دارایی 
ایشان اشاره و اضافه کرد: مقدمات کار 
در بانک صادرات ایران که در بانکداری 
خرد گام های بلندی را برداشته و در این 
زمینه پیشرو بوده است در اسرع وقت 

فراهم شد.
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
افزود: متقاضیان از 5۰ تا ۱۰۰ میلیون 
تنها  و  ضامن  بدون  می توانند  تومان 
از  خود  حقوق  از  کسر  گواهی  ارائه  با 
تسهیالت  ایران  صادرات  بانک  شعب 

دریافت کنند.
فرآیند  از  ضامن  حذف  صیدی، 
اعطای تسهیالت خرد بانکی را موجب 
افزایش  به عدالت و  دسترسی آسان تر 
و  توصیف  اجتماعی  اعتماد  ضریب 
یادآوری کرد: امکان دریافت تسهیالت 
از  دسته  آن  برای  یادشده  شرایط  با 
هم  خصوصی   بخش های  کارکنان 
دریافت کننده حقوق خود  بانک  در  که 
باشند،   B و   A اعتباری  رتبه   دارای 

فراهم است.
در  خواست  هموطنان  از  وی 
صورت بروز هرگونه مشکلی موضوع را 
از طریق شماره تلفن ۰96۰2 یا سامانه 
ثبت شکایات پایگاه اطالع رسانی بانک 
سریع  رسیدگی  مورد  تا  دهند  اطالع  

قرار گیرد.
ایران  صادرات   بانک  مدیرعامل 
هفته  مهم  جلسه  به  اشاره  با  ادامه  در 
مدیران  و   دولت  اقتصادی  تیم  گذشته 
عامل بانک ها با رییس جمهور  گفت: 
پیرو جلسه ای که  دوشنبه هفته گذشته 
با آقای رئیس جمهور داشتیم و جلسه 
بسیار مهمی بود، ایشان نکات راهبردی 
نظام  عملکرد  خصوص  در  مهمی  و 
بانکی و انتظارات  از نظام بانکی  مطرح 
کردند و خوشبختانه عزیزان ما در وزارت 
بالفاصله،   نیز  دارایی  و  اقتصادی  امور 
آن  کردن  عملیاتی  برای  را  ای  جلسه 
دغدغه ها و راهکارهایی که باید  اتخاذ 
شود برگزار کردند تا ان شااهلل  دغدغه 
ها رفع شود و نظام بانکی ارتقاء پیدا کند.

در  صادرات  بانک  عامل  مدیر 
ادامه افزود: از طرف دیگر برای اینکه 
و  محترم  دولت  و  جامعه  انتظارات 
شود،   برآورده  اسالمی  شورای  مجلس 
وزارت  در  هم  دیگری  مفصل  جلسه 

امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که 
تک تک آن مواردی که در جلسه دو 
روز قبل از آن طرح شده بود، از جمله 
موضوع وام های خرد، رای وحدت رویه 
و  شفافیت اطالعاتی بانکها در جلسه 

مذکور مورد بحث قرار گرفت.
صیدی در ادامه گفت: خوشبختانه 
در  خصوص  شفافیت اطالعاتی بانکها، 
اطالعات  بانکها   از  بسیاری  سایتهای 
شفافیت  این  ارتقاء  برای  را  مربوطه 

منعکس کرده اند.
صیدی خاطر نشان کرد: همچنین 
ها  استان  مشکالت  حل  خصوص  در 
برای توسعه و نیازهایی که در سفرهای 
استانها  به  جمهوری  محترم  ریاست 
مطرح می شود تصمیماتی  گرفته شد.

مدیر عامل بانک صادرات در پایان 
گفت: تک تک بانک ها از طریق شورای 
هماهنگی بانکها عزم جدی خود را برای 
حل این موارد اعالم کردند . بنابراین به 
زودی این طرحها عملیاتی خواهد شد و 
مردم عزیزمان  به تدریج آثار و ثمرات 

این تصمیمات را خواهند دید.
ایران  صادرات   بانک  مدیرعامل 
هفته  مهم  جلسه  به  اشاره  با  ادامه  در 
مدیران  و   دولت  اقتصادی  تیم  گذشته 
عامل بانک ها با رییس جمهور  گفت: 

پیرو جلسه ای که  دوشنبه هفته گذشته 
با آقای رئیس جمهور داشتیم و جلسه 
بسیار مهمی بود، ایشان نکات راهبردی 
نظام  عملکرد  خصوص  در  مهمی  و 
بانکی و انتظارات  از نظام بانکی  مطرح 
کردند و خوشبختانه عزیزان ما در وزارت 
بالفاصله،   نیز  دارایی  و  اقتصادی  امور 
آن  کردن  عملیاتی  برای  را  ای  جلسه 
دغدغه ها و راهکارهایی که باید  اتخاذ 
شود برگزار کردند تا ان شااهلل  دغدغه 
ها رفع شود و نظام بانکی ارتقاء پیدا کند.

در  صادرات  بانک  عامل  مدیر 
ادامه افزود: از طرف دیگر برای اینکه 
و  محترم  دولت  و  جامعه  انتظارات 
شود،   برآورده  اسالمی  شورای  مجلس 
وزارت  در  هم  دیگری  مفصل  جلسه 
امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که 
تک تک آن مواردی که در جلسه دو 
روز قبل از آن طرح شده بود، از جمله 
موضوع وام های خرد، رای وحدت رویه 
و  شفافیت اطالعاتی بانکها در جلسه 

مذکور مورد بحث قرار گرفت.
صیدی در ادامه گفت: خوشبختانه 
در  خصوص  شفافیت اطالعاتی بانکها، 
اطالعات  بانکها   از  بسیاری  سایتهای 
شفافیت  این  ارتقاء  برای  را  مربوطه 

منعکس کرده اند.
صیدی خاطر نشان کرد: همچنین 
ها  استان  مشکالت  حل  خصوص  در 
برای توسعه و نیازهایی که در سفرهای 
استانها  به  جمهوری  محترم  ریاست 
مطرح می شود تصمیماتی  گرفته شد.

مدیر عامل بانک صادرات در پایان 
گفت: تک تک بانک ها از طریق شورای 
هماهنگی بانکها عزم جدی خود را برای 
حل این موارد اعالم کردند . بنابراین به 
زودی این طرحها عملیاتی خواهد شد و 
مردم عزیزمان  به تدریج آثار و ثمرات 

این تصمیمات را خواهند دید.

 حجت اله صیدی خبر داد

حذف ضامن از تسهیالت زیر 100 میلیون تومانی بانک صادرات ایران

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه 
نشده،  صادر  خانگی  لوازم  قیمت  افزایش  برای  جوزی  م
مصرف  قیمت  جای  )به  تولیدکننده  قیمت  درج  با  فت:  گ
کننده( معیاری در دست خریداران هست که بر اساس آن 
اگر قیمت نهایی خریدار در کاالی تند مصرف بیش از2۰ 
درصد و در کاالهای کند مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد، 

مصداق گران فروشی است.
محمد صادق مفتح در حاشیه نشست خبری ساماندهی 
با بیان  الکترونیکی خودرو، در جمع خبرنگاران  آگهی های 
اینکه شناسایی گرانفروشی برای مصرف کننده نهایی آسان 
است، اظهار کرد: همچنین با اجرای این طرح رقابت در توزیع 
فروشی افزایش یافته و شاهد کاهش قیمت برخی کاالها با 

درج قیمت تولیدکننده هستیم.

کمتر  کاالها  برخی  قیمت  تولیدکننده  قیمت  درج  ا  ب
از نصف شد

از  خودشان  مردم  طرح  این  در  اینکه  بیان  با  ی  و
گرانفروشان خرید نمی کنند و دیگر نیازی به کشف تخلف 
نیست، تصریح کرد: طرح درج قیمت تولیدکننده از کاالهایی 
که تاثیر کمتری در سبد خانوار داشت شروع شد، اما بازخوردها 
مثبت بود، برای مثال قیمت آب معدنی تا 5۰ درصد و قیمت 
لنت، فیلتر روغن و لوازم یدکی خودرو تا 7۰ درصد کاهش 
داشته است.البته به گفته قائم مقام وزیر صمت کاهش قیمت 
قابل پیش بینی بود، چرا که قیمت مصرف کننده با پیش 
بینی بیشترین هزینه حمل و نقل درج می شد که حاال این 
شرایط تغییر کرده است. در اصل درج قیمت مصرف کننده 

در ذات خود بی عدالتی و بی رقابتی دارد.

وی در ادامه پیش بینی کرد که با اجرای کامل طرح 
درج قیمت تولیدکننده، کاال عادالنه تر و با قیمت بهتر در 
اختیار مصرف کننده قرار گیرد و رقابت در حلقه های مختلف 
توزیع و فروش بیشتر شود و گفت: تاثیرگذاری سیستم های 

سنتی نظارت مثل تعزیرات کمتر از روش فعلی است.
افزایش قیمت لوازم خانگی غیرقانونی است

مفتح در پاسخ به سوالی درباره انتقادات تولیدکنندگان 
لوازم خانگی نسبت به طرح درج قیمت تولید کننده نیز گفت: 
تولید کنندگان کاالهای کند مصرف فقط باید قیمت درب 
کارخانه را روی محصول درج کنند و قیمت مصرف کننده 
هم در واحد صنفی در معرض دید خریدار قرار بگیرد. اگر 
در کف بازار قیمت ها غیرمنطقی افزایش یافته باشد، حتما 

برخورد خواهد شد.

قائم مقام وزیر صمت: 

افزایش قیمت لوازم خانگی غیرقانونی است

صفحه ۳
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در جریان بررسی کیفیت خودروهای تولید داخلی؛
مهلت ۲ هفته ای به فاطمی امین برای اصالح ساختار خودروسازی
نماینده بناب در مجلس مشروط به اصالح ساختار خودروسازی های 

داخلی از توضیحات وزیر صمت قانع شد.
محمد باقری بناب در نشست علنی روز گذشته )سه شنبه 5 بهمن( 
مجلس شورای اسالمی در جریان سوال خود از وزیر صمت درخصوص 
ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی، پس از استماع توضیحات سید رضا 

فاطمی امین به صورت مشروط از پاسخ های وی قانع شد.
هفته   2 مدت  وزیر ظرف  اگر  که  کرد  تاکید  کننده  سوال  ماینده  ن
پاسخ های  از  ارائه کند،  را  داخلی  تولیدات خودروسازی  اصالح ساختار 

ایشان قانع می شود.
روح اهلل عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی گزارشی از نحوه رسیدگی به سوال محمد باقری بناب به همراه 
72 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صمت درخصوص کیفیت خودروهای 
تولید داخل ارائه کرد و گفت: در اجرای ماده 2۰7 آیین نامه داخلی مجلس، 
سوال فوق در جلسه رسمی کمیسیون با حضور نمایندگان عضو، نماینده 
سوال کنندگان و وزیر مطرح شد و پس از استماع نظر طرفین و عدم اقناع 
نماینده سوال کننده، کمیسیون قلمرو سوال را ملی دانست و به استناد 
نامه داخلی گزارش سوال را برای اعالم وصول در اولین نشست  آیین 

علنی به هیات رئیسه ارسال کرد.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس یازدهم بیان کرد: یکی از 
مطالبات جدی مردم در حوزه خودرو به خصوص در دو خودروساز سایپا 
است.  تولیدات  نامطلوب  کیفیت  و  گذاری  قیمت  نحوه  ایران خودرو،  و 
آنها انتظار دارند نمایندگان مجلس مطالبات جدی مردم را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: در ادوار مختلف مجلس اعضای کمیسیون صنایع و 
معادن به طور جدی در حوزه کیفیت خودرو ورود داشته اند، اما هر چه از 
عمر خودروسازی گذشته است کیفیت خودرو پایین تر آمده است، همانطور 
که شاهد بودیم در ابتدای این دوره از مجلس خودروهای تحویلی به ترابری 

مجلس به دلیل نیاز به اصالح و تعمیر به خودروساز ارجاع شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: طبق قانون حمایت از 
مصرف کنندگان خودرو و ارتقای کیفیت خودرو، باید وزارت صمت هر 6 
ماه یک بار از وضعیت خودرو به مجلس گزارش دهد، همچنین هر ۳ ماه 
یکبار گزارشی از نحوه ارتقای کیفیت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن 
ارائه کند.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: متاسفانه در 
ادوار مختلف گزارشی از کیفیت خودرو به کمیسیون و مجلس ارائه نشد، 
هر چند که روز یکشنبه وزیر صمت درخصوص ارتقای کیفیت خودرو و 

اصالح ساختار گزارشی به کمیسیون ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد:
تصويب مالیات پلکانی برای حقوق و دستمزد به نفع حقوق های پايین

برای  پلکانی  مالیات  از تصویب  تلفیق الیحه بودجه  سخنگوی کمیسیون 
حقوق و دستمزد به نفع حقوق های پایین خبر دادو

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱4۰۱ در خصوص 
تلفیق  کمیسیون  پیش  لحظاتی  مصوبه  براساس  گفت:  کمیسیون،  این  صمیم  ت

دستمزدهای تا 5 میلیون و 6۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شدند.
وی درخصوص جزئیات این مصوبه، گفت: مالیات حقوق های بین 5 میلیون و 
6۰۰ تا ۱5 میلیون تومان، ۱۰ درصد؛ مالیات حقوق های از ۱5 تا 25 میلیون تومان، 

۱5 درصد و برای حقوق های از 25 تا ۳5 میلیون تومان، 2۰ درصد تعیین شد.
زارع همچنین بیان کرد: همچنین حقوق های بیشتر از ۳5 میلیون تومان 

نیز مشمول ۳۰ درصد مالیات می شوند.
وی در پایان اظهار کرد: این مالیات ها شامل مابه التفاوت هر پلکان می شود.

وزیر کشور تاکید کرد؛
بازگشت محدوديت ها در صورت شدت ُامیکرون 

وزیر کشور تاکید کرد: اگر شهروندان پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نکنند و اُمیکرون شدت پیدا کند، بی تردید محدودیت ها باز می گردد.

احمد وحیدی در پایان جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا 
بررسی  و  متعددی مورد بحث  روز سه شنبه موضوعات  در جلسه  گفت: 
قرار گرفت. نخست، اُمیکرون و شدت شیوع آن بررسی شد و در همین 
راستا تاکید شد رعایت مقررات بهداشتی مورد توجه قرار گیرد. بی تردید 
اگر در رعایت این مورد کوتاهی کنیم شیوع اُمیکرون و افزایش بستریها 

دردسرساز خواهد شد.
وی افزود: از همه شهروندان درخواست می کنیم به شدت مراقبتهای 
بهداشتی را  مورد توجه قرار دهند. مدیریت هوشمند وجود دارد اما عادی 
سازی اوضاع نباید انجام شود لذا همه مراکز درگیر که تجمع در آن وجود 
دارد همچون تاالرهای غذاخوری، مراکز حمل و نقل عمومی، آموزشی و... 
باید رعایت کنند، البته یکی از آنها زدن واکسن است واکسن ُدز دوم تکمیل 
شود و ُدز سوم را دنبال کنیم. متأسفانه براساس گزارشها تزریق ُدز سوم 
۱7 درصد اعالم شده است که باید افزایش پیدا کند چرا که ایمنی بیشتر و 

اطمینان بخشی را ایجاد می کند.
وحیدی در خصوص بازگشایی مدارس نیز گفت: مراکز آموزشی غیر از 
کالسهای درس که حضوری شدن آنها پیگیری می شود. برنامه های فوق 
برنامه را که نیاز به تجمع دارد به زمان دیگری موکل کند. در حقیقت سایر 
اجتماع هایی که نیاز به دورهمی دانشجویان و دانش اموزان دارند باید به 
وقت دیگری موکل شود. همچنین در مورد تاالرها حتما باید قوانین فاصله 

اجتماعی پیش بینی شده رعایت شود.
پیگیری  موضوع همچنان  خارجی  مورد سفرهای  در  داد:  ادامه  وی 
می شود؛ لذا افرادی که وارد کشور می شوند باید تاییدیه بهد اشتی، تزریق 
واکسن و گواهی پی سی آر منفی باید داشته باشند که مقرر شد هالل احمر 
مراکز معتبر اخذ گواهی »پی سی آر« را اعالم کند و وزارت راه و شهرسازی 
به ایرالینها اعالم کند تاییدیه های معتبر د ر مورد تستهای پی سی آر از 

این مراکز اخذ شود.
وزیر کشور در خصوص مترو نیز گفت: باید سازوکار رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی مورد توجه قرار گیرد در مدیریت هوشمند افرادی که از قبل 
بلیت تهیه می کنند حتما باید واکسن زده باشند و برای جلوگیری از معطل 

شدن در مترو شهروندان این  موارد را رعایت کنند.
وحیدی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه در این 
جلسه بحثهای آموزشی مرور شد افزود: 5 مرحله مدیریت هوشمند تاکنون 
اعمال شده و همه مراحل دنبال می شود. در مورد حمل و نقل برون شهری 
27۰۰ شرکت وجود دارد که باید به سامانه هوشمند متصل شوند و این کار 
گام به گام انجام می شود همچنین 7 هزار آزمایشگاه نیز ظرف دو هفته 

آینده باید به سامانه هوشمند متصل شود.
بازگشت محدودیتها در  به سوالی در خصوص  پاسخ  وزیر کشور در 
صورت افزایش شهرهای قرمز و نارنجی در رنگ بندی کرونایی گفت: بی 
تردید این اتفاق خواهد افتاد اگر تعداد شهرهای نارنجی و قرمز در کشور 
بیشتر شود. فعال یک شهر نارنجی داریم که اگر رعایت نشود و اُمیکرون 
شدت پیدا کند محدودیتها برمی گردد لذا رعایت دقیق پروتکل ها باید به 

گونه ای باشد که نیاز به بازگشت محدودیت های سابق نداشته باشیم.

دود، عامل اصلی ۳0 درصد مرگ ها در کشور؛

سرطان دومین دلیل مرگ مردم در ايران و دنیا!
تحقیقات  مرکز  ییس  ر
سرطان با بیان اینکه ۳۰ درصد 
مرگ ها در کشور ما با دود مرتبط 
با  گذشته  سال  از  گفت:  ست،  ا
وزارت نیرو فلزات سنگین در آب را بررسی 
کردیم و نمونه آب را در تابستان را گرفته 
ایم. زمستان و بهار سال آینده را نیز بررسی 
می کنیم. اما مقدمات آن این است که وضع 
ما از نظر فلزات سنگین در آب خوب نیست.

اکبری، رییس مرکز  محمداسماعیل 
پزشکی  علوم  دانشگاه  سرطان  حقیقات  ت
شهید بهشتی در نشستی خبری در ارتباط 
تقریبا  ایران گفت:  در  با وضعیت سرطان 
پیشگیری  قابل  ها  سرطان  درصد  چهل 
مدون  مه  نا بر که  شرطی  به  ستند  ه
بیست  باشیم.  داشته  آن  برای  اکمیتی  ح
درصد سرطان ها منجر به مرگ می شوند. 
سرطان در ایران و دنیا دومین دلیل مرگ 
عروقی  قلبی  های  بیماری  است.  ردم  م
سرجمع اولین دلیل مرگ است و اگر این 
کنیم  تفکیک  هم  از  را  ها  بیماری  وع  ن

سرطان اولین دلیل مرگ است.
پرهزینه  بسیار  ها  سرطان  افزود:  و  ا
دنیا  جای  همه  مانند  می توانیم  اما  هستند 
کردن  کم  برای  کنیم.  کم  را  آن  مالی  ار  ب
هزینه سرطان باید هر رفتار جامعه پزشکی 
به نفع بیمار باشد. اگر رفتاری به نفع مریض 
نباشد، کاری خالف و غیراخالقی است. برای 
مثال در سرطان پستان »ام آر ای« باید در 
تا  درحالی که  انجام شود،  موارد محدودی 
ام  با  کشور  در  اولیه  تشخیص  درصد   9 ۰
آر ای انجام می شود و عالوه بر هزینه باال، 
تخلفات اجباری علمی دیگر اعم از جراحی 

برای بیمار ایجاد می کند.
متاسفانه  مسائل  این  گفت:  کبری  ا
باعث گرفتاری بخشی از مردم شده است. 
بهره وری درمان و کاربرد و آزمایش برای 
مردم مورد عنایت قرار نمیگیرد. انتظار داریم 
وزارت  از سوی  بالینی مشخصی  اهنمای  ر
پرهزینه  های  بیماری  زمینه  در  هداشت  ب
منتشر شود که تا امروز با وجود اینکه این 
دستورالعمل ها مکتوب شده اما بیمار محور و 
کم هزینه نیستند. آخرین دستورالعمل وزارت 
بهداشت درزمینه سرطان پستان از نظر ابعاد 
علمی بسیار ضعیف بود. گروه پزشکی مکلف 
به ارزان سازی خدمات است. ارزان سازی 
سودی  باید  هرکاری  و  است  علمی  اری  ک

برای بیمار داشته باشد.
درمانهای سرطان  ادامه گفت:  در  و  ا
سوم  یک  تا  گاهی  ما  مرکز  در  ستان  پ
درمانهایی است که در جاهای دیگر انجام 
در  بیمارانمان  در  را  بقا  باالترین  و  یشود  م
کشور داریم. در درمان های بالینی شانه به 
شانه کشورهای اروپایی و آمریکایی هستیم 
کرده  رعایت  را  علمی  های  چارچوب  یرا  ز
ایم اما اگر همین موارد که در ایران انجام 

انجام شود می گویند شما  آنجا  در  می شود 
اصال پزشک نیستید.

اکبری در ادامه گفت: من به وزارت 
بهداشت نامه نوشتم که ۳۰۰۰ هزار میلیارد 
سرطان  برای  شما  که  ای  بودجه  ومان  ت
مصرف می کنید، زیادی است و این پول ها 

بیهوده مصرف می شود.
او افزود: پیشگیری سرطان یک برنامه 
2۰ ساله است. هوای آلوده از سال 2۰۱۳ 
به عنوان عامل سرطان تایید شد. ۱5 تا 2۰ 
تاثیر  آلوده  هوای  که  می کشد  طول  ال  س
خودش را نشان دهد. برای مثال در نوجوان 
ها و کودکان تا ۱5 تا 2۰ سال دیگر بروز 

سرطان باال می رود.
اکبری گفت: از پارسال با وزارت نیرو 
و  کردیم  بررسی  را  آب  در  سنگین  لزات  ف
نمونه آب را در تابستان را گرفته ایم. زمستان 
و بهار سال آینده را نیز بررسی می کنیم. اما 
نظر  از  ما  است که وضع  این  آن  مقدمات 
فلزات سنگین در آب خوب نیست.  هرچند 
داده ها را محکم نمیتوان گفت و سال آینده 

انشاهلل اعالم می کنیم.
او افزود: ما درمانهای نوینی را در مرکز 
تحقیقات سرطان دنبال میکنیم. در بیمارانی 
درمانهای دیگر برای آنها به نتیجه نمیرسد 
درمانهای نوینی را برای انها انجام میدهیم 
که بسیاری از آن ها به منصه عمل رسیده 
است. این مرکز تحقیقات احساس مسئولیت 
میکند که هم ارزان سازی خدمات کند و هم 
تاثیرپذیری اش برای مردم بیشتر باشد و از 

دنیا هم از نظر علمی عقب نماند.
تحت  اصطالحی  ما  گفت:  کبری  ا
افراد  سن  براساس  سرطان  میزان  نوان  ع
ازای  به   ۱5۰ تا   ۱45 ما  کشور  در  اریم.  د
۱۰۰ هزار نفر در سال سرطان ایجاد میشود. 
2.5 درصد سرطان ها در کودکان تا ۱۱ ساله 
است. بنابراین 97 درصد سرطان در بالغین 
است و هرچه سن باالتر برود میزان و انواع 
سرطان بیشتر میشود. در چند سال گذشته 
سن سالمندی باالتر رفته است و یه ۱۰.5 
درصد جمعیت رسیده است. این مساله باعث 

افزایش سرطان شده است. به زودی سرطان 
درتمام خانواده های ایرانی پیدا خواهد شد.

او افزود: در شمال ایران سرطان معده 
با رقم باالیی وجود دارد و 45 تا 5۰ نفر به 
ازای صد هزار نفر در این استان ها سرطان 
مازندران  و  گیالن  اردبیل،  در  ی گیرند.  م
معده  سرطان  میزان  شمالی  خراسان  و 
همه  درصد   2۱ تقریبا  اردبیل  در  االست.  ب
میدهد.  تشکیل  معده  فقط  را  ها  سرطان 
درصد   9.5 بندرعباس  در  سرطان  مین  ه
است که در اردبیل حدود 5۰ در صد هزار 
نفر است. یعنی مدارهای جغرافیایی نیز در 
بروز سرطان تاثیرگذار است. اردبیلی ها چهار 

برابر بوشهری ها سرطان میگیرند.
اکبری گفت: سالها قبل سرطان معده و 
مری در گلستان یکی از شایع ترین سرطان 
ها بود. در آن سالها گلستان استان پایلوت 
در بررسی وزارت بهداشت شد. متوجه شدیم 
که در گلستان سبزی فروشی و میوه فروشی 
به غیر از شهر گرگان بسیار کم است. اما با 
تغییراتی که ایجاد شده االن وضعیت مانند 
گذشته نیست.او در ادامه گفت: آلودگی هوا 
از ریزفاکتورهای مهم تهران است و افرادی 
که  افرادی  از  هستند  ها  ماشین  در  ه  ک
سر چهارراه ها هستند کمتر دچار سرطان 
آبهاست  بدترین  از  تهران  آب  یشوند.  م
نظر  از  ها  آب  بهترین  از  قبال  درحالی که 
میکروبی  بیماری  االن  بود.  لزات سنگین  ف
ناشی  سنگین  فلزات  اما  نداریم  تهران  ر  د
از فاضالب های صنعتی باعث آلودگی آب 
میشود. در دشت ورامین بسیاری از آبهای 
رودخانه که سبزی های مارا مشروب میکنند 

فلزات سنگین دارند.
برگشت  من  نظر  به  افزود:  کبری  ا
نبوده  خالف  ایرانی  کشاورزی  حصوالت  م
است. ما االن استاندارد کود را تازه در کشور 
شروع کرده ایم. کودهای ما استاندارد نیست 
و میزان مصرف آن نیز مناسب نیست. کود 
هم فلزات سنگین دارد و در مواد غذایی و 
را  نیز خاک  آینده  در  و  میماند  باقی  خاک 
برای کشاورزی نامناسب میکند. در دنیا کار 

ارزیابی انجام میشود، نه اینکه به هر میزانی 
کود بدهیم که آفت کشی کنیم.

ادامه گفت: در مردان سرطان  در  و  ا
معده تا سال قبل شایع ترین سرطان بود. 
این سرطان کشنده ترین سرطان بین زن و 
مرد در ایران است. در مردان امسال کمی 
پروستات جلو زده است. پروستات در کشور 
و سرطان  ثبت شده  سال  در  مورد   75۰۰
معده 7۱5۰ مورد بود. بنابراین معده سرطان 
دوم مردان کشور است. این یعنی میشود از 
سرطان  کرد.  گیری  پیش  معده  سرطان 
روده بزرگ سرطان سوم در مردان است و 
نشان می دهد سبک زندگی تغذیه ما در حال 

غربی شدن است.
ها  خانم  در  ایران  در  افزود:  کبری  ا
عدد  است.  سرطان  اولین  سینه  سرطان 
بیشترین  باالست  حدی  به  سرطان  ین  ا
سرطان میان زن و مرد نیز هست و حدود 
۱6 هزار مورد سرطان سینه در سال داریم. 
خوشبختانه به دلیل توانایی ایران در درمان 
این بیماران بقای آنها طوالنی شده است و 
همین دلیل هم زیاد موارد سرطان پستان 
میبینیم که ۱6 هزار مورد نیز ساالنه به آن 
افزوده می شود. در خانم ها دومین سرطان، 
زنان  سرطان  سومین  است.  روده  سرطان 

ایرانی تیروئید است.
او در ادامه گفت: در مردان نیز دهمین 
سرطان سرطان تیروئید است. علت آن این 
است که سونوگرافی ها دقیقتر شده و مردم 
تیروئید  غربالگری  اند.  شده  تر  ساس  ح
استاندارد علمی ندارد. سران معده سرطان 
در  پستان  سرطان  است.  زنان  در  هارم  چ
است.  نفر  هزار  در ۱۰۰  قریب 25  ردبیل  ا
گلستان حدود  و  مازندران  در  ین سرطان  ا
اینجا  در  است.  مورد  هزار   ۱۰۰ در  چهل 
بسیار  زنجان  در  دارد.  تاثیر  زندگی  سبک 
ها  تفاوت  این  دارند.  پستان  کمتر سرطان 
به سبک زندگی وابسته است. سبک زندگی 
است  تاثیرگذار  هم  بعدی  های  نسل  ر  د
بنابراین  میرود.  نسل  هفت  تا  اصطالحا  و 
به  نسبت  مسئولیت  خودمان  سئولیت  م

آیندگان نیز هست.  
در  سرطان  گفت:  انتها  در  کبری  ا
حال افزایش است. هنوز به عدد کشورهای 
پنجم کشورهای  ایم و یک  نرسیده  غربی 
غربی سرطان داریم. آنها زمانی آب و مواد 
سر  پشت  را  آن  و  اند  داشته  آلوده  ذایی  غ
گذاشته اند و االن اثر آن را میبینند. بیشتر 
دیگر هم  دلیل  آنها چند  در  ودن سرطان  ب
دارد. یکی اینکه میانگین سن جمعیت آنها 
دخانیات  ما  کشور  در  ماست.  از  باالتر  یز  ن
بالغ رسید.  افراد  به ۱6 درصد در  متاسفانه 
دخانیات زمانی در کشورهای غربی به چهل 
درصد هم رسید اما االن آن را به ده درصد 
رسانده اند. ۳۰ درصد مرگ ها در کشور ما 

با دود مرتبط است.
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زیر نظر: علی هوشمند

جزئیات ثبت نام کنکور اعالم شد
ثبت نام برای شرکت در کنکور سال ۱4۰۱ یکشنبه دهم بهمن جاری 

آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه دارد.
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد؛ ثبت نام و شرکت  در آزمون  
سراسری  سال ۱4۰۱ برای پذیرش در رشته های با آزمون در دوره های روزانه، 
نوبت دوم )شبانه (، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و 
مؤسسات  آموزش  عالی، دانشگاه  پیام  نور و مؤسسات  آموزش  عالی غیرانتفاعی 
و غیردولتی و همچنین رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی از 
روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه  ۱4۰۰ منحصراً از طریق درگاه اطالع رسانی 
این سازمان به نشانی www.sanjesh.org آغاز و در روز یکشنبه مورخ 

هفدهم این ماه پایان می پذیرد.
بر این اساس متقاضیان می توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون 

سراسری سال ۱4۰۱ ثبت نام کنند.
همچنین دفترچه راهنما به همراه اطالعیه تکمیلی ثبت نام در آزمون 
مذکور همزمان با شروع ثبت نام از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان 

قابل دسترس خواهد بود.

ضرورت ايجاد بانك نخبگان ايرانی خارج از کشور
رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم: گفت:  ایجاد 

بانک نخبگان ایرانی خارج از کشور دارای اهمیت است.
سیزدهمین نشست سراسری هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل 
و  علم  پارک های  و  پژوهشی  موسسات  عالی،  آموزش  مراکز  انشگاه ها،  د

فناوری برگزار شد .
حسین ساالر آملی رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت 
علوم در این مراسم اظهار داشت: بین المللی سازی یک ظرفیت است مبنای 
تحولی که در چهار سال آینده می توانیم به وجود بیاوریم، پژوهش های بین 
المللی است. در حوزه جذب دانشجو، استاد و ایجاد شعب دانشگاهی مشترک 

و همکاری های ما بین مراکز و داخل کشور حائز اهمیت است.
وی افزود: تعامالت بین اللملی ظرفیتی است که امکان تحول در آن 
امکان پذیر است بنابراین در عرض دو، سه ماه یک برنامه چهار ساله درباره 
ماموریت های باال دستی و کشورهای هدف برای آن تهیه و تدوین شده است.
قائم مقام وزیر علوم گفت: توسعه دیپلماسی علم و فناوری برای ارتقای 
جایگاه کشور در نظم علمی و فناوری در حال ظهور است، ایفای نقش در 
چرخه دانایی و فناوری جهانی، بین المللی سازی دانشکده ها و مراکز آموزش 

عالی کشور از جمله برنامه های هدف ما است.
ساالرآملی درباره ماموریت های این مجموعه گفت: تقویت ماموریت 
علمی بین المللی مبتنی بر رشد دانشگاه که می تواند اقتصاد دانشگاه ها را شکل 
دهد یک ماموریت مهم ما است. همچنین الزم است حمایت از توسعه بین 
المللی، مبادله چند جانبه علم برای اینکه دانش وارد کشور شود. اکنون دانش 
و علم از طرف وزارت علوم وارد کشور می شود که یک ماموریت مهم برای 
آن است.رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم افزود: ما 
سه نوع کشور هدف داریم؛ اول کشوهای منطقه از جمله عراق سوریه لبنان، 
دوم کشورهایی که باید از آنها دانش بگیریم مثل روسیه، ژاپن و اتحادیه اروپا 
و سوم سازمان های بین المللی است.  همچنین ما باید رایزن های علمی را 
با ماموریت های جدید به منطقه اعزام کنیم. ایجاد بانک نخبگان ایرانی خارج 

از کشور دارای اهمیت است.
به  به طور شفاف  تا سال ۱4۰4  باید  ائم مقام وزیر علوم گفت: ما  ق

برنامه های هدف خود رسیده باشیم.

برادرم نگذاشت من رئیس بشوم؛
کینه اش را به دل گرفتم و باالخره او را کشتم

۱۱ دی امسال، نگهبان یک کارخانه در منطقه وردآورد وقتی برای تحویل شیفت 
کاری خود به سمت اتاقک نگهبانی رفت، متوجه شد که از مسعود، نگهبانی که شیفت 

قبلی را به عهده داشت خبری نیست.
به دنبال وی اطراف را جست و جو کرد اما ناگهان در 2۰۰ متری اتاقک نگهبانی 

با جسد مسعود در حالی مواجه شد که بخشی از بدنش توسط حیوانات خورده شده بود.
با کشف جسد، موضوع به بازپرس محمد حسن زارعی اعالم شد و در بررسی های 
حال  این  با  است.  شده  وحشی  حیوانات  طعمه  ساله   6۰ مرد  می رسید  نظر  به  ولیه  ا
اصلی  علت  شدن  مشخص  و  قانونی  پزشکی  به  جسد  انتقال  دستور  جنایی،  ازپرس  ب

مرگ را صادر کرد.
با انجام معاینات از سوی متخصصان پزشکی قانونی، آنها اعالم کردند که مسعود 
با ضربات جسم نوک تیز مصدوم شده و با توجه به شدت خونریزی ساعتی بعد تسلیم 

مرگ شده است.
با اعالم نظریه پزشکی قانونی، کالسه پرونده به قتل تغییر یافت. همچنین متخصصان 
پزشکی قانونی اعالم کردند که با توجه به مدارک به دست آمده، مسعود با عامل قتل خود 

درگیر شده و از زمان مرگ تا کشف جسد سه روز می گذرد.
در تحقیقات بعدی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به تحقیق از نگهبان جوان 
پرداخته و او گفت: مسعود مدتی است که به این منطقه منتقل شده است. ما نگهبان 

کارخانه ای در اطراف وردآورد هستیم و هر سه روز یک بار شیفتمان عوض می شود. به 
همین دلیل از ماجرای قتل بی خبر بودم.

در گام بعدی مأموران به بازبینی دوربین های مداربسته اطراف کارخانه پرداخته و 
خودرویی را مشاهده کردند که روز حادثه به سمت اتاقک نگهبانی رفته و دقایقی بعد 
برگشته است. با به دست آمدن شماره پالک خودرو و استعالم آن، هویت مالک خودرو که 
مرد 58 ساله ای به نام مهران بود به دست آمد. در بررسی هویت مهران، مشخص شد که 

مرد میانسال برادر کوچک مقتول است.
از سویی در تحقیقات فرزندان مسعود اعالم کردند که به عمویشان مهران در این 
به  اختالفات قدیمی دست  به خاطر  او  احتمال می دهند که  و  جنایت مشکوک هستند 

جنایت زده باشد.
 بدین ترتیب به دستور بازپرس جنایی مهران بازداشت شد. او در تحقیقات به قتل 
برادرش اعتراف کرد و گفت: حدود 2۰ سال قبل به خاطر مشکالت روحی تحت درمان 
قرار گرفتم. من معاون بانک بودم و قرار بود که ترفیع بگیرم و ریاست بانک را به من 
بدهند، اما مسعود وقتی این موضوع را فهمید به سراغ مسئوالن بانک رفته و به آنها گفته 

بود که برادرم مشکل اعصاب و روان دارد.
به  موضوع ضربه سختی  این  کنند.  بیکار  مرا  که  شد  باعث  او  حرف های  همین 

من وارد کرد.
او ادامه داد: رفتارهای برادرم باعث شد که کینه او را به دل بگیرم. مشکالت اعصابم 
بیشتر شده بود و همین موضوع باعث شد به فکر انتقام از برادرم بیفتم. می دانستم که 
نگهبان است اما آدرس محل کار جدیدش را نمی دانستم. به محل کار قبلی مسعود رفته 

و متوجه شدم به کارخانه ای در ورودآورد منتقل شده است.
 در نهایت با پرس و جو از دوستانش آدرس کارخانه را به دست آوردم و در مقابل 
کارخانه به کمین نشستم. زمانی که برادرم از کارخانه خارج شد تا به اتاقک نگهبانی اش 
برود او را تعقیب کردم. به محل که رسید به سراغش رفتم و با چاقو به او حمله کردم، 
مسعود در دفاع از خودش با چوب به دست من ضربه زد، اما با چند ضربه چاقو او را مصدوم 

کرده و بعد هم سوار خودروام شده و از محل متواری شدم.
به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امورجنایی پایتخت متهم در اختیار کارآگاهان 

دهم اداره آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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هر آنچه درباره پردازنده های 
نسل سیزدهم اینتل می دانیم

پردازنده های جدید نسل دوازدهم اینتل به نام آلدر لیک Alder Lake هنوز 
 ۱26۰۰K-Core i5 در بازار نسبتاً جدید هستند و برخی از این پردازنده ها نیز مانند
و ۱29۰۰K-Core i9 جزو بهترین پردازنده های موجود در بازار به شمار می روند. 
این شرکت بعد از معرفی پردازنده های دسکتاپ و لپ تاپ نسل دوازدهم، حاال خود 
را برای نسل بعدی پردازنده ها با نام رپتور لیک Raptor Lake آماده می کند

سیزدهم  نسل  پردازنده های  درباره ی  زیادی  گمانه زنی های  و  ایعه ها  ش
اینتل وجود دارند؛ بااین حال، هنوز مشخص نیست که این پردازنده ها برای چه 
سیستم هایی عرضه می شوند. در این مقاله، تمام اطالعاتمان از پردازنده های این 

نسل را مرور کرده  ایم.
مشخصات نسل سیزدهم پردازنده های رپتور لیک

پردازنده های رپتور لیک پردازنده های نسل سیزدهم اینتل خواهند بود که 
طراحی ۱۰ نانومتری پیشرفته تر و عملکردی قوی تر از نسل قبلی خود دارند و 
دوازدهمی  نسل  پردازنده های  بهبود یافته  ی  نسخه ی  به نحوی  را  آن ها  می توان 

آلدر لیک اینتل دانست.
اولین شایعات مربوط به مشخصات رسمی پردازنده های نسل سیزدهمی رپتور 
اینتل هنوز نسل  )اسفند ۱۳99( منتشر شدند. در آن زمان،  لیک مارس 2۰2۱ 
دوازدهم پردازنده هایش را رونمایی نکرده بود؛ اما با   توجه   به رقابت مداوم سازندگان 
پردازنده ها و تمایل به پیشی گرفتن در بازار، مشاهده ی مشخصات فاش شده درباره ی 
طراحی و عملکرد رپتور لیک حتی پیش از معرفی آلدر لیک چندان تعجب آور نیست.
 Core پردازنده ای با مدل Coelacanth-dream در ابتدا، وب سایت
۱۳9۰۰K-i9 را مشاهده کرد که به نظر می رسید مربوط به نسل سیزدهم رپتور لیک 
 Raptor اینتل باشد. این پردازنده 24 هسته و ۳2 رشته دارد که 8 هسته ی آن
Cove با عملکردی باال و ۱6 هسته ی آن Gracemont و کم مصرف هستند.
 ۱29۰۰K-Core i9 پردازنده ی  در مقایسه  با   ۱۳9۰۰K-C ore i9
نسل دوازدهمی اینتل که ۱6 هسته )8 هسته ی قدرتمند و 8 هسته ی کم مصرف( 

دارد، نسخه ای پیشرفته و بهبود یافته محسوب می شود.
اطالعاتی که در وب سایت Coelacanth-dream منتشر شد، نشان 
می داد که پردازنده های رپتور لیک از AVX-5۱2 پشتیبانی نمی کنند و نسل 
سیزدهم پردازنده های اینتل در سه سری روانه ی بازار خواهند شد که یکی از این 

سری ها، سری K با توان ۱25 و 65 واتی خواهد بود.
افزونه ی AVX-5۱2 اینتل، با فراهم کردن امکان اجرای داده هایی بیشتر به 
برخی از برنامه ها سرعت می بخشد؛ اما هم زمان انرژی زیادی مصرف می کند و با 
ایجاد گرما، سرعت متوسط   را کاهش می دهد و درنتیجه عملکرد هسته ُکند می شود.

به نظر می رسد اینتل با حذف این افزونه قصد افزایش عملکرد پردازنده های 
نسل سیزدهم خود را داشته باشد؛ ولی هنوز برای قضاوت درباره ی این موضوع و 
استفاده از این افزونه در تراشه های هیبریدی خیلی زود است و امکان دارد اینتل 

موضع خود را تا زمان عرضه ی رسمی پردازنده های نسل سیزدهم تغییر دهد.
در حال حاضر، در همین حد می دانیم که اینتل تعداد هسته های کم مصرف 
را در پردازنده های نسل سیزدهم دو برابر کرده و تعداد رشته ها را نیز ۳۳ درصد 

افزایش داده است.
سازگاری سوکت  پردازنده های رپتور لیک

پردازنده های نسل سیزدهمی رپتور لیک اینتل مشابه پردازنده های نسل قبلی 
این شرکت از سوکت های LGA ۱7۰۰ استفاده می کنند.

سوکت LGA ۱7۰۰ در سه ماهه ی چهارم 2۰2۱ )تابستان ۱4۰۰( معرفی 
شد. این سوکت سازگار با ریزپردازنده های اینتل برای پردازنده های دسکتاپ آلدر 
لیک است و جایگزینی برای سوکت LGA ۱2۰۰ محسوب می شود. این سوکت 
7٫5 میلی متر از سوکت LGA ۱2۰۰ بلندتر است و 5۰۰ پین از نسل قبلی بیشتر 
دارد. گفتنی است ۱7۰۰ پین موجود در این سوکت امکان پشتیبانی از قابلیت هایی 

مانند حافظه DDR5 و نسل پنجم فناوری PCIe را فراهم می کند.
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توصیه یک روانشناس به زوج های جوان؛
در خانواده همسر، »نقش« بازی نکنید!

یک روانشناس با اشاره  به اینکه برخی از زوجین در ابتدای ورود به خانواده 
همسر و زندگی مشترک برای اینکه محبوب واقع شوند خارج از توانشان خانواده 
همسر را حمایت کرده تا مورد تشویق آنها قرار گیرند، تاکید کرد: به این افراد 
توصیه می کنیم که خودتان باشید چراکه پس از مدتی از نقش بازی کردن خسته 
شده و در آن زمان طبیعی است که رفتار خانواده همسر با شما تغییر کند چراکه 

رفتار شما نیز تغییر کرده است.
شبنم طلوعی ، اظهار کرد: برخی از زوجین در ابتدای ورود به خانواده همسر 
و زندگی مشترک برای اینکه محبوب واقع شوند خارج از توانشان خانواده همسر 
را حمایت کرده تا مورد تشویق آنها قرار گیرند. به این افراد توصیه می کنیم که 
خودتان باشید. بر عهده گرفتن نقش های پررنگ در خانواده همسر و یا نشان دادن 
انرژی زیاد در اوایل ورود به خانواده همسر اگر ویژگی حقیقی عروس یا داماد باشد، 

پسندیده است و در غیر این صورت نقش بازی کردن است.
وی ادامه داد: زوجین باید بدانند که شاید در اوایل زندگی مشترک این »نقش 
بازی کردن« منجر به دریافت توجه و تشویق خانواده همسر شود اما به مرور 
زمان این امر آنها را خسته کرده و به هر حال مجبور می شوند به خود واقعی شان 

نزدیک شده و آنگونه که هستند رفتار کنند.
این روانشناس با بیان اینکه دیگران تماشاگر رفتار زوجین هستند و از این 
رو تشخیص نمی دهند که عروس یا داماد بیش از توانش امور را انجام می دهد و 
به اصطالح »نقش« بازی می کند، تصریح کرد: اینگونه پس از خسته شدن و کنار 
گذاشتن این نقش، خانواده همسر با فردی مواجه می شوند که او را نمی شناسند و 
از این رو ممکن است رفتار آنها در پی این تغییر رفتار عروس یا داماد، تغییر کند.

طلوعی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره  به اینکه اغلب زوجین به ویژه 
در ابتدای زندگی مشترک خود را همانند دختر و یا پسر خانواده همسر می دانند، 
گفت: اینکه عروس و داماد خود را دختر و پسر خانواده همسر می دانند بسیار خوب 
است به شرط اینکه به این نکته هم توجه کنند که این پدر و مادر جدید فرهنگ 
جدیدی دارند که باید برای شناختن آنها زمان بگذارند و آزمون و خطا انجام دهند.

وی با بیان اینکه در فرهنگ جامعه ما مورد خطاب قرار دادن خواهر و برادر 
همسر با عناوینی نظیر »داداش« و »آبجی« برای خانواده ها آشنا است و عروس 
و داماد با این القاب خواهر و برادر همسر خود را مورد خطاب قرار می دهند، تصریح 
کرد: البته اینکه خواهر و برادر همسر را به چه عنوانی صدا خطاب کنیم به فرهنگ 
خانواده  همسر نیز بستگی دارد. پیشنهاد می شود از فرد مورد نظر سوال شود که 
می توانم با این عنوان تو را صدا کنم یا خیر و یا اینکه نظر آنها را بپرسیم که 

دوست دارند با چه عنوانی آنها را صدا کنیم.  
این روانشناس در پاسخ به این سوال که بعضا تصور می شود مورد خطاب 
قرار دادن خواهر و برادر همسر با عناوین »برادر« یا »خواهر« منجر به صمیمت 
بیش از حد و بعضا ایجاد توقعاتی خارج از توان عروس یا داماد می شود، توضیح 
داد: مورد خطاب دادن خواهر و برادر زوجین با این عناوین و کلمات به خودی 
خود منجر به ایجاد مسئولیت نمی شود بلکه نوعی رابطه مثبت نیز ایجاد می کند؛ 
مشکل  جایی است که بعضی از زوجین در ابتدای زندگی مشترک، خود را بیش 

از آنچه در توان دارند به خانواده همسر معرفی می کنند.
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ه  ر شا ا با  صمت  یر  وز  
درباره  بنابی  باقری  سوال  ه  ب
گفت:  ی  ز سا و ر د خو یفیت  ک
ین  ا و  ست  ا یین  پا ها  و ر خود یفیت  ک
و  قطعه سازی  مانند  عواملی  به  وضوع  م

می شود. مربوط  مونتاژ 
نشست  در  امین  فاطمی  رضا  ید  س
بهمن ماه(   5 شنبه  )سه  گذشته  روز  علنی 
به  پاسخ  در  اسالمی  شورای  جلس  م
خصوص  در  بناب  باقری  محمد  سوال 
گفت:  خلی،  دا خودروهای  کیفیتی  ی  ب
انکار  قابل  خودروها  کیفیت  بی  وضوع  م
زمینه  این  در  خودرو  خریداران  و  یست  ن

دارند. شکایت 
ادامه  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
داد: در این زمینه عرایضم را در دو بخش 
خودروها  کیفیت  چرا  که  می کنم  طرح  م
پایین است و اینکه باید چه کاری در این 

زمینه انجام شود و چه برنامه ای داریم.
درصد   7۰ حدود  کرد:  تأکید  ی  و
قطعه  کیفیت  به  مربوط  خودرو  یفیت  ک
و  مونتاژ  به  مربوط  درصد   ۳۰ و  می شود 
پایین  قطعه  کیفیت  اینکه  ودروسازی.  خ
قطعه  و  خودروسازان  بین  روابط  به  اشد  ب
به  روابط  این  که  چرا  گردد  برمی  سازان 
تنظیم نشده است و پول قطعه ساز  خوبی 
در زمان مناسب داده نمی شود و با تأخیر 
داده می شود و گاهی مبالغ و قیمت ها به 
درستی تعیین نمی شود و قطعه ساز کیفیت 
را پایین می آورد. خودروساز که در موضوع 
واردات  در  و  نقدینگی دچار مشکل است 
تا  را  مطلوب  قطعه  از  دارد  مشکل  هم 
خودروسازی  در  آن  از  و  می پذیرد  حدی 

ستفاده می کند. ا
فاطمی امین ادامه داد: این وضعیتی 
گرفته  قرار  آن  در  خودروسازی  که  ست  ا
در  نارضایتی  هم  شده  باعث  که  ست  ا
عنوان  به  ما  هم  و  ایجاد شود  مردم  بین 
وزارت صمت که متولی این بخش هستیم 
در  قطعا  باید  و  باشیم  چالش هایی  چار  د
اینکه  دهیم.  انجام  کارهایی  زمینه  ین  ا
تأیید  مورد  است  پایین  خودروها  یفیت  ک

ما هم است.
گفت:  سیزدهم  دولت  کابینه  عضو 
یک  داریم  برنامه  دو  زمینه  این  در  ا  م
اصالح  برنامه  یک  و  مدت  کوتاه  رنامه  ب
دنبال  به  مدت  کوتاه  برنامه  در  ساسی؛  ا
که  مشکالتی  سرعت  به  که  هستیم  ین  ا
در خودروسازی وجود دارد را رفع کنیم و 

تا حدی وضعیت کیفیت را بهبود دهیم.
ادامه  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
همچنین  هم  اساسی  حل  راه  در  اد:  د
ای  ریشه  حل  دنبال  به  اساسی  طور  ه  ب
مشکالت هستیم. در موضوع راه حل کوتاه 
و  سازان  قطعه  باید  را  کارها  برخی  مدت 
خودروسازان انجام دهند و کارهایی را ما 
به عنوان نماینده دولت باید انجام دهیم.

بخشی   : د ا د مه  ا د ا مین  ا اطمی  ف
است؛  کار   ۳ است  دولت  عهده  به  ه  ک
ایجاد  را  کاال  جریان  که  شفافیتی   -۱
و  ولیه  ا د  موا تا  قطعه  واردات  ز  ا ند  ک
از  پس  بازار  و  خودروساز  به  تحویل  ا  ت
بر مبنای سامانه  این موضوع  فروش. که 
جامع تجارت در حال انجام است. ما اگر 
مناسب  اطالعاتی  زیرساخت  یک  توانیم  ب

قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه  در 
ایجاد  است  اسالمی  شورای  مجلس  خود 
لحاظ  به  مناسبی  ر  بسیا نه  پشتوا نیم  ک
توانیم  اطالعاتی خواهیم داشت و ما می 
آن را در اختیار وزارت صنعت و در اختیار 
خودروسازی  و  سازی  قطعه  های  شرکت 

قرار دهیم.
کار  دومین  افزود:  ادامه  در  ی  و
تامین مالی زنجیره ای است، اشاره کردم 
مسائل  دلیل  به  کیفیتی  عدیده  مشکالت 
موضوعات  نه  است  قراردادی  و  الی  م
زان  سا قطعه  ز  ا بعضی  لبته  ا نه.  ا ور نا ف
و  است  شده  فرسوده  هایشان  اشین  م
دارند  قطعه  کیفیت  با  تولید  در  مشکالتی 
سازان  قطعه  بین  روابط  اصلی  مسئله  ما  ا
و خودروسازان است. پرداخت ها به موقع 
برای  سازان  قطعه  و  شود  نمی  نجام  ا
اینکه زیان خود را جبران کنند مشکالتی 
مالی  تامین  دارند.  در کیفیت محصول  ا  ر
زنجیره ای از 2 ماه پیش آغاز شده است 
و چند هفته پیش تفاهم نامه بین وزارت 
صمت و 7 بانک بزرگ کشور منعقد شده 
بانک  بین  است و هماهنگی بسیار خوبی 
اقتصاد  وزارت  و  صمت  وزارت  رکزی،  م

ایجاد شده است.
فاطمی امین ادامه داد: امیدواریم با 
پیاده سازی تامین مالی زنجیره ای که به 
صورت پایلوت در سایپا و بعد از آن ایران 
خودرو اضافه شد، معوقات قطعه سازان را 
به شدت کاهش دهیم و به خودروسازان 
را  ها  پرداخت  موقع  به  که  کنیم  کمک 
شود.  حل  کیفیتی  مسائل  و  دهند  نجام  ا
سومین کاری که ما باید به عنوان دولت 
انجام دهیم نظارت است. یک شرکت غیر 
بار  یک  ماه   ۳ هر  که  دارد  وجود  ولتی  د
می  ارائه  کیفیت  درباره  را  هایی  زارش  گ
از  این ساز وکاری که  بر  دهد، ما عالوه 
و  ساز  یک  طراحی  حال  در  داشتیم  بل  ق
کار نظارتی دقیق تر در دوره های ماهانه 
هستیم و این ساز وکار در بهمن ماه مستقر 
می شود و به ما این امکان را می دهد که 
عالوه بر کنترل کیفیت هایی که در خود 
شرکت ها انجام می شود ما هم به عنوان 
و  کنیم  نظارت  موضوع  این  بر  اکمیت  ح
در  خودروها  و  قطعات  که  کنیم  نترل  ک

راستای کیفیت خودرو باشد.  
راهکار   5 برشمردن  با  صمت  زیر  و
که خودروسازان و قطعه سازان به عنوان 
دهند،  انجام  را  آن  باید  زنجیره  وامل  ع
مطرح کرد: اولین مورد اصالح قراردادهای 
بین شرکت ها است که این موضوع جای 
کار و اصالح دارد و تاثیر قابل توجهی می 
باشد. دومین مورد  بر کیفیت داشته  تواند 

بحث پرداخت ها و تحویل قطعات است، 
بعضی از قطعات به طور مشخص کیفیت 
قطعه  و  خودروسازان  باید  دارد،  ازلی  ن
سازان آن را به طور مشخص اصالح کنند. 
سامانه  سازی  یکپارچه  مهم  بسیار  کته  ن
خودرو  زنجیره  در  کیفیت  مدیریت  ای  ه
الزامات خودروسازان و قطعه  از  است که 
خدمات  پنجم  موضوع  باشد.  باید  ازان  س
می  مشاهده  بعضا  است،  فروش  از  س  پ
شود که در خدمات پس از فروش کارهایی 
نجام می شود که هزینه های کیفیت را  ا

افزایش دهد. ممکن است 
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره 
داد:  ادامه  کرد،  مطرح  که  موردی   8 ه  ب
تحویلی  خودروهای  کیفیت  ریم  میدوا ا
توجهی  قابل  طرز  با  موضوعات  این  ا  ب

افزایش پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
مسائل  این  اساسی  طور  به  بخواهیم  گر  ا
و  بگیرد  باید صورت  کار   2 کنیم  حل  ا  ر
را  کار   2 این  باید  حاکمیت  عنوان  به  ا  م
ایجاد  موارد  این  از  یکی  بدهیم،  نجام  ا
رقابت است. باید رقابت ایجاد شود هم بین 
از  یکی  قطعه سازان.  و هم  خودروسازان 
موضوعات می تواند موضوع واردات باشد 
که مجلس شورای اسالمی در این موضوع 
به عنوان دولت  دارد و ما هم  نظر مثبت 
حدی  تا  هستیم  موافق  موضوع  این  ا  ب
به  را  کشور  اقتصادی  وضعیت  بتواند  ه  ک
حرکت دربیاورد و بر کیفیت تاثیر بگذارد.
موضوع  د:  دا مه  دا ا مین  ا اطمی  ف
به  که  است  صنعت  ساختار  اصالح  وم  د
گویند.  می  بندی«  رده  »تیرینگ  ن  آ
به  دارد  وجود  که  وضعیتی  قالب  این  ر  د
االن  شد،  خواهد  متحول  اساسی  ور  ط
قطعه   9۰۰ یا   8۰۰ با  خودروساز  یک 
ها  این  از  کدام  هر  اگر  است  مواجه  ساز 
نقصی در کارشان داشته باشند این نقص 
تاثیرگذار  و  شود  می  مشاهده  خودرو  ر  د
در  ها  سال  تیرینگ  ساختار  این  ست.  ا
پیش  های  شرکت  و  مختلف  شورهای  ک
و  است  شده  اجرایی  خودروسازی  و  ر
مطرح  کشور  در  است  سال   ۱۰ از  یش  ب
شده اما هنوز اجرایی نشده است. یکی از 
یا  و  بندی  رده  ساختار  ایجاد  ما  اکیدات  ت

است. یرینگ  ت
هفته  یکشنبه  در  کرد:  تاکید  ی  و
و  صنایع  کمیسیون  با  ای  جلسه  اری  ج
صنعت  برنامه  و  داشتیم  مجلس  عادن  م
شده  تدوین  باالیی  بسیار  دقت  با  خودرو 
اعضای  حضور  با  برنامه  ین  ا و  ست  ا
یک  شد  ر  قرا و  شد  مطرح  میسیون  ک
رند  بگذا کمیسیون  اعضای  ا  ر رصتی  ف

مورد  که  برسیم  سندی  به  شاءاهلل  ان  و 
اجماع دولت و مجلس باشد. بازار خودرو 
تحول  و  اصالح  ظرفیت  اما  است  شفته  آ

دارد. بسیاری 
فاطمی امین در بخش دوم پاسخ به 
سوال باقری بنابی در ادامه مطرح کرد: من 
مشکالت  از  یکی  معتقدم  وزیر  عنوان  ه  ب
مدیریتی کشور این است که وزارتخانه ها 

بنگاه داری می کنند.
وی ادامه داد: این آفت بسیار زیادی 
های  دستگاه  از  باید  داری  بنگاه  ست،  ا
موضوع  این  که  چرا  شود  گرفته  ولتی  د
باقری  آقای  که  موضوعی  است.  زا  فت  آ
مطرح کرده را تائید می کنم و برای این 

کار پروژه ای را طراحی کرده ایم.
از  یکی  در  داد:  ادامه  امین  اطمی  ف
برنامه های صنعت خودرو که در کمیسیون 
 9 گردید  مطرح  مجلس  معادن  و  صنایع 
یکی  عنوان  است.  شده  تعریف  روژه  پ
مالی  ساختار  »اصالح  ها  پروژه  این  ز  ا
خودروساز«  های  شرکت  سهامداری  و 
است. ما در این اصالح ساختاری ۳ آفت 
۳ این مسئله را مورد توجه  داریم که هر 

قرار دادیم.
این  از  یکی  افزود:  ادامه  در  ی  و
مسائل اموال مازاد است و دارایی هایی که 
به فعالیت ها و عملکرد اصلی شرکت های 
خودروساز مرتبط نیست. دوم شرکت های 
غیر مولد و غیر مرتبطی که وجود دارند که 
خودروسازان  اصلی  فعالیت  با  هم  ها  ن  آ
نیست و فعالیت حاشیه ای انجام می دهند.
کرد:  مطرح  ادامه  در  امین  اطمی  ف
شرکت  داری  سهام  خود  مشکل  سومین 
بسیار  آفت  که  است  خودروسازی  ای  ه
سایپا  سهام  درصد   4۰ و  است  زرگی  ب
به شرکت زیرمجموعه آن است و  متعلق 
25 درصد از سهام ایران خودرو متعلق به 
خودرو  ایران  مجموعه  زیر  های  شرکت 
می  ایجاد  را  مشکل  دو  کار  این  و  ست  ا
کند. مشکل اول این است که منابع مالی 
این شرکت ها را درگیر کرده است. دومین 
مشکل این است که ما یک ساختار ناسالم 
هیات  مجموعه  زیر  که  داریم  دیریتی  م

مدیره را در باالدست تعیین می کند.
غیر  و  زاید  های  دارایی  گفت:  وی 
هم  و  مرتبط  غیر  های  شرکت  ولد،  م
ساختار خودسهام داری از مشکالتی است 
که در یک برنامه زمانبدی شده و به طور 
را رفع  این مشکالت  قرار است  مشخص 
به  باید  کار  سه  این  که  معتقدیم  و  کنیم 
طور کامل رفع شود. قطعا این موضوع در 
تمام شده  قیمت  پذیری و کاهش  رقابت 
خودرو و کیفیت آن می تواند موثر باشد.

عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه 
هیات  تجارت،  قانون  طبق  کرد:  طرح  م
شود  می  انتخاب  سال   2 حداکثر  دیره  م
دو  هر  اینکه  تجارت  قانون  لحاظ  به  و 
پذیرفته  شود  جا  جابه  مدیره  هیات  سال 
تواند  می  مدیریتی  ثبات  اما  است  شده 
با  خودرو  صنعت  که  مسائلی  باشد.  وثر  م
لمس  را  آن  مردم  همه  است  مواجه  ن  آ
به  باید  که  است  موضوعاتی  و  کنند  می 
آن بپردازیم اما این مسائل راه حل دارد، 
آشفتگی و چالش هایی وجود دارد اما نمی 
توانیم صنعت خودروسازی را تعطیل کنیم.

ديدار مديرعامل بانك سینا با مديرمسئول روزنامه همشهری
مدیرعامل بانک سینا با حضور در مجموعه روزنامه 

همشهری با مدیرمسئول این روزنامه دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ مدیرعامل بانک 
سینا با حضور در مجموعه روزنامه همشهری با مدیرمسئول 
این روزنامه دیدار کرد. در این دیدار دکتر ایمانی با اشاره به 
نقش رسانه ها در همگرایی اجتماعی گفت: امروزه نقش بی 
بدیل رسانه ها در شکل دهی و انعکاس مطالبات به حق 

مردم از مسئوالن بر هیچ کس پوشیده نیست. تعامالت مناسب نهادهای مختلف جامعه 
با رسانه های جمعی، می تواند حلقه اتصال مسئوالن کشور و اقشار مختلف مردم 
باشد تا از این طریق انتظارات مردم از مسئوالن و دیدگاه های مسئوالن مطرح گردد.

مدیرعامل بانک سینا با تاکید بر سرعت تحوالت در حوزه رسانه خاطرنشان کرد: 
تغییرات زیاد در عرصه خبر و اطالع رسانی در مصاف با تحوالت جهانی، منجر به از 
بین رفتن شمار زیادی از رسانه های با سابقه شد. اما روزنامه همشهری همزمان با 
این تحوالت، سازگاری با موضوعات و ورود به عرصه های دیگر خبر و اطالع رسانی 
را مد نظر قرار داد و با استقامت همچون سابق همراه همیشگی نظام بانکی بوده است.

دکتر ایمانی در ادامه با تاکید بر نقش و جایگاه بانک ها در اقتصاد کشور، تصریح 
کرد: خدمات موثری که بانک ها به ویژه بانکهای خصوصی به عنوان پیشرانهای اقتصاد 
در حمایت از تولید و اشتغال کشور انجام داده اند اکنون به نحوی تحت الشعاع مطالب 
حاشیه ای شده که رسانه ها خصوصا مطبوعات و روزنامه همشهری با توجه به جایگاه 
خود در جامعه، می توانند با نگاهی جامع نگر و بی طرفانه زمینه ساز کاهش هجمه 

ها علیه نظام بانکی از طریق انعکاس مطلوب این خدمات باشند.
وی با تشریح بخشی از فعالیت ها و اقدامات بانک سینا در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی اظهار داشت: بانک سینا در راستای عمل به وظایف و رسالتهای خود در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی، اقدامات موثری را صورت بخشیده که از آن جمله می 
توان به کمک 5۰ میلیارد ریالی به مددجویان کمیته امداد حضرت امام)ره( در 7 استان 
کشور، کمک ۳۰ میلیارد ریالی جهت آزادی ۱57 زندانی جرائم غیرعمد، اهدای ۱۰۰2 
دستگاه تبلت به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان تامین اجتماعی 

و اهدای 5۱ دستگاه آمبوالنس به مراکز بهداشت مناطق کم برخوردار اشاره کرد.
وی افزود: از دیگر اقدامات بانک سینا، ساخت ۳ مدرسه در منطقه قلعه گنج، 
رمشک و قباکلکی بوشهر، اختصاص 2۰ میلیارد ریال به طرح آبرسانی روستاهای 
محروم شوشتر، کمک به ساخت ۳ مدرسه و 2 خانه محرومان در شهر اندیکا، کمک 
۱۰ میلیاردی جهت تهیه لباس گرم زلزله زدگان اندیکا و همچنین پرداخت بیش از 
29 هزار فقره وام قرض الحسنه به مبلغ 88۰۰ میلیارد ریال در ۱۰ ماهه اول سال 

جاری بوده است.
مدیرعامل بانک سینا اظهار داشت: همراستا با بانک سینا، شاهد اقدامات موثر 
نظام بانکی در حوزه های مختلف اقتصاد کشور هستیم که نیاز است توجه بیشتری از 

سوی رسانه ها به این موضوع صورت گیرد.
دکتر ایمانی در پایان از آمادگی بانک سینا برای همکاری و تعامل با مطبوعات 
خبر داد و ابراز امیدواری کرد رسانه های مکتوب با اتخاذ سیاست ها و برنامه های 
نوآورانه و جدیت در تامین سالئق و ذائقه مخاطبان، جایگاه موثر خود در حوزه اطالع 

رسانی و آگاهی بخشی به جامعه را باز یابند.
در ادامه دکتر گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری ضمن قدردانی از حضور 
مدیرعامل بانک سینا و هیات همراه در مجموعه همشهری گفت: بانک سینا خدمات 
قابل توجه و شایسته ای به جامعه به ویژه در حوزه مسئولیت های اجتماعی و پرداخت 
وام های قرض الحسنه به مناطق محروم داشته است که گویای نگاه این بانک به 

فقرزدایی و رفع محرومیت های اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار است.
وی همچنین اقدامات این بانک را در زمینه توان افزایی و حمایت از تولید داخلی 
ستود و تصریح کرد: نگاه بانک ها به حمایت از تولید و کمک به توسعه اشتغال به 
ویژه در مناطق محروم به ویژه در شرایط سخت کرونا و تحریم ها می تواند به رونق 

و شکوفایی کشور کمک شایانی نماید.
گفتنی است در این بازدید آقایان رزمی و آقابابایی اعضای هیات مدیره و شیخ 

االسالمی مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی نیز حضور داشتند.

بانك قرض الحسنه مهر ايران رضايت بیش از 90 درصد مشتريان 
را جلب کرد

رضایت  دهد  می  نشان  شده  انجام  نظرسنجی های 
 9۰ از  بیش  به  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  مشتریان 

درصد رسیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
نظرسنجی های انجام شده از سوی مرکز ارتباط با مشتریان 
بانک قرض الحسنه مهر ایران نشان می دهد رضایت مشتریان 
از خدمات و محصوالت بانک با افزایشی چشمگیر نسبت به 

سال گذشته به بیش از 9۰ درصد رسیده است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان نخستین و بزرگ ترین بانک قرض الحسنه 
کشور همواره سعی کرده با ارائه طرح های متنوع اعتباری، نیاز اقشار مختلف را برای 
دریافت تسهیالت قرض الحسنه آسان برآورده کند. جدیدترین طرحی که این بانک 
ارائه کرده »۳ در یک« است که جزئیات آن و سایر طرح های اعتباری روی وب سایت 

بانک به آدرس www.qmb.ir قرار دارد.
ایران را  بانک قرض الحسنه مهر  افزایش رضایت مشتریان  اصلی ترین علت 
می توان نقش این بانک در گسترش برخورداری مردم از تسهیالت قرض الحسنه دانست.

بانک قرض الحسنه مهر ایران همچنین بخش قابل توجهی از تسهیالت خود را 
برای توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی)ره(، 

سازمان بهزیستی، بنیاد برکت و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تخصیص داده است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران از آغاز تفاهم نامه با نهادهای حمایتی مختلف 
تا پایان آذر ماه سال جاری، در مجموع 6۰8هزار فقره تسهیالت به ارزش تقریبی 
7۰هزار میلیارد ریال را پرداخت کرده است. این بانک همچنین در پرداخت وام ۱۰ 
میلیون تومانی به سرپرستان خانوار مبتال به کرونا پیشگام بود و ظرف کمتر از یک 
هفته پس از دریافت لیست مشموالن، نخستین وام های قرض الحسنه به سرپرستان 

خانوار مبتال به کرونا را پرداخت کرد.
خدمات بانکی در قرض الحسنه مهر ایران تسهیل می شود

ارائه خدمات غیرحضوری بر بستر فناوری اطالعات نیز از جمله رویکردهای 
بانک قرض الحسنه مهر ایران برای افزایش رفاه حال مشتریان بوده است. بسیاری 
از خدمات غیرحضوری بانکی برای نخستین بار توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران 
ارائه شده است؛ خدماتی همچون افتتاح حساب آنالین، درخواست تسهیالت آنالین، 
کارت هدیه آنالین، احراز هویت غیرحضوری سجام و… . این بانک به تازگی و برای 
تکمیل منظومه خدمات غیرحضوری خود، پیشخوان )شعبه مجازی( را نیز ارائه کرده 
است. بی شک آسان تر شدن دریافت خدمات بانکی و از بین رفتن ضرورت مراجعه به 
شعبه برای دریافت بسیاری از خدمات، یکی دیگر از عوامل افزایش رضایت مشتریان 

از عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران بوده است.

افزايش ۲۲3 درصدی تعامل مخاطبان شبکه های اجتماعی بانك 
مسکن

با انجام برنامه های سرگرمی و آموزشی در شبکه های 
اجتماعی میزان تعامل مخاطبان بانک مسکن به میزان 22۳ 

درصد افزایش یافته است.
به  هیبنا،  مسکن-  بانک  خبری  پایگاه  گزارش   به 
مسکن  بانک  تاسیس  سالروز  سومین  و  هشتاد  مناسبت 
در  )گیمیفیکیشن(  بازی وارسازی  قالب  در  مسابقه ای 

شبکه های اجتماعی بانک برگزار شد.
این مسابقه با هدف تعامل بیشتر با مخاطبان بانک در شبکه های اجتماعی و 
ایجاد فضای نشاط و سرگرمی در قالب طرح یک سوال که یافتن پاسخ آن نیازمند 
پیدا کردن الگو و نهایتا رسیدن   به عدد ۱۳۱7 که نشانگر سال تاسیس بانک مسکن 

است، انجام شد.
کاربران شبکه های اجتماعی از تاریخ 24 تا 27 دی ماه فرصت داشتند تا در این 

مسابقه شرکت کنند.
قرعه کشی این مسابقه انجام شده و به برندگان پیامی در خصوص نحوه دریافت 
جوایزشان ارسال شده است و 8۳ جایزه نفیس به 8۳ نفر از برندگان مسابقه به رسم 
یادبود اهدا می شود. در مهلت تعیین شده جهت شرکت در مسابقه بیش از ۱25 هزار 
پیام ارسال شد و بیش از 4 هزار عضو جدید به جمع مخاطبان بانک در شبکه های 
اجتماعی ملحق شدند.همچنین میزان تعامل مخاطبان بانک در شبکه های اجتماعی 

در یک ماه گذشته بیش از 22۳ درصد رشد داشته است.
بانک مسکن با بکارگیری روش های تولید محتوای جذاب و اثربخش، در ارتباط 
نزدیکتر و صمیمی تر با مخاطبان، همواره سعی دارد که از ظرفیت باالی شبکه های 
اجتماعی استفاده کند و به منظور افزایش رضایت مشتریان برنامه های آموزشی و 

اطالع رسانی را به اجرا بگذارد.

مدیرعامل پتروشیمی کارون مطرح کرد؛
سهم کمتر از 10 درصدی ايران از مواد تولیدی نفت و گاز جهان

مدیرعامل پتروشیمی کارون اظهار داشت: دنیای شرق و غرب در حال حاضر 
۳۳7 ماده از نفت و گاز تولید می کند که سهم ایران کمتر از ۱۰ درصد است.

علیرضا صدیقی زاده در مراسم رونمایی از کارون به عنوان اولین شرکت 
دانش بنیان هلدینگ خلیج فارس اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ سال است که کشور 
ما صاحب نفت است و طی این مدت با روش مشخص نفت را اکتشاف، استخراج 
و بفروش رسانده ایم، قبل و بعد از انقالب بخصوص بعد از جنگ پتروشیمی به 

کمک نفت برای کسب درآمد آمد.
وی افزود: بعد از انقالب تالش شد پتروشیمی های بزرگی احداث شوند و یک 
مرحله به سمت سبد کاالی مردم نزدیک شدیم اما همچنان فاصله ها زیاد است.
مدیرعامل پتروشیمی کارون تصریح کرد: زمانی شرق و غرب در نظر داشت 
مدیریت نفت را به عهده گرفته و قیمت گذاری و شیوه فروش را خودشان تعیین 
کنند، اکنون به سمت پتروشیمی هم روی آورده و قیمت ها را بدون در نظر گرفتن 

قیمت تمام شده تعیین می کنند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید از اوضاع کنونی منفعل بودن در حوزه مدیریت 
پتروشیمی عبور کنیم، گفت: سالهاست که گفته  و شیوه فروش  قیمت گذاری 

می شود باید از خام فروشی عبور کرده و از اقتصاد نفتی خارج شویم.
وی با بیان اینکه دنیای شرق و غرب در حال حاضر ۳۳7 ماده از نفت و گاز 
تولید می کند که سهم ایران کمتر از ۱۰ درصد است، افزود: این در حالی است که 
ما باالترین میزان ذخایر نفت و گاز را داریم و دلیل آن این است که زیرساخت 

و دانش فنی نداشته ایم.
صدیقی زاده خاطرنشان کرد: غرب تاکنون دانش فنی محدودی را برای تولید 
محصوالت مورد نیاز کشورهای خودشان در اختیار ما قرار داده اند و برای تولید 
دیگر محصوالت ما مجبور بودیم دانش فنی از خودشان بخریم و به این ترتیب 
قیمت موادی را که با تناژ باال تولید می کنند پایین آورده و قیمت محصوالت با 

تناژ پایین را باال برده اند.
از  استفاده  موضوع  این  از  رفت  برون  راه  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  وی 

دانش بنیان ها است.
تولیدکننده  تنها  ما  که  اورتان  پلی  صنعت  در  مثال  کرد:  خاطرنشان  وی 
آن در کشور هستیم می توانیم هزینه ریسک را بپذیریم تا سرمایه گذار اطمینان 
حاصل کند که کاال فروش دارد. ما به دنبال این بودیم که ریسک نقطه اتصال 
بود که  این  نیز  آن  و الزمه  بپذیریم  را  دانش بنیان ها  و  تولیدکننده  شرکت های 

خودمان دانش بنیان شویم.

و  گاز  نفت،  فرآورده های  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
پتروشیمی مطرح کرد؛

غیرنفتی  صادرات  از  نفت  پايین دستی  صنايع  درصدی   5۸ سهم 
ايران

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: کل 
صادرات غیر نفتی کشور تا پایان آذر ۳۱ میلیارد دالر بوده که از این میزان در 
حوزه صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی ۱8 میلیارد دالر صادرات انجام 

شده که نشان دهنده سهمی 58 درصدی است.
سیدحمید حسینی روز گذشته )سه شنبه( در نشستی خبری با موضوع چالش ها 
و فرصت های صنایع پایین دستی نفت با اشاره به احتمال به نتیجه رسیدن مذارکات 
رفع تحریم ها و تاثیر مثبت آن بر صنعت پتروشیمی درباره چالش های صنایع پایین 
دست نفت اظهار داشت: آنچه بخش خصوصی از دولت انتظار دارد حکمرانی خوب 
است تا همه منتفع شوند، به این معنا که مشارکت مردم هم در تصمیمات پذیرفته 
شود و این همان چیزی است که در ماده 2 قانون بهبود مستمر به سازمان ها و 

تشکل ها ابالغ شده است.
وی افزود: اکنون فروش اتحادیه در قالب ستاد مبارزه با قاچاق کنترل می شود 
اما زمانی که دستورالعمل این رویه بازنگری می شود اتحادیه به عنوان بزرگترین 
تشکل بخش خصوصی در حوزه فرآورده های نفتی حضور ندارد، بارها برای حل 

موضوع نامه نگاری کردیم اما پاسخی دریافت نکردیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: 
موضوع دیگر حاکمیت قانون و شفافیت است، چراکه تعارض منافع مانع شفافیت 
می شود، مسئله دیگر اینکه نهادها مجبورند پاسخگو باشند اما با تغییر و تحوالت 
اخیر و تغییرات ساختاری کسی پاسخگو نیست، در ساختار جدید وزارت صمت هیچ 
چارتی برای صنایع پاییین دست نفت و گاز پیش بینی نشده است. مثال در اتفاقات 
اخیر آتش سوزی از جمله چرم شهر همه اعضای اتحادیه را نگران کرد، مقدیر 
زیادی محموله در مخازن وجود دارد اما مشخص نیست چه کسی باید پیگیری کند 
که تکلیف چیست که طبق دستورالعمل موجود در یک سال گذشته اجازه صادرات 
داده نشده است و نه ستاد مبارزه با قاچاق و نه وزارت صمت هیچ یک پاسخگو 

نیستند و این اعضا را نگران کرده است چراکه هم جان و اموال در خطر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛

مسائل مالی و قراردادی دلیل کیفیت پايین خودروهای داخلی
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زیر نظر: محمد امامی

قطعی گاز شهرک های صنعتی کلید خورد
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: نامه ای 
از طرف شرکت گاز به چند شهرک صنعتی از جمله شهرک صنعتی اشتهارد 
افزایش مصرف خانگی قطع  آنها به دلیل  اینکه گاز  بر  ارسال شده مبنی 

خواهد شد و باید از سوخت جایگزین یعنی مازوت استفاده کنند.
عباس جبالبارزی در مورد وضعیت قطعی گاز صنایع اظهار کرد: نامه ای 
از طرف شرکت گاز به چند شهرک صنعتی از جمله شهرک صنعتی اشتهارد 
آمده مبنی بر اینکه گاز آنها به دلیل افزایش مصرف خانگی قطع خواهد شد 
و باید از سوخت جایگزین یعنی مازوت استفاده کنند. بسیاری از کارخانجات 
امکان استفاده از سوخت جایگزین ندارند، سیستم آنها با گاز  کار می کند و 

نمی توانند مازوت بسوزانند.
وی افزود: این نامه مربوط به 2 بهمن بوده و تاریخی هم برای شروع 
قطعی اعالم نکرده اند و تنها گفته اند که تا اطالع ثانوی این مشکل وجود 

دارد یعنی احتماال از امروز یا فردا قطع شود.
وی ادامه داد: مدت زیادی است که گاز کارخانجات سیمان هم قطع 
شده و از مازوت استفاده می کنند. به نیروگاه ها هم گفته اند که این اتفاق 
برای آنها هم می افتد اما شهرک های صنعتی وضعیت بدتری خواهند داشت. 
طبیعتا به هر میزان که هوا سردتر شده و مصرف بخش خانگی بیشتر شود، 
قطعی گاز صنایع هم بیشتر می شود. ابتدا کارخانه های سیمان و نیروگاه ها 

بودند و االن شهرک های صنعتی هم در اولویت قطعی گاز قرار گرفته اند.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: این همان 
سناریوی تکراری است که هرگاه مصرف برق یا گاز زیاد می شود صنایع در 
اولویت قطعی قرار می گیرند و هیچ جبران خسارتی هم نمی کنند. هر میزان 
هم ما جلسه می گذاریم و صحبت می کنیم که این رویکرد برخالف ماده 
25 قانون بهبود فضای کسب و کار است توجهی نمی شود و کاری هم از ما 
بر نمی آید. نمایندگان مجلس و دولت همه می گویند به فکر تولید هستیم و 

نمی خواهیم تولید آسیب ببیند ولی در عمل اینگونه است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد قطعی برق صنایع گفت: مشکل آنچنانی 
در مورد قطعی برق نداشتیم. البته این تا زمانی است که نیروگاه ها بتوانند 
سوخت مازوت مصرف کنند. اگر نیروگاه ها دچار مشکل شوند برای برق هم 
مشکل ایجاد می شود. به هرحال اینها مکمل هم هستند، اگر کارخانه ای 

برق هم داشته باشد بدون گاز نمی تواند کار خود را انجام دهد.
جبالبارزی با انتقاد از عدم اعمال قانون بهبود فضای کسب و کار بیان 
کرد: اگر مجلس قانون بهبود فضا برای صاحبان صنایع و بخش خصوصی 
وضع کرده است، چرا اجرا نمی شود؟ این باید مشخص شود. دولت که می گوید 
باید تولید را برای توسعه و اشتغال آفرینی رونق دهیم، پاسخ دهد که چرا 
این کار را نمی کند؟ وزرای صمت، کار و اقتصاد توضیح دهند که چرا آنچه 
در عمل اتفاق می افتد؟ به صنایع پاسخ دهند که چه رویکردی داشته باشند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس مرکز آمار ایران:
روند کاهش نرخ تورم امیدوار کننده است!

با اشاره به کاهش نرخ تورم در چهار ماه گذشته،اظهار  ایران  آمار  رئیس مرکز 
امیدواری کرد: این روند با توجه به اقدامات مثبتی که در طراحی الیحه بودجه برنامه 
محور سال ۱4۰۱ از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته است، با شدت بیشتری 

ادامه پیدا کند.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان برنامه و بودجه کشور »جواد حسین زاده«، با 
اعالم نتایج شاخص قیمت مصرف کننده دی ماه ۱4۰۰ و از کاهش میانگین ۱ درصدی 
نرخ تورم ساالنه گفت: نرخ تورم ساالنه دی ماه  برای خانوارهای کل کشور برابر 42.4 
درصد و برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 4۱،8 درصد و 45،8 درصد است.

برای  و  واحد درصد  برای خانوارهای شهری ۰.9  تورم ساالنه،  نرخ  افزود:  وی 
خانوارهای روستایی ۱.2 واحد درصد کاهش داشته است.

رئیس مرکز آمار ایران با توضیح این مطلب که نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد 

به ماه مشابه سال  شاخص قیمت، نسبت 
قبل است،  تصریح کرد: نرخ تورم نقطه ای 
در  عدد  این  است.  درصد   ۳5.9 دی ماه  
مقایسه با ماه قبل ۰.7 واحد درصد افزایش 
یافته است که این افزایش، برای خانوارهای 
شهری بیش از دو برابر خانوارهای روستایی 
بوده است؛ به طوری که نرخ تورم نقطه ای 
درصد(   ۳5،8( شهری  خانوارهای  برای 
نسبت به ماه قبل ۰.8 واحد درصد افزایش 
داشته، در حالی که این افزایش نرخ، برای 
خانوارهای روستایی )۳6.5 درصد( ۰.۳ واحد 

درصد بوده است.
همچنین، حسین زاده نرخ تورم ماهانه دی ۱4۰۰ را 2،4 درصد اعالم و خاطرنشان 
کرد: افزایش ۰.7 واحد درصدی این عدد نسبت به آذرماه سال جاری بیشتر برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« )به ترتیب 

با ۱.7 درصد و 2.7 درصد( بوده است.
 وی آمار ارائه شده درباره  شاخص قیمت های مرکز آمار ایران را حاصل سنجش 
475 قلم کاال و خدمت در ۳85 منطقه شهری و 67۱ منطقۀ روستایی اعالم و تأکید 
کرد:  گسترۀ پایش قیمت های این مرکز، کامل ترین و دقیق ترین آمارگیری از نوع خود 
در سطح کشور به شمار می آید.رئیس مرکز آمار ایران، با اشاره به کاهش نرخ تورم در 
چهار ماه گذشته،اظهار امیدواری کرد: این روند با توجه به اقدامات مثبتی که در طراحی 
الیحه بودجه برنامه محور سال ۱4۰۱ از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته است، 

با شدت بیشتری ادامه پیدا کند.

آگهي فراخوان مناقصه  1400-14
اداره کل راه وشهرسازي استان ايالم

نوبت  دوم

مبلغ برآورد  عنوان پروژهرديف
رشته موردنيازمبلغ تضمين  )ريال()ريال(

1
خريد ،نصب وراه اندازي دو دستگاه 

350/000/000-آسانسور مسكن مهر ايالم
داراي صالحيت اجراي آسانسور 

از مراجع ذيصالح

2
استانداردسازي بايگاني اسناد اداره كل راه و 

850/000/000-شهرسازي استان ايالم
داراي مجوز نظام صنفي رايانه و 

پروانه فعاليت مرتبط در حوزه افتا 
  

 www.setadiran. مهلت ومحل دریافت اسناد : ازتاریخ ۱4۰۰/۱۱/6 لغایت ۱4۰۰/۱۱/9 سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(  به آدرس   
    http://iets.mporg.irو پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به  نشاني ir

مهلت ومحل تحویل پیشنهاد قیمت : ۱4۰۰/۱۱/۱9-  اداره کل راه وشهرسازي استان ایالم 
    پیمانکار مي بایست توان مالي کافي براي ادامه عملیات اجرایي پروژه تا زمان ابالغ تخصیص نقدي یا غیر نقدي داشته باشد بطوریکه روند 

اجراي پروژه بدون وقفه و طبق برنامه زمان بندي اجرا گردد.
با توجه به اعالم مناقصات و دریافت پیشنهادات از طریق سامانه الکترونیکي دولت به نشاني www.setadiran.ir ، الزم است کلیه پیمانکاران 
با مراجعه به شرکتهاي مربوطه نسبت به ثبت نام در سایت فوق الذکر و دریافت  شناسه کاربري و رمز عبور و امضا الکترونیکي )token(جهت ارائه 

پیشنهاد قیمت اقدام نمایند .
   الزم به توضیح است که پاکتهاي پیمانکاراني که در سامانه مذکور ثبت نام نکرده و از طریق سامانه پیشنهاد قیمت ارسال نکنند ، باز نخواهد شد.

پیش پرداخت در صورت وجود تخصیص اعتبار و موافقت کارفرما پرداخت مي شود.
هزینه انتشارآگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 اداره کل راه وشهرسازي استان ایالم



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1940- چهارشنبه 6 بهمن 41400 زمین ایران 

  مدیرکل بیمه سالمت 
پوشش  طرح  اجرای  از  ایالم 
ساکنان  برای  سالمت  بیمه 
محله های کم برخوردار در استان خبر داد.

نشست  در  رحیمی  نوالدین  دکتر 
در  فنی  نظارت  و  ارزیابی  کارگروه 
حاشیه  ساکنین  نمودن  بیمه  خصوص 
ایالم  برخوردار  کم  محالت  و  شهرها 
برای  این طرح  اجرای  با  اظهار داشت: 
دفترچه  برخوردار  کم  محالت  ساکنین 
درمانی سالمت رایگان صادر و از خدمات 

بیمه سالمت بهره مند می شوند.
وی با  اشاره به طرح تحول و توسعه 
برخوردار،  کم  محالت  محور  اجتماع 
از ساکنین محالت کم  بسیاری  افزود: 
برخوردار ممکن است از اینکه می توانند 
بیمه  پوشش  تحت  رایگان  صورت  به 

اطالع  گیرند،  قرار  همگانی  سالمت 
نداشته باشند بر همین اساس با تشکیل 
کارگروه تصمیم گیری های الزم برای 
فراخوان و شناسایی افراد ساکن در این 
مناطق داده می شود و تحت پوشش بیمه  

سالمت قرار می گیرند،  .
مدیرکل بیمه سالمت ایالم گفت: 
در این راستا تفاهمنامه ای بین سازمان 
بیمه سالمت و وزارت کشور در خصوص 
کم  محالت  کنین  سا نمودن  بیمه 

برخوردار و حاشه شهر ها  امضا شده و 
بدنبال این تفاهم نامه در استان ایالم 
ارزیابی طرح  ، کارگروه فنی نظارت و 
تحول و توسعه اجتماع محور محالت 
کم برخوردار در سازمان بیمه سالمت 
صورت  الزم  اقدامات  و  شد  تشکیل 

گرفت.
طرح  این  اجرای  افزود:  رحیمی 
فنی،  کارگروه  عنوان  به  کارگروهی  با 
از   عضو   7 شامل  ارزیابی  و  نظارت 
بیمه سالمت، استانداری، دانشگاه علوم 
امام خمینی)ره(،  امداد  پزشکی، کمیته 
و  بهزیستی  امام،  فرمان  اجرایی  ستاد 
شد.که  تشکیل   احمر  هالل  جمعیت 
در قالب این طرح مناطق حاشیه های 
و کم برخوردار زیر پوشش خدمات بیمه 

سالمت قرار می گیرند.

مدیرکل  بیمه سالمت استان ایالم خبر داد؛

 اجرای طرح پوشش بیمه سالمت برای ساکنان محله های کم  برخوردار ايالم
با  اصفهان  استان  ای  وحرفه  فنی  آموزش  مديرکل 

فرماندار برخوار ديدار وگفتگو کردند
اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان  به گزارش روابط عمومی 
استان  ای  وحرفه  فنی  آموزش  مدیرکل  طبسی  اخوان  آرش  اصفهان، 
فرماندار  قربانی  با محمدرضا  برخوار  درشهرستان  اصفهان ضمن حضور 

شهرستان دیدار وگفتگو نمود.
در معضالت  آموزی  مهارت  افزود: بحث  اخوان  آرش  دیدار  دراین 

اجتماعی، سرنخ حل مشکالت می باشد.
وی گفت: نیروی کار ماهر کننده کار است و حقیقتا در بحث صنعت 
ما شاهد نیروی ماهر کمی هستیم که اگر نیروها مهارت کافی والزم را 

دریافت کنند هیچ نیروی ماهر بیکاری وجود نخواهد داشت.
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان بیان داشت: یکی از دغدغه 
ها ومقوله های سازمان آموزش فنی وحرفه ای، توانمندسازی دانشجویان 
وفارغ التحصیالن دانشگاهی است که بعد از فارغ التحصیل شدن با بازار 

کار فاصله زیادی دارند.
در  کارگاهی  و  دانشگاهی  جوار  مراکز  معرفی  اخوان ضمن  آرش 
مورد  های  مهارت  به  توجه  با  مراکز  این  داشت:  اظهار  کارخانجات 
نمود  خواهد  دانشگاهی  واحد  چند  جایگزین  را  مهارت  منطقه،  نیاز 
مادرصدد  افزود:  وی  دهد.  می  مهارت سوق  به سمت  را  ودانشجویان 
نیروی  مورد  در  را  واصناف  صنعتی  های  شهرک  نیازهای  که  هستیم 
ماهر برطرف کنیم ودرحال حاضر پیش بینی مشاغل بلند مدت وخوش 

آتیه در دستور کار می باشد.
آرش اخوان طبسی براستفاده از پتانسیل کارشناسان آموزش اداره کل 
آموزش فنی وحرفه ای استان، درخصوص بررسی طرح ها وپیشنهادهای 

فرمانداری شهرستان قول مساعد داد.
درادامه محمد رضا قربانی ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته 
در مرکز شهرستان، بر اجرای طرح شهر گلخانه ای ویا شهرک گلخانه 

ای با ارائه طرح های زودبازده وحفظ منابع بلند مدت تاکید نمود.
فرماندار شهرستان برخوار، نقطه قوت شهرستان را رکود بیکاری 
و مهاجر پذیربودن شهر عنوان نمود و بر رشد وعلمی شدن صنعت و 
نمود. بیان  مطالبی  مهارتی  آموزشهای  و  ها  مورد طرح  در  هدفمندی 

ای  وحرفه  فنی  آموزش  مرکز  رئیس  پور  ملک  علیرضا  درپایان 
شهرستان برخوار، ضمن ارائه عملکرد آموزشی مرکز در خصوص گسترش 
وشهرک  کارخانجات  کارکنان  آموزی  مهارت  درمنطقه،  خانگی  مشاغل 
جواردانشگاهی  مجوز  بر  تاکید  و  دوگانه  آموزش  ارائه  با  صنعتی  های 

وکارگاهی مطالبی عنوان نمود.

استان  گاز  شرکت  در   HSE عملکرد   ارزيابی  انجام 
اصفهان

حوزه  در  شرکت  این  عملکرد  تعالی،  ارزیابی  معیارهای  اساس  بر 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست با موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفت به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، معیارهای این ارزیابی 
 ،HSE  شامل؛ بررسی چشم انداز و استراتژی های شرکت گاز، فرهنگ
تعامل با ذی نفعان، ارزش پایدار در HSE ، پیشبرد عملکرد و برداشت 
های استراتژیک و عملیاتی ذی نفعان بود که بر اساس این معیارها تیم 
ارزیابی شرکت ملی گاز ایران عملکرد شرکت گاز استان اصفهان به مدت 

سه روز مورد سنجش قرار گرفت.
همیت  ا بر کید  تا با  ن،  صفها ا ن  ستا ا ز  گا شرکت  مل  مدیرعا
هرچه  تداوم  و  بخشیدن  سرعت  لزوم  و  مدیریتی  های  استقرارسیستم 
ایمنی  و  سالمت  به  گفت:توجه   HSEتعالی اهداف  تحقق  بیشتر 
افراد، پیش نیاز صیانت از منابع انسانی و افزایش بهره وری هرسازمان 

و شرکت است. 
مهندس علوی، با اشاره به اقدامات انجام گرفته در جهت رفع عدم 
انطباقهای ناشی از ممیزی سال قبل، بر یکپارچه کردن همه نظام های 
بر آموزش و  با تکیه   HSE باید فرهنگ  تاکید کرد و گفت:  مدیریتی 
ایجاد  با  و  داده  گسترش  مناطق  و  فعالیتها  ها،  پروژه  همه  در  نظارت 
طور  به  را  زیستی  محیط  و  ایمنی  بهداشتی،  شرایط  مناسب،  سیستمی 
از طریق حذف شرایط  را  ارزیابی کنیم و حوادث و آسیب ها  نظام مند 

ناایمن و ارتقای سالمت افراد به صفر برسانیم.
عنوان  سازمانی  رفتار  در   HSE نقش  مورد  در  علوی،  مهندس 
کرد: تالشهای این واحد به صورت بنیادی با برنامه ریزی مدون از سال 
برنامه ریزی صحیح و  به رشد است که نشانگر  ۱۳88 شروع شد و رو 
پایش متمرکز و از پیش تعیین شده در جهت نیل به اهداف سازمانی و 

ایمن سازی سیستم است.
بر اساس گزارش سرممیز که در جلسه اختتامیه ممیزی ارائه گردید، 
مستمر،  اصالح  برای  کافی  منابع  و  ساختارمناسب  وجود  نظیر  مواردی 
حاکمیت دیدگاه فرایندی در سطح شرکت، برنامه ریزی، مدیریت صحیح 
و اجرای اقدامات اثربخش در حوزه مدیریت شرایط اضطراری و بحران، 
ارتباطات  مناسب  تعریف  پیمانکاران،  با  مجموعه  ارتباط  مناسب  تعریف 
های  فعالیت  ریسک  مداوم  ارزیابی  سازمانی،  برون  و  سازمانی  درون 
شرکت و ... به عنوان مهمترین دالیل موفقیت این ارزیابی عنوان گردید.

و  مدير  با  بوشهر   استان  اجتماعی  تامین  کل  مدير  ديدار 
کارکنان هسته گزينش  

در این دیدار عباس دیری مدیر کل تامین اجتمای استان بوشهر با 
تاکید بر ارزشمندی منابع انسانی سازمان گفت : بی تردید سازمان تامین 
اجتماعی بعنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور نیازمند نیروی انسانی 
متعهد ، پرتالش و اخالقمدار است که به همت عزیزان هسته گزینش 
تامین  سازمان  در  پاسخگو  و  متعهد  نیروهای  جذب  فرهنگ  تعمیق  بر 
اجتماعی اهتمام ویژه ای بعمل آمده است . دیری با تقدیر از فعالیتها و 
اقدامات موثر هسته گزینش به جهت جذب افراد شایسته در بدنه تامین 
اجتماعی استان تصریح کرد : اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر با 
وظیفه  انجام  پذیر  مسئولیت  و  مدبرانه  تا  است  نموده  سعی  توان  تمام 
افرادی  دنبال  به  خود  تخصصی  کارکرد  با  گزینش  حقیقت  در  و  نماید 
است که تخصص و تعهد الزم را برای احراز مسئولیت در سازمان تامین 

اجتماعی داشته باشند .
سازمان  فعالیت  در  آن  تاثیر  و  گزینش  کار  اهمیت    : افزود  وی 
مشخص است و گزینش جایگاه رفیعی در بهبود عملکرد نیروی انسانی 

سازمان تأمین اجتماعی دارد. 
و  گزینش  هسته  ضرورت  و  اهمیت  برشمردن  ضمن  دیری 
یادآوري فرایندهاي گزینش به همراه بودن هسته گزینش با همکاران 
باید  :گزینش  تاکید کرد  و  اشاره کرد  نیز  بازنشستگي  تا  بدو خدمت  از 
با مفاهیم  این سه کلمه  انتخاب  باشد. که  هوشمندانه، عالمانه و دقیق 
نظام  براي  را  گزینش  کار  اهمیت  رهبري  معظم  مقام  از سوي  مذکور 

به خوبي نشان مي دهد.
تشریح  گزینش  ضمن  هسته  مدیر  ماشااهلل صدریزاده   همچنین   
اهم اقدامات بعمل آمده در حوزه عملکرد این هسته گفت : هسته گزینش 
با استناد به ساختار فرهنگی  تامین اجتماعی استان بوشهر، سعی نموده 
و  متعهد   ، خالق  نیروهایی  تا  نماید  فراهم  ای  زمینه  موثر  اجتماعی  و 

اخالق مدار را جذب نماید
 صدری زاده  همچنین با تاکید بر اهمیت امر گزینش در سازمان 
رویکردی  تا  دارد  و  داشته  سعی  گزینش  هسته   : گفت  اجتماعی  تامین 
ارشادی و آموزشی داشته باشد چرا که جذب و ورود نیروی انسانی متعهد 
به موفقیت ها و اهداف سازمان بیش از پیش کمک خواهد کرد. و سعی 

ما روي این امر است که کرامت افراد حتما حفظ شود.
و  شد  خطایي  دچار  فردي  ناکرده  خداي  اگر   : افزود  زاده  صدری 
ضعفي در کار خود داشت با توجه به این فرمایشات پیامبر و ائمه در این 
نقاط  به بهترین شیوه و بهترین وجهي  این است که  بر  راستا، سعي ما 
ضعف و خطاي فرد برطرف شود و  صرفا خطا و ضعف و خطاي انجام 
شده شخصا به خود فرد اعالم مي شود که شما این خطاي عملکردي را 
داشته اید و در بسیاري از موقع سعي کرده ایم تا همه جوانب را رعایت 

کنیم تا احدي از همکاران و خانواده وي نیز مطلع نشوند.

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی:
بارندگی هـای سـال آبـی جـاری گرچـه منجـر بـه 

سـیالبی شـدن رودخانـه ها نشـد
 مدیـر عامـل شـرکت سـهامی آب منطقـه ای مرکـزی گفـت: 
بارش هـای خوبـی در اسـتان مرکـزی بـه وقـوع پیوسـت، امـا منجر به 
سـیالبی شـدن رودخانه ها و افزایش دبی ورودی سـدهای اسـتان نشد.

عزت الـه آمـری اظهـار کـرد: از ابتـدای سـال آبـی جاری)مهرمـاه 
۱4۰۰ ( تاکنـون ۱22 میلیمتـر بارندگی در اسـتان به ثبت رسـیده اسـت 
کـه ایـن میـزان بازندگـی نسـبت بـه دوره درازمدت مشـابه حـدود ۱2 
درصـد افزایـش و نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل حدود پنـج درصد 

رشـد داشـته است.
وی بیـان کـرد: بـا وجود این میـزان بارندگی و حتی پوشـش برف 
اخیر که نسـبت به گذشـته و درازمدت افزایش داشـته اسـت، اما جریان 
سـیالبی در استان شـکل نگرفت و هیچ سیالبی در رودخانه های سطح 
اسـتان جاری نشـد که بخواهد با روان شـدن در رودخانه ها و سـرازیر 
شـدن به سـمت سدهای اسـتان دبی ورودی به سـدها را افزایش دهد.

او بیـان کـرد: بارندگی هـای سـال آبـی جـاری گرچـه منجـر بـه 
سـیالبی شـدن رودخانه ها نشـد، اما موجـب تغذیه آب هـای زیرزمینی 
شـده و جریـان پایـه ای رودخانـه راه افتـاد و امیدواریـم بارندگی هـای 
مرحلـه بعـدی کـه منجر به سـیالبی شـدن رودخانه ها خواهد شـد دبی 

ورودی بـه سـدها را افزایـش دهد.
آمـری با اشـاره بـه اینکه در حـال حاضر نیمی از مخازن سـدهای 
اسـتان بویژه سـد کمـال صالح اراک و الغدیر سـاوه را منابـع آبی احاطه 
کـرده اسـت، اظهـار کرد: پیش بینی می شـود بـا ادامه رونـد بارندگی ها 
شـاهد افزایـش دبـی ورودی به سـدهای اسـتان شـده و مخازن سـدها 

بهبود پیـدا کند.
وی بیـان کـرد: تـداوم بارندگـی هایی کـه خوشـبختانه روند قابل 
قبولـی از ابتـدای سـال آبـی جاری داشـته اسـت منجر به بهبود سـفره 
هـای آب هـای زیرزمینـی خواهد شـد و امیدواریم وضعیـت منابع آبی با 
شـدت بارش ها به گونه ای شـود که از وضعیت خشکسـالی خارج شویم.

با اعتباری بالغ بر 1۳0 میلیارد ریال
9 پـروژه صنعت توزيع برق شهرسـتان گرمسـار در دهه 

شـد خواهند  افتتاح  فجر 
بـه مناسـبت دهـه فجـر، 9 پـروژه صنعت توزیـع برق شهرسـتان 
گرمسـار، بـا اعتبـاری بـه مبلغ ۱۳۰ میلیـارد و 6۰4 میلیون ریـال افتتاح 

می شـوند.
مدیـر توزیـع برق شهرسـتان گرمسـار با بیـان این موضـوع اظهار 
کـرد: دو پـروژه تبدیـل ۱5 هـزار و 972 متـر شـبکه سـیمی بـه کابـل 
خودنگهـدار در بخشـهای شـهری و روسـتایی بـا مبلـغ ۳9 میلیـارد و 
57۰ میلیـون ریـال، پـروژه احداث شـبکه و چهار پسـت هوایی در نقاط 
مختلـف شهرسـتان با اعتبـار ۱۱ میلیارد و 797 میلیـون ریال، دو پروژه 
احداث شـبکه فشارمتوسـط و فشـارضعیف و پسـت هوایی در روسـتای 
فـرور بـا مبلغ هشـت میلیـارد و ۳55 میلیون ریال و پروژه توسـعه هفت 
هـزار و 7۰۰ متـر شـبکه توزیـع بـرق در مناطـق مختلف شهرسـتان با 
اعتبـار ۱9 میلیـارد و 45 میلیـون ریـال، به عنـوان پروژه هـای عمرانی 

بـرق رسـانی افتتاحـی دهه فجر هسـتند.
رحمـان اشـرفی بیـان کـرد: پروژه توسـعه شـبکه روشـنایی معابر 
خیابـان صفـا و بلـوار امیرکبیر بـا مبلغ یک میلیـارد و ۱8۰ میلیون ریال، 
پـروژه احداث شـبکه و نصب ۳2 دسـتگاه پسـت هوایـی و ترانس اندازه 
گیـری هوایـی بـه قـدرت چهـار هـزار و 7۰5 کیلوولـت آمپر در سـطح 
شهرسـتان بـا اعتبـار 44 میلیـارد و ۱7۱ میلیـون ریـال و پـروژه احداث 
سـه بـاب پسـت زمینـی پاسـاژ در شـهرک هـای صنعتی با مبلغ شـش 
میلیـارد و 486 میلیـون ریـال، پروژه هایی هسـتند که به مناسـبت دهه 

فجـر افتتاح می شـوند.
تـا پایان سـال شـاهد اتفاقـات خوبی در اجـرای ره باغ هـا خواهیم 

د بو

شـهردار مشـهد در حاشـیه بازدیـد از پروژه هـای منطقـه 
ثامـن تاکیـد کرد؛

تا پايان سـال شـاهد اتفاقات خوبی در اجـرای ره باغ 
بود هـا خواهیم 

فریبـا شـریف آبـاد: شهردارمشـهد گفـت: رونـد اجـرای ره باغ  ها و 
بازگشـایی مسـیرهای دسترسـی زائران به حرم مطهر باید سرعت بگیرد 

و بخشـی از آن تـا پایـان سـال آماده بهره برداری شـود.
از پروژه هـای  بازدیـد تعـدادی  ارجائـی درحاشـیه  سـید عبـداهلل 
منطقـه ثامـن از جملـه ره باغ حضرت زهـرا)س(، ره باغ رضوان، مسـجد 
بافـت  در  واقـع  پروژه هـای  از  دیگـر  تعـدادی  و  صاحب الزمان)عـج( 
پیرامـون حـرم مطهـر، افـزود: نـگاه ما بـه بافـت پیرامونی حـرم مطهر 
حرکـت بـه جلو و بازگشـایی مسـیرهای تشـرف زائـران و مجـاوران به 

حـرم مطهر اسـت.
وی اضافـه کـرد: در همیـن راسـتا امـروز از رونـد اجرایـی ره بـاغ 
حضـرت زهـرا)س( و ره بـاغ رضـوان بازدیـد شـد، معارضاتـی در ایـن 
مسـیرها وجـود دارد و باعـث مسـدود شـدن راه مـردم شـده اسـت، لذا 

تاکیـد شـد تـا هرچـه سـریع تر ایـن معارضـات تعییـن تکلیـف شـود.
شهردارمشـهد، بـا بیان اینکه آن چیزی کـه اکنون برای ما اهمیت 
دارد بـاز شـدن راه مـردم اسـت، اظهارکرد: مـردم باید بتواننـد به راحتی 
پیـاده و سـواره بـه حـرم مطهر دسترسـی داشـته باشـند، لذا مبنـا براین 
اسـت بـدون اینکـه بـه سـاکنان قدیمـی ضـرری وارد شـود، همچنین 
مانعی برای توسـعه ایجاد نشـود معارضات آزاد و مسـیر تشـرف زائران 

بـه حرم مطهر بازگشـایی شـود.
ارجائـی ادامـه داد: شـهردارمنطقه ثامـن و پیمانـکاران در بازدید از 
پروژه هـا قـول داده انـد کـه طبـق زمانبندی هـای از پیـش تعیین شـده 
پروژه هـا را بـه افتتـاح برسـانند، لـذا امیـدوارم تا پایان سـال به خصوص 

در ره بـاغ هـا شـاهد اتفاقات خوبی باشـیم .
در ادامـه شـهردارمنطقه ثامـن ضمـن اشـاره بـه پیشـرفت فیزکی 
9۰ درصـدی پـروژه ره بـاغ حضـرت زهـرا)س( و فـاز اول پـروژه ره باغ 
رضـوان، گفـت: »ره باغ حضـرت زهرا)س(« و پیـاده راه »ره باغ رضوان« 

تـا پایان سـال بـه بهره بـرداری می رسـد.
سـید فرهـاد حجـازی در حاشـیه بازدیـد شـهردار مشـهد از رونـد 
اجرایـی ره باغ هـای حضـرت زهـرا)س( و رضـوان درایـن خصـوص، 
گفـت: ره بـاغ حضـرت زهـرا)س( با مسـاحت بیـش از ۱7 هـزار و 5۰۰ 
مترمربـع یکـی از مسـیرهای سـبز تجهیز شـده تشـرف به حـرم  مطهر 

اسـت. رضوی 
بهره برداری از پیاده راه »ره باغ رضوان« تا پایان سال ۱4۰۰

وی خاطرنشـان کـرد: ایـن ره باغ در قطاع دو قـرار دارد و از تقاطع 
بلـوار رضـوان و شارسـتان »تـه پـل محلـه« آغـاز و بـه باغ رضـوان و 

صحـن رضـوان در ضلـع شـمالی حرم مطهـر، منتهی می شـود.
شـهردارمنطقه ثامـن بـا بیـان اینکـه »ره بـاغ رضـوان« یکی از 
اصلی تریـن مسـیر های دسترسـی بـه حـرم مطهـر اسـت، ادامـه داد: 
طـول ایـن ره بـاغ 25۰ متـر و عـرض آن 6۰ متـر بـود کـه پـس از 
بازنگـری در طـرح تفضیلـی جدیـد، زاویـه ره بـاغ نسـبت بـه حـرم 
مطهـر تغییـر یافتـه کـه ایـن امـر سـبب کاهـش عـرض مسـیر در 

برخـی نقاط شـده اسـت.
حجـازی درخصـوص تاکید شـهردار مشـهد برای »تسـریع در آزاد 
سـازی معارضـات در مسـیر« نیـز گفـت: تملک هـای ره باغ رضـوان به 
جزء چند پالک در قسـمت بازارچه شـهید آسـتانه پرسـت تکمیل شـده 
اسـت و دربـاره چنـد پـالک باقی مانـده نیـز گفت وگو هایی انجام شـده 
اسـت.وی افـزود: در مجمـوع باتوجـه بـه تاکیـدات شـهردار بر تسـریع 
بازگشـایی مسـیرهای تشـرف زائـران بـه حـرم مطهـر بخشـی از ره باغ 
رضـوان )کوچـه صاحبـکار( تـا پایان سـال بازگشـایی و دراختیـار مردم 

قرارخواهـد گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی از باز بودن تمامی 
استان مرکزی در پی ۱۰ روز  راه های 

تالش بی وقفه راهداران خبر داد.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل 
گفت:  جهانی  مهرداد  مرکزی،  استان 
در پی نفوذ مستمر سامانه های بارشی 
افزون  گذشته،  روز   ۱۰ در  استان  به 
راه های  از  باند  کیلومتر  هزار   55 بر 
راننده  نفر   ۳8۰ توسط  مرکزی  استان 
دستگاه   226 بکارگیری  با  راهدار  و 
برفروبی  راهداری  ماشین آالت  انواع 

شده است.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری 
جاده ها  سطح  یخ زدگی  و  لغزندگی  از 
ماسه  مخلوط  تن  هزار   ۱4 بر  بالغ 
است  شده  پخش  راه ها  در  نمک  و 
از  تردد  برای  جاده ای  کاربران  تا 
ایمنی  از  استان  مواصالتی  محورهای 

کافی برخوردار باشند.
به گفته مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان مرکزی بعلت شدت 
بسیار زیاد کوالک در برخی از راه های 
کوهستانی  مناطق  در  بویژه  استان 
منجمله  اراک  و  شازند  شهرستان های 
راه های  و  اراک-توره-بروجرد  محور 

شهرستان  سربند  بخش  در  روستایی 
شازند بیش از 8 بار در یک شبانه روز 
برفروبی و نمکپاشی شد؛ چراکه بعلت 
شدید  کوالک  و  برف  سنگین  بارش 
بالفاصله پس از برفروبی محورها مجدد 
دچار برف، کوالک و کاهش شعاع دید 
می شد که بهمین دلیل راهداران بطور 
مستمر و بی وقفه با روحیه ای جهادی 
تالش کردند تا راه ها برای تردد کاربران 

جاده ای مهیا و ایمن باشد.
مرکزی  استان  شد:  یادآور  وی 
 4۰۰ و  هزار  شش  از  بیش  دارای 
کیلومتر راه است که حدود چهار هزار 
و پانصد کیلومتر آن را راه های روستایی 

دیگر  کیلومتر   9۰۰ و  هزار  حدود  و 
بزرگراهی،  فرعی،  اصلی،  راه های  را 
می دهند  تشکیل  شریانی  و  آزادراهی 
که بمنظور خدمات رسانی به کاربران 
این راه ها ۳5 راهدارخانه ثابت و سیار 
در سطح محورهای مواصالتی استان 
جانمایی و تجهیز شده اند تا در اسرع 
راستای  در  راهداری،  عملیات  وقت 
به  اقدام سریع  اهداف طرح سراسری 

انجام برسد.
جهانی اضافه کرد: مقاطع حساس 
شبانه روزی  بصورت  استان  راه های 
توسط  نظارتی  دوربین   27 طریق  از 
راه های  مدیریت  مرکز  کارشناسان 

نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره 
می شود  پایش  مرکزی  استان  جاده ای 
تا به محض مشاهده تغییرات جوی و 
تداخالت ترافیکی، اکیپ های راهداری 
مستقر در راهدارخانه ها و محورها به 
محل مورد نظر اعزام و اقدامات الزم را 
برای برقراری ترددی ایمن بعمل می آید.

هوشمند  مدیریت  توسعه  بر  وی 
افزود:  و  کرد  تأکید  استان  راه های 
مرکز  تحلیلی  آمار  آخرین  اساس  بر 
مدیریت راه های کشور، راه های استان 
زیرساخت های  توسعه  نظر  از  مرکزی 
پله  یک  با  راه ها  هوشمند  مدیریت 
رتبه  در  گذشته  ماه  به  نسبت  صعود 
چهارم کشور قرار دارد که این مهم با 
تالش مستمر طی سال جاری محقق 
شاهد  ایمنی  ضریب  افزایش  تا  شده 
راه های  شبکه  در  تصادفات  کاهش 

استان مرکزی باشیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
از  پایان  در  مرکزی  استان  جاده ای 
در  حتما  تا  خواست  جاده ای  کاربران 
به  اقدام  از  قبل  سال  فصول  تمامی 
ارتباطی  سامانه های  طریق  از  سفر، 
۱4۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی 
راه ها اطالع حاصل نموده و سپس اقدام 

به سفر کنند.

با تالش 10 روزه راهداران صورت پذیرفت؛

برفروبی ۵۵ هزار کیلومتر باند از راه های استان مرکزی

آستان  تولیت  آباد:  شریف  فریبا 
اطراف  بازاریان  گفت:  رضوی  قدس 
حرم مطهر رضوی باید الگوی انصاف 
و اقامه نماز اول وقت در کشور باشند.

احمد  لمسلمین  حجت االسالم وا
مروی در ابتدای جلسه درس مکاسب 
المحرمه که در حرم مطهر امام علی 
به  شد،  برگزار  الرضا)ع(  موسی  بن 
در  اطهار)ع(  ائمه  روایات  و  احادیث 
خصوص اهمیت اقامه نماز اول وقت 
مهم ترین  از  یکی  کرد:  ابراز  و  اشاره 
معصومین)ع(  حضرات  سفارش های 
به  توصیه  رضا)ع(  حضرت  به ویژه 

اقامه نماز اول وقت است.
فرهنگ  در  ر  زا با ه  جایگا وی 
و  نست  دا رفیع  ر  بسیا ا  ر اسالمی 
فع  ر سبب  به  ر  ا ز با  : کرد تصریح 
نیازهای امت اسالم از ارزش و قداست 
برخوردار  اسالمی  جامعه  در  ویژه ای 
صدر،  سعه  انصاف،  رعایت  و  است 
در  اجحاف  و  ستم  دروغ،  از  بپرهیز 
بازاریان  ویژ گی های  از  حق مشتریان 

است. مسلمان 
تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
بازار اطراف حرم مطهر باید تجلی گاه 
فرهنگ، اخالق و سیره رضوی باشد 
که یکی از مصادیق آن در کنار رعایت 

انصاف، ادای نماز اول وقت است.

مروی  حجت االسالم والمسلمین 
برای  روش ها  مؤثرترین  ز  ا یکی 
بازاریان  انس  را  اسالمی  بازار  تحقق 
و  معرفی  وقت  اول  نماز  فریضه  به 
اطراف  ریان  زا با گر  ا کرد:  تصریح 
دقایقی  برای  اذان  حرم مطهر هنگام 
به  و  کنند  تعطیل  را  خود  مغازه های 
عالوه  بروند،  جماعت  نماز  استقبال 
بر برکاتی که در زندگی و کسب وکار 
آن ها خواهد داشت، موجب اثرگذاری 

فرهنگی در کل کشور خواهند شد.
رضوی  قدس  ن  ستا آ لیت  تو

بازار  تعطیلی  ثواب  و  ارزش  معنویت، 
توصیف  غیرقابل  را  نماز  هنگام  در 
حرم  اطراف  کسبه  گفت:  و  برشمرد 
و  مؤمن  یی  نسان ها ا عمومًا  مطهر 
رضا)ع(  حضرت  به  ارادتمند  همگی 
اما چه بهتر است  نماز خوان هستند،  و 
نماز  این  رضا)ع(  امام  احترام  به  که 
اقامه کنند  را اول وقت و به جماعت 
جوار  در  اثرگذار  و  زیبا  پدیده ای  تا 

حضرت رضا)ع( رقم بخورد.
وی اقامه نماز اول وقت بازاریان 
را موجب الگو گیری و افزایش اعتماد 

مشتریان در خرید دانست و گفت: نماز 
و  کسب وکار  برکت  باعث  وقت  اول 
افزایش رزق و روزی می شود و اشاعه 
این فرهنگ در میان بازاریان موجب 

تسری آن در جامعه خواهد شد.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
در ادامه با طرح این سؤال که غربت 
امام رضا)ع( به چه معناست؟ توضیح 
غریب  رضا)ع(  امام  زمانی  آن  داد: 
الغرباست که افراد اندکی به توصیه ها 
و دستورات ایشان عمل کنند، با عمل 
نکردن به دستورات و سخنان حضرت 
رئوف  امام  این  غربت  در  رضا)ع( 

می شویم. شریک 
رضوی  قدس  ن  ستا آ لیت  تو
زمانی  رضا)ع(  امام  ینکه  ا بیان  با 
سخن  که  می شوند  خارج  غربت  از 
 ، شود عملی  معه  جا در  رکشان  مبا
ابراز کرد: هرکسی باید از خود بپرسد 
رضا)ع(  امام  اینکه  برای  »من  که 
قدمی  چه  ند  شو رج  خا غربت  ز  ا
که  است  آن  غربت  برداشته ام؟«؛ 
امام  جایگاه  شیعیان  میان  در  حتی 
رضا)ع( شناخته شده نباشد و سخنان 
وقت  اول  نماز  نشود،  عمل  ایشان 
یکی از توصیه های مهم امام رضا)ع( 
و تعیین کننده سرنوشت انسان در دنیا 

و آخرت است.

تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد؛

بازاریان اطراف حرم مطهر باید الگوی انصاف و نماز اول وقت باشند

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر : عبدالحمید 
حمزه پور در نشست با نماینده قرارگاه امام حسن 
مجتبی )ع( در بوشهر از انعقاد قرارداد وزارت نیرو 
با این قرارگاه خبر داد و اظهار داشت: در راستای 
قرارداد وزارت نیرو با قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( 
طرح های آبرسانی به مناطق محروم با همکاری 

این نهاد اجرایی می شود.
بیش  بوشهر  استان  در  اینکه  بیان  با  وی 
از 8۰ درصد منابع آب از خارج از استان تأمین 
می شود تصریح کرد: حدود 4۰ هزار مترمکعب آب 
آشامیدنی استان از طرح های آب شیرین کن در نوار 

ساحلی استان بوشهر تولید می شود.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بوشهر با اشاره به اجرا طرح های آب شیرین کن 
در نقاط مختلف استان تصریح کرد: هم اکنون به 
ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب پروژه آب شیرین کن با 

مشارکت بخش خصوصی در شهرها و روستاهای استان 
در دست اجرا دارد که بخشی از این ظرفیت امسال وارد 

مدار تولید می شود.
حمزه پور قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( را ظرفیت 
بسیار مطلوب برای اجرا طرح های آبرسانی دانست و 
بیان کرد: قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( با هدف خدمت 
به مردم، نظام و دولت و اجرا پروژه ها در نقاط محروم 

ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب استان 

بوشهر با روحیه باز و در راستای قرارداد منعقد شده با 
قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( همکاری می کند تصریح 
کرد: در این راستا طرح  های آبرسانی در بخش های 
امام حسن  با مشارکت قرارگاه  استان بوشهر  محروم 

مجتبی )ع( اجرا می شود .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
دقت در کیفیت و تسریع دراجرا پروژه ها را در اولویت 
دانست و بیان کرد: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
در اجرا با کیفیت و تکمیل طرح ها توجه ویژه ای دارد که 
تا قبل از فصل گرما بخش عمده ای از طرح ها تکمیل 

و افتتاح شود.
تفاهم  انعقاد  اهداف  کرد:  اضافه  حمزه پور 
نیاز  امام حسن مجتبی )ع( رفع  قرارگاه  با  نامه 
مردم و ارتقا شاخص های بهره مندی از خدمات 
آب شرب بهداشتی، کمک به منابع مالی و کاهش 

هزینه های اجرایی پروژه ها است.
در  آبرسانی  انتقال  خط  اجرا  افزود:  وی 
آغاز  به زودی  تنگستان  ساحلی  روستاهای 

می شود.
امام حسن مجتبی )ع( در  نماینده قرارگاه 
بوشهر نیز با اشاره به اهداف فعالیت این قرارگاه 
خاطر نشان کرد: قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( 
با هدف رفع مشکالت آبرسانی روستاهای مناطق 
محروم وارد این حوزه شده است و اجرا با کیفیت 
پروژه ها همراه با نظارت بدون نگاه به اعتبارات 

مورد توجه قرار دارد.
از  عملیاتی  گروه  یک  کرد:  بیان  مرشدی 
پروژه  اجرا  محل  در  )ع(  مجتبی  امام حسن  قرارگاه 
آن  رفع  و  برای حل  پروژه  دارند و مشکالت  حضور 
اتمام در زمان مشخص  با شرکت آب و فاضالب و 

بررسی می کند.
نماینده قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( در بوشهر 
راستای  در  پروژه ها  اجرا  با  می رود  امید  کرد:  اضافه 
محرومیت زدایی، توسعه و خدمات رسانی مطلوب تر به 
روستاها انجام شود و شاهد افزایش شاخص برخورداری 

از آب شرب سالم و بهداشتی در نقاط محروم باشیم.

طرح  های آبرسانی استان با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( اجرا می شود
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از شهرهای استان خراسان جنوبیه. این شهر قبال جزو  طبس، مرکز شهرستان طبس و یکی 
اینکه در حاشیه  با وجود  از سال 91 به خراسان جنوبی ملحق شد. این شهر  استان یزد بوده ولی 
کویر ایران قرار گرفته، ولی به خاطر سرسبزی که داره، لقب گلشن کویر ایران رو به دوش می کشه. 

همچنین جاذبه های گردشگری بی نظیری داره که اون رو به یکی از شهرهای مهم و توریستی ایران 
تبدیل کرده.نام طبس که به میان می آید ناخودآگاه به یاد کویری لم یزرع و بی آب و آبادانی میوفتید. 
ایران معرفو است. شهری که نخلهایش حکایت های  ولی این شهر زیبای کویری به بهشت کویر 
خود را دارد . دره های زیبای این شهر چشم هر گردشگری را خیره نگه می گدارد و باغهای زیبایش 

آرامشبخش روح روان است و روستاهای زیبا و دیدنی این شهر برای گردشگر  خاطره انگیز می شود . 
در کنار روستاهای دیدنی و آب گرم و دره های و طاق شاه عباسی و همه و همه، غذاهای خاص این شهر 

می تواند سفری به یادماندنی را برای شما داشته باشد.
با هم سفری خواندنی به این شهر می کنیم.

طبس،گلشن کویر ایران
ایران که  برخالف شهرهای دیگر 
با شنیدن اسمشون، غذاهای خاص اون 
از  اکثرا  شهر در ذهنمون تداعی میشه، 
زیادی  اطالعات  طبس  محلی  غذاهای 
کردن  پیدا  گفت  میشه  تقریبا  و  ندارن 
اسم این غذاها کار ساده ای نیست  اما 
ما چندتا از این غذاهای محلی رو بهتون 
گرماست،  شامل  که  کنیم  می  معرفی 
و  زردک  خورشت  محرابادمجان،  تگی، 

رشته پلو می شن
العاده  فوق  شهر  از  بازدید  از  بعد 
نداره،  تمومی  هاش  زیبایی  که  طبس 
یادگاری  برای  سوغاتی  خرید  به  نوبت 
و  فرش   قلمزنی،   ، مسگری  میرسه. 
به  طبس  دستی  صنایع  از  حصیربافی 
قلم  و  مسی  ظروف  که  میان  حساب 
زنی رو می تونین از بازار مسگرها تهیه 
سیاه،  زیره  نارنج،  بهار  پسته،  کنین. 
انواع مربا هم   عسل طبیعی، خاکشیر و 
از سوغاتی های خاص طبس هستن که 

از شهر می تونین اونا رو تهیه کنین.
از مهمترین جاذبه های تاریخی   .
و گردشگری طبس میشه به طاق شاه 
عباسی، که قدیمی ترین و بزرگترین سد 
عقیده  به  که  جنی،  کال  جهانه،  قوسی 
بومیان قدیمی محل زندگی جن و ارواح 
هزار  به  قدمتش  که  طبس  ارگ  بوده، 
گرم  آب  چشمه  برمیگرده،  پیش  سال 
مرتضی علی که همزمان می تونین آب 
گرم و سرد رو توش تجربه کنین، آبگرم 
باالست  اونقدر  دماش  که  رستم  دیگ 
که نمیشه بیشتر از چند ثانیه گرماش رو 
تحمل کرد، باغ گلشن، که بین دوکویر 
نمک زار ایران قرار داره و جریان آب در 
نایبند و روستای  اون دائمیه و روستای 
ازمیغان اشاره کرد که یکی از یکی بی 

نظیرتر و دیدنی تر هستن.

جاذبه های طبس
کال جنی یا دره جن ها 

ای  دره  ها  جن  دره  یا  جنی  کال 
اطراف  در  و  طبس  شمال  در  که  است 
خروجی  امتداد  در  و  ازمیغان  روستای 
قناتی که در نزدیکی آن قرار دارد واقع 
با شهرستان طبس  کیلومتر  و ۳5  شده 
فاصله دارد. دره ای زیبا و حیرت انگیز 
ها  جن  دره  را  آن  قدیمی  بومیان  که 
و محل  انگیز  را خوف  آن  و  اند  نامیده 
زندگی ارواح و جن ها میدانستند. برای 
آشنایی  نیازمند  دره  به کف  یابی  دست 
به منطقه است. دره دارای دیواره های 
به  شدن  وارد  که  است  پرشیب  و  بلند 
داشته  همراه  به  خطراتی  میتواند  آن 
بنام  هایی  خانه  و  ها  تونل  وجود  باشد. 
برای  که  ها  دیواره  دل  در  گبرها  خانه 
ساخته  خود  زمان  زرتشتیان  سکنای 
شده از دیگر جدابیتهای این دره است. 
به  احتماال  حفرها  و  تونلها  این  ساخت 
زمان ساسانیان برمیگرده. این حفره ها و 
تونلها در دامنه جداره های این دره قرار 
گرفته اند. مسیر دسترسی به این حفره 
ها خیلی سخته. در مسیر این حفره ها 
تونل هایی دیده می شه که احتماال راه 

های ارتباطی آنها با هم بوده.

کال ) دره ( سردر 
تاریخی  و  طبیعی  مجموعه 
در 25  ( سردر  دره   ( زیبای کال  بسیار 
رشته  دل  در  و  طبس  شرق  کیلومتری 
کوه شتری قرار دارد. جاده دسترسی به 
سد  دریاچه  کنار  از  و  آسفالته  دره  این 
خرو  توریستی  روستای  داخل  و  نهرین 
که خود یک مجموعه دیدنی است ؛ می 
گذرد. طول دره پیاده روی در این دره بر 

روی شن های شسته شده و از کنار نهر 
کم عمق آب گرم و سرد ) همزمان ( و 
بلند شنی می  از میان دو دیواره زیبای 
باشد که حدود 4۰ دقیقه رفت و برگشت 

طول می کشد.
و  ها  حفره  دره،  بلند  های  دیواره 
نظم  با  که  شود  می  دیده  هایی  کانال 
بنا  ای  شده  حساب  مهندسی  و  خاص 
شده است که به آن خانه گبر گفته می 
شود. هرکدام از این حفره ها که قدمت 
حدود  یعنی  ساسانیان  دوران  به  آن 
از  مقطعی  رسد،  می  قبل  سال   ۱5۰۰
کانالی هستند که در داخل آن بعد از چاه 
هایی که به ارتفاع حدود ۱۰ متر هستند 
اتاقک  به  که  رسیم  می  باال  داالن  به 

هایی منتهی می شود. 
دره  چشمه،  این  از  باالتر  اندکی 
از دو طرف،  بسیار بسته و تنگ شده و 

چشمه های کوچکی به صورت نوارهای 
آویخته شده از دره که با وزیدن نسیمی 
اشکال زیبایی را پدید می آورند به درون 
چشم  منظره  و  شوند  می  سرازیر  دره 
نوازی با عطر آب ایجاد می کنند. در ادامه 
دره ی مسیر چشمه آبگرم حمام مرتضی 
علی به طاق زیبای شاه عباسی برخورد 
قدمت  از 7۰۰ سال  بیش  کنیم که  می 
دارد و میان دو کوه نزدیک به هم ساخته 
شده و بنایی آجری است که در قسمت 

باال و یا تاج آن سنگ به کار رفته است.

حضرت  مبارک  آستان 
حسین بن موسی الکاظم )ع( 

حضرت  مبارک  آستان  زائرسرای 

طبس  )ع(  الکاظم  موسی  بن  حسین 
و  دارد  قرار  ایشان  مطهر  حرم  جوار  در 
میزبان  )ع(  رضا  امام  زیارت  مسیر  در 
شهروندان  و  زائران  از  عظیمی  خیل 
کشور است. در این امام زاده، تسهیالت 
با  اقامتی  واحدهای  قبیل  از  اقامتی 
باغ  استراحت،  برای  کامل  تجهیزات 
تحسین،  قابل  چشم اندازی  با  رضوان 
آشپزخانه های عمومی با تجهیزات کامل 
آشپزی، دو باب سقاخانه دارای آب سرد 
محصوالت  فروشگاه های  شیرین،  و 
و  دارالشفاء  غذایی،  مواد  و  فرهنگی 
رضوان،  گرمابه  حرم،  انتظامی  پاسگاه 
پارکینگ های  کودکان،  بازی  پارک 
سنگین،  و  سبک  نقلیه  وسائط 
سبز  فضای  و  بهداشتی  سرویس های 

زیبا برای زائران فراهم است.

آبگرم دیگ رستم
از  کیلومتری   24۰ فاصله  در   
به  و  نایبند  روستای  از  بعد  طبس 
راور،  سمت  به  کیلومتر   ۱۰ فاصله 
که  داره  وجود  کوچک  ای  چشمه 
درجه  دارد.  جریان  گوگردی  آن  آب 
حرارات آن آنقدر باالست که بیشتر از 
چند ثانیه نمی توان دست را در آن نگه 
داشت. درست در کنار این چشمه سبز 
می جوشد  دیگری  چشمه   ، سوزان  و 
کامال خنک  و  رنگ  سفید  آن  آب  که 
که  امالحی  و  حرارت  علت  به   . است 
این آب دارد از آن برای رفع دردهای 
استفاده  درمانی  آب  و  رماتیسمی 

سنگ های  منطقه  این  در  می کنند. 
از  ناشی  که  دارد  وجود  فراوانی  سیاه 
قبل  سالیان  آتشفشانی  فعالیت های 

بوده و کل زمین را پوشانده.

چشمه آب گرم مرتضی علی 
شهر  گردشگری  های  جاذبه  از 
کویری طبس می شه به چشمه آب گرم 
مرتضی علی اشاره کرد که برای رسیدن 
بهش باید حدود 5 کیلومتر رو به صورت 
گذره  می  آب  داخل  از  عمدتًا  که  پیاده 
طی کرد. تو این منطقه چشمه های آب 
سرد و گرم زیادی هست که بزرگ ترین 
اون ها همین چشمه مرتضی علیه. آب 
به  راست  سمت  دیواره  از  چشمه  گرم 
داخل رودخونه می ریزه و همین باعث 

ایجاد اختالف دما می شه.
تفاوت  و  گرم  آب  باالی  غلظت 
شه  می  باعث  سرد  آب  با  ساختاریش 
که این آب ها بدون اینکه کاماًل با هم 
مخلوط بشن تا مسافت ۳۰۰ متری هم 
یعنی  باشن.  تفکیک  قابل  و  برن  پیش 
درست وقتی که در یه طرف رودخانه آب 
آب  دیگش  طرف  در  داره  جریان  سرد 
گرم رو می شه حس کرد ، تجربه فوق 
دیگه  جای  هیچ  احتمااًل  که  ای  العاده 

ایران نمی تونین امتحانش کنین.
علی  مرتضی  چشمه  براین  عالوه 
منبع  و  داره  هم  زیادی  درمانی  خواص 
تامین آب اغلب مزارع و باغ های طبسه 
که از طریق نهر آبی به شهر منتقل می 

شه.

باغ گلشن طبس 
نمونه  از  یکی  طبس  گلشن  باغ 
آب  دایمی  جریان  که  ایرانیه  های  باغ 
داره .این باغ بوسیله فردی به اسم امیر 
حسین خان ساخته شد که سومین حاکم 
طبس از سلسله خوانینی بود و به فرمان 
اختیار  در  رو  طبس  حکومت  شاه  نادر 
در  گلشن  باغ  سردر  ساختمان  داشته. 
بین  از  کلی  به    57 سال  شهریور  زلزله 
رفت اما امروزه همون نما با همون نقشه 
در حال ساخته. باغ گلشن بین دو کویر 
کیفیت  اما   ، داره  قرار  ایران  زار  نمک 
عجیب آب و هوای این منطقه ، آبشارها 
ای  العاده  فوق  طبیعی  استخرهای  و 
با چمنزارهای قشنگی  تشکیل داده که 
اساس  بر  باغ  این  طراحی  شده.  تزیین 
از  گرفته  بر  و  اصفهان  چهارباغ  نمونه 
آیات قرآن در توصیف بهشته که در اون 
قطع  رو  همدیگه  نهر  دو  که  شده  ذکر 

می کنن. 
تو شهر طبس ویرانه های تاریخی 
 . معروفه  ارگ طبس  به  که  داره  وجود 
ای  قلعه  عنوان  به  تاریخی  شهر  این 
قدمت  و  بوده  مطرح  همیشه  تاریخی 
آن به هزار سال پیش بر میگرده . این 
در  و  بوده  زیادی  اتفاقات  شاهد  قلعه 
بوده  مختلفی  افراد  میزبان  تاریخ  طول 
مثل ناصرخسرو که ۱7 روز مهمان این 
قلعه بوده .در کتیبه ای که از این قلعه 
پیدا شده نام آن را » ارگ کهن« نوشته 
اند و نشان از قدمت آن دارد .این ارگ 
تا سال ۱۳57 تنها یک نفر سکنه داشته 
که هم زمان با زلزله او هم زیر آوار ماند 
.پس از آواربرداری های میراث فرهنگی 
داالن ها و دیوارهایی از آن دوباره پیدا 
شد . مزار تنها سکنه اینجا یعنی آقا سید 

علی میرزا حاال بخشی از ارگ طبسه .

طاق شاه عباسی
دیدنی  شاید  عباسی  شاه  طاق 
یکی  و  باشه  طبس  تاریخی  اثر  ترین 
لقب  تاریخی که چندین  جاذبه های  از 
کرده.  خودش  همراه  را  نشدنی  تکرار 
سد  نازکترین  القاب  این  معروفترین 
جهانه که به خاطر تاج یک متری اش 

به این نام معروف شده.
که  عباسی  شاه  طاق  دیدن  برای 
به  باید  به سد شاه عباسی هم معروفه 
 27 فاصله  در  خرو  ساله   7۰۰ روستای 
کیلومتری شهر طبس سفر کنین جایی 
مرتضی  گرم  آب  چشمه  نزدیکی  در 
مرتضی  چشمه  از  باالتر  کمی  علی. 
که  شده  واقع  نهرین  سد  دره  علی 
بسیار  و  نیست  لطف  از  خالی  دیدنش 
به  تنگه  همین  ادامه  در  بخشه.  لذت 
از  که  رسین  می  عباسی  شاه  طاق 
طاق  این  ست.  منطقه  این  زیبای  آثار 
مستحکم و زیبا در دره کانیونی باریک 
آهکیه  های  صخره  از  متشکل  که 
زمین  شرایط  نظر  از  و  شده  ساخته 

واقع  ممکن  محل  بهترین  در  شناسی 
شده و در آخر اینکه سد شاه عباسی از 

جمله سدهای پیشرفته جهانه.

روستای ازمیغان
از  یکی  ازمیغان«  »روستای 
توریستی  و  دیدنی  مناطق  زیباترین 
از  نباید  رو  دیدنش  که  هست  طبس 
به  روستا  این  لغوی  .معنی  داد  دست 
گفته محلی ها به جایی گفته میشه که 
استفاده  الت  افراد  خوشگذارنی  برای 
ترکیب  دو  روستای  این  در  شده.  می 
جالب درخت خرما و شالیزار رو به طور 
بافت  همچنین  دید.  شه  می  همزمان 
و  گرم  منطقه  دو  روستا  این  گیاهی 
طور  به  رو  خشک  و  گرم  و  مرطوب 
توی  روستا  این  میشه.  شامل  همزمان 
یه دره کم عمق قرار گرفته و از ابتدا تا 
انتهای این دره آب جاریه و وفور آب در 

این قسمت از جغرافیای گرم و خشک 
کشت  امکان  که  بوده  حدی  به  ایران 
اکثر درختان  برنج در اون فراهم شده. 
نخل این روستا خودرو هست و بصورت 
برنج  ازمیغان  در  کردن.  رشد  گروهی 
بسیار مرغوبی بدست میاد و درو کردن 
سنتی  کامال  بشکل  هم  شالیکوبی  و 
جاذبه  روستا  این  شه.در  می  انجام 
عروس  تخت  نام  به  دیدنی  بسیاری 
گردشگران  توجه  مورد  که  داره  وجود 

زیادی قرار گرفته.

روستای نایبند 
این روستا به )ماسوله کویر( معروفه 
و جهانگردی نیست که زیبایی های این 
روستای تاریخی رو نستوده باشه. نایبند 
که در جنوب شرق طبس، واقع بر دامنه 
بی  دشت های  بر  مشرف  و  کوهستان 
انتها قرار گرفته، چشم انداز بی نظیری 
این نگین کویری  داره. فرصت سفر به 
در فصل پاییز رو از دست ندین و در سفر 
خود حتما طبس و پدیده های نادرش رو 

هم ببینین.

روستای پیرحاجات
نظیر  بی  روستای  یه  پیرحاجات، 
در شهرستان  و  مرکزی  توابع بخش  از 
ایرانه.  جنوبی  خراسان  استان  طبس 
تاریخی  های  روستا  از  یکی  پیرحاجات 
زیارتی شهرستان طبس است که در  و 
شهر  این  غربی  شمال  کیلومتری  صد 

قرار دارد .
در  واقع شدن  علت  به  روستا  این 
دامنه کوه »روضه« دارای آب و هوای 
که  مسافری  بطوریکه  میباشد،  مطبوع 
وارد پیرحاجات میشود و دست و صورتی 
میشوید،  آن  گوارای  آب  چشمه  با 

خستگی از تنش بیرون میرود. 
پیرحاجات  قلعه  باالی  که  کسی 
آثار قدیمی  قرار میگیرد ضمن تماشای 
این قلعه، کشتزارها و باغات سرسبز این 
سطح  در  آن  قلعه  به  نسبت  که  روستا 
می  را  چشمش  دارد  قرار  تری  پائین 

نوازد.
پیرحاجات لقب جزیره ای سبز در 

کویر رو هم به دوش می کشه.

باغ و عمارت امیر )امیر قائن( 
قاین  امیر  باغ  را  آن  که  باغ  این 
نیزمی گویند در بر شمالی خیابان گلشن 

قرارگرفته است. 
مهم  ازبناهای  یکی  بنا  این 
ومشخص شهر است و ویژگی ها و تنوع 
بسیاری در نما دارد، به طوری که توجه 
هربیننده ای را به طرف خود جلب می 

کند .
بنا  این  مشاهده  قابل  قسمتهای 
برخیابان گلشن، شامل سردرورودی  در 
مجلل آن، گنبد حوضخانه ی بیرونی و 
به  را  بام حوضخانه  است که  پله هایی 
در   . است  میداده  ربط  تر  پایین  سطوح 

ورودی دوم با مقرنسهای آویز زیبایش و 
باالخره نمازخانه ) مسجد( این مجموعه 
به کف  پله  با چند  و  بوده  در  بدون  که 

آن می رسند .
و  نظافت  و  هستند  سفید  نماها 

پاکیزگی خاصی دارند.
و  بادگیر  اندرونی  قسمت  در 
زیبایی  که  دارد  قرار  ای  حوضخانه 
بادگیر  کرده،  چندان  دو  را  عمارت  این 
چهارگوشه  افقی  ودربرش  چهارطرفه 
است. بلندای آن درحدود ۱۰/۳5 متراست 
. تمام سطوح آن با گچ نماسازی شده و 
روزنهای زیبایی درآن ایجاد شده است. و 
درلبه های این روزنها گچبری های زیبا 

و ظریفی وجود دارد .
این بادگیر ازداخل حیاط وباغ دیده 
در  آن  دید  و  حجم  وتغییرات  شود  می 
باغ  و  حیاط  در  انسان  حرکت  با  رابطه 

قابل توجه است.

طاق شاه عباسی

کال ) دره ( سردر کال جنی یا دره جن ها 

آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الکاظم )ع( 
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سجاد استکی: بازی با بحرين مسابقه سختی است
ملی پوش هندبال گفت: امیدوارم که 
با مدال خوشرنگ برگردیم اگر طال باشد 

که عالی خواهد بود.
سجاد استکی در خصوص عملکرد 
مسابقات  در  ایران  هندبال  ملی  تیم 
کرد:  اظهار  عربستان  آسیا  قهرمانی 
ببریم.  را  بازی  پنج  توانستیم  خداراشکر 
به جز دو بازی اول سه بازی دیگر خیلی 
سخت و سنگین بود. خداراشکر توانستیم 

نتایج خوبی بگیریم و بازی ها را ببریم. 
ملی پوش هندبال در مورد درخشش استثنایی اش در ثانیه های آخر بازی مقابل 
کویت و گل آخر گفت: اکنون صعود به جام جهانی را قطعی کردیم و استرس از روی 
تیم برداشته شده است. گل ثانیه آخر هم خدا به ما لطف داشت و کمک کرد تا گل 

را بزنیم و جهانی شویم. آن گل حاصل عملکرد همه تیم بود.
استکی در مورد همدلی میان بازیکنان تیم ملی و همدلی تیم با مردم هندبال 
گفت: واقعا حرف درستی است این دوره همه بازیکنان با هم هم دل هستند و برای 
ایران می جنگند. مردم هم لطف دارند و دعای آنها تا االن پشت ما بوده است. امیدوارم 
همانطور که با صعود به جام جهانی توانستیم دلشان را شاد کنیم یک مدال خوشرنگ 

هم بگیریم تا دلشان شاد شود. امیدوارم با مدال و دست پر برگردیم.
وی در خصوص بازی بعدی تیم ملی ایران مقابل بحرین گفت: بازی بعدی ما 
سخت است با تیم ملی بحرین بازی داریم. حریف دور بعدی هم هنوز مشخص نیست 
باید ببینیم در آن گروه چه اتفاقی می افتد. اکنون باید اول به فکر بازی با بحرین باشیم.

وی افزود: بازی با بحرین مسابقه سختی است اما می توانیم ببریم و به عنوان 
سرگروه صعود کنیم. امیدوارم با مدال خوشرنگ برگردیم و اگر آن مدال طال باشد 

عالی است.

حسن يزدانی: تا زمانی که بتوانم به تیم ملی کمك می کنم
جهان  آزاد  کشتی  عنوان دار  چهره 
و المپیک، گفت: احتمال دیدار دوستانه با 
آمریکا وجود دارد اما آمادگی کشتی گیران 

در حد مسابقات جهانی نیست.
و  طال  یک  دارنده  یزدانی،  حسن 
یک نقره کشتی آزاد المپیک و ۳ طالی 
جهان در مورد شرایط خود پیش از مسابقه 
دوستانه با آمریکا اظهار کرد: در حال حاضر 
برای مسابقات  و  تمرین کرده  اردوها  در 
دوستانه با آمریکا که 2۳ بهمن ماه برگزار 
هستیم.  سازی  آماده  حال  در  می شود 
احتمال رفتن یک تیم به آن جا وجود دارد. 

نسبتا از آمادگی خوبی برخوردار هستیم اما این آمادگی در حد مسابقات جهانی و المپیک 
نبوده چرا که مسابقات دوستانه و تک کشتی است. امیدوارم که اتفاق خاصی رخ ندهد 

و ورزشکاران بتوانند کشتی خوبی را به نمایش بگذارند.
یزدانی که در سری جدید برنامه کشتی رادیو ورزش با اجرای صدرالدین کاظمی 
صحبت می کرد، در پاسخ به این سوال که در سال 2۰22 در چه مسابقاتی شرکت 
می کند؟ عنوان کرد: در ابتدا هدف من مسابقات جهانی است. با توجه به شرایط بدنی 
خود، در صورت ایده آل بودن و تشخیص مربیان اگر بتوانم به تیم ملی کمک کنم حتما 
در کنار آنها خواهم بود. مسابقات جهانی به دلیل زودتر برگزار شدن نسبت به بازیهای 
آسیایی، بهتر است. در سنگین وزن ها به نسبت سبک وزن ها، حریفان آسیایی عقب 
تر بوده و کشتی گیران کشورمان نسبت به سایر رقبا در آسیا بهتر هستند. البته نظرات 

کادر فنی در این خصوص حائز اهمیت است.
دارنده ۳ طال، یک نقره و یک برنز جهان از فشار روانی خود بعد از پیروزی برابر 
دیوید تیلور آمریکایی گفت: فشار روانی قطعا کمتر شده و توانستم یک کار نیمه تمام 
را به لطف خدا و دعای مردم تمام کنم. خیلی از هواداران و عالقه مندان این رشته 
به دنبال این بودند که این کشتی گیر آمریکایی را شکست دهم. من توانستم نیمی از 
انتظارات را جبران نمایم. امیدوارم در مسابقات آتی دل میلیون ها ایرانی را شاد کنیم.

او با اشاره به شرایط بدنی خوب خود در خصوص ادامه دادن این مسیر خاطرنشان 
کرد: امیدوارم از لحاظ روحی و روانی برای مسابقات آمادگی الزم را داشته باشیم. من 
هدفم تا المپیک 2۰24 هست. تا زمانی که بتوانم کمکی به تیم ملی کنم، در این بازه 
زمانی از هیچ چیزی دریغ نخواهم کرد. در این سال ها تمام تالشم بر این بود تا پله به 
پله قدم بگذارم. اگر بعد از سال 2۰24 هم بدنم پاسخگو باشد و بتوانم کشتی بگیرم 
قطعا این کار را انجام می دهم. هر سال به صورت شخصی یک هدف جهانی و یا 
آسیایی را برای خود در نظر می گیرم. یک ارزشیابی هم برای المپیک 2۰24 انجام 

می دهم تا یک مدال خوشرنگ به مردم کشور هدیه دهم.

ساعی منصرف شد؛
رحیمی سرپرست کاروان ايران در بازی های کشورهای اسالمی 

با انصراف هادی ساعی از سرپرستی 
کشورهای  های  بازی  در  ایران  کاروان 
اسالمی، اصغر رحیمی به عنوان سرپرست 

معرفی شد. 
اجرایی  هیات  نشست  یکصدمین 
با  گذشته  روز  المپیک صبح  ملی  کمیته 
ریاست سید رضا صالحی امیری و حضور 
کلیه اعضا هیات اجرایی و همچنین تعدادی 
برگزاری  امور  در  خبره  کارشناسان  از 

بازیهای المپیک برگزار شد.
بازیهای  ستاد  اعالم  به  توجه  با   
کشورهای اسالمی مبنی بر برگزاری قطعی 

این رقابتها که مرداد ماه سال آینده در قونیه ترکیه برگزار می شود و انصراف هادی 
ساعی از سرپرستی کاروان اعزامی به این بازیها، در خصوص تعیین سرپرست کاروان 
اعزامی به این بازیها بحث و تبادل نظر شد که  از سوی رئیس کمیته ملی المپیک 
اصغر رحیمی بعنوان سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای فوق پیشنهاد شد که مورد 

تایید و تصویب هیات اجرایی قرار گفت.
ترکیب 8 نفره کاروان اعزامی به بازیهای المپیک زمستانی پکن 2۰22 متشکل 
از ۳ ورزشکار، 2 مربی، یک سرپرست،معاون کاروان و یک نفر همراه و همچنین هزینه 
های ارزی و ریالی کاروان اعزامی فوق نیز  مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

در خصوص برگزاری مجمع انتخابی کمیته ملی المپیک نیز با عنایت به تبصره 
2 ماده 6 اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک، مقرر شد دستورالعمل های منطبق با 
اساسنامه در نشست فوق العاده هیات اجرایی که یکشنبه هفته آینده برگزار می شود، 
مورد بررسی قرار گیرد تا پس از تصویب به کمیته بین المللی المپیک ارسال و پس 
از تصویب از سوی آن نهاد بین المللی به مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ارجاع 
شود تا سپس با تصویب آن در مجمع عمومی، فرایند انتخابات کمیته ملی المپیک 

بر اساس آن فراهم گردد.

رسوايی بی سابقه در والیبال ژاپن
به  ارسال  و  دلیل جعل مدرک  به  و همکارانش  ژاپن  والیبال  اتحادیه  رئیس 

فدراسیون جهانی از کار برکنار شدند.
جلسه هیئت مدیره اتحادیه والیبال ژاپن، JVA در توکیو برگزار و به اتفاق آرا 
تصمیم گرفته شد که رئیس JVA، کنجی شیمائوکا را به دلیل رسوایی بی سابقه 
برکنار کنند. البته قبل از این تصمیم JVA، چهره اسطوره ای والیبال ژاپن از تمایل 

خود برای استعفا خبر داده بود.
 رسوایی شیمائوکا، که اکنون یک مقام 72 ساله است، مربوط به پنهان کردن 
جعل گواهی پزشکی چند بازیکن در سال 2۰۱9 بوده است تا آنها در مسابقات بین المللی 
والیبال ساحلی سال 2۰2۰ شرکت کنند. این دو بازیکن والیبال ساحلی ژاپن )که نام آنها 
هنوز مشخص نیست( قرار بود در تور جهانی FIVB در ژانویه 2۰2۰ شرکت کنند، اما 
اعالم کردند که قصد کنار کشیدن دارند زیرا JVA نتوانست آنها را برای این رویداد در 
مهلت مقرر، ثبت نام کند. با این حال، مسئوالن اتحادیه والیبال ژاپن برای جلوگیری 
از جریمه فدراسیون جهانی والیبال )FIVB( یک گواهی پزشکی جعلی صادر کردند.

طبق تحقیقات، شیمائوکا و همکارانش از جعل گواهی پزشکی مطلع بودند اما 
آن را فاش نکردند. رئیس JVA تنها کسی نیست که از عواقب جعل گواهی ضرر کرد 
زیرا 4 مقام دیگر نیز مجازات شدند. شیمائوکا یکی از اعضای پیشین تیم ملی ژاپن 
بود که در ۳ المپیک حضور داشته و در کسب مدال طال در بازی های المپیک ۱972 
مونیخ نقش داشت.شیمائوکا به دلیل بازی های درخشان خود، لقب شاهزاده را داده 
است. او از سال 2۰۱7 ریاست JVA را برعهده داشت و همچنین رئیس سازمان لیگ 

والیبال ژاپن )V.League( بود که در آوریل سال گذشته از سمت خود استعفا داد.

زالتان و غیبت احتمالی در انتخابی جام جهانی
آث  مهاجم  ابراهیموویچ  زالتان 
میالن در خطر از دست دادن بازی های 
 2۰22 جهانی  جام  مقدماتی  در  سوئد 

قرار دارد.
ن  زالتا  ، ر ستا ا رش  ا گز به 
ابراهیموویچ مهاجم آث میالن در دیدار 
برابر یوونتوس مصدوم شد و زمین بازی 

را ترک کرد. 
تیم ملی سوئد روز 24 مارس در 
مرحله نیمه نهایی پلی آف انتخابی جام 
جهانی در قاره اروپا به مصاف جمهوری 

چک خواهد رفت. در صورت موفقیت، بازیکنان سوئد با برنده دیدار روسیه و لهستان 
دیدار خواهند کرد.

 همان طور که یان اندرسون، سرمربی تیم ملی سوئد اعالم کرده بود، زالتان 
ابراهیموویچ، مهاجم میالن در ترکیب 25 نفره این تیم برای دو بازی مرحله بعدی 
مقدماتی جام جهانی در ترکیب قرار دارد ولی با مصدومیت این بازیکن احتماال بازیکن 

دیگری جانشین او در تیم خواهد شد. 
ابراهیموویچ به دلیل مصدومیت قهرمانی اروپا را در تابستان از دست داده 
بود. مهاجم سوئدی این فصل بازی های زیادی را به دلیل مصدومیت از دست داد.

بالوتلی پس از 4 سال به تیم ملی ايتالیا دعوت شد
از  اولین بار  برای  بالوتلی  ماریو 
ایتالیا  ملی  تیم  اردوی  به  سال 2۰۱8 

دعوت شد.
به گزارش مدیاست، ماریو بالوتلی، 
مهاجم تیم فوتبال آدانا دمیر اسپور ترکیه 
برای حضور در اردوی ژانویه تیم ملی 
ایتالیا دعوت شد. ۳5 نفر برای این اردوی 
آماده سازی دعوت شده اند که از 26 تا 
28 دی ماه برای آماده سازی مرحله پلی 
آف مقدماتی جام جهانی برگزار می شود.

از جمله چهره های شاخص ایتالیا در این فهرست این نفرات هستند:
)ناپولی(،  مرت  الکس  )کالیاری(،  کرانیو  آلسیو  )کرمونزه(،  کارنسکی  مارکو 
بیراگی )فیورنتینا(،   )اینتر(، کریستیانو  باستونی  الساندرو  سالواتوره سیریگو )جنوآ(، 
جووانی دی لورنزو )ناپولی(، لوئیس فیلیپه )التزیو(، جانلوکا مانچینی )رم(، داوید 
کاالبریا و الساندرو فلورنزی )میالن(، جورجیو اسکالوینی و رافائل تولوی ) آتاالنتا(، 
جورجیو کیلینی، ماتیا د شیلیو و لوکا پلگرینی ) یوونتوس(، برایان کریستانته )رم(، 

نیکولو فاگیولی )کرمونز(، داوید فراتسی)ساسولو(
برای بالوتلی این اولین دعوت به تیم ملی ایتالیا از سپتامبر 2۰۱8 است. بالوتلی 
۳۱ ساله در این فصل 2۱ بازی در رقابت های مختلف انجام داده و 5 گل و 9 پاس 
گل به ثمر رسانده است. او ۳6 بازی برای ایتالیا انجام داد و ۱4 گل به ثمر رساند 

و 5 پاس گل داد.
ایتالیا نتوانست مستقیماً به جام جهانی 2۰22 قطر راه پیدا کند و در گروه C با 
۱6 امتیاز در 8 بازی دوم شد. برای راهیابی به جام جهانی ایتالیا در پلی آف شرکت 
خواهد داشت. اولین رقیب ایتالیایی ها تیم مقدونیه شمالی خواهد بود که دیدار آنها 
در تاریخ 24 مارس برگزار می شود و برنده بازی 29 مارس با برنده دیدار پرتغال و 

ترکیه دیدار خواهد کرد.

شب خونین جام ملت های آفريقا
در نتیجه ازدحام هواداران کامرون در جریان بازی این تیم برابر کومور چند نفر 

کشته و بیش از 5۰ نفر زخمی شدند.
آفریقا  فوتبال کامرون میزبان جام ملت های  تیم ملی  اسپورت،  به گزارش 

در بازی یک هشتم نهایی به مصاف کومور رفت و با نتیجه 2  بر یک پیروز شد.
بیرون ورزشگاه اما یک فاجعه رخ داد. هواداران کامرون تالش کردند که از 
درهای جنوبی ورزشگاه خود را به داخل برسانند که ازدحام جمعیت باعث شد 5 نفر 

کشته و بیش از 5۰ نفر هم زخمی شوند.
خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی تعداد کشته ها را 8 نفر عنوان کرد و نوشت: 
سقف 6۰ درصدی ورزشگاه پر شده بود و حتی 8۰ درصد ورزشگاه در اختیار تماشاگران 
قرار گرفت.  بر اساس گزارش اولیه وزارت بهداشت کامرون، »هشت مورد مرگ 
ثبت شده است. این وزارتخانه گفت که قربانیان فورا با آمبوالنس ها منتقل شدند، اما 

ترافیک سنگین جاده ای باعث کاهش سرعت انتقال شد.
به گفته این وزارتخانه، حدود 5۰ نفر در این حادثه مجروح شدند، از جمله دو 

نفر با جراحات متعدد و دو نفر دیگر با جراحات شدید سر.
طبق گزارش ها، یک نوزاد نیز توسط جمعیت زیر پا گذاشته شد، اگرچه نوزاد 
یائونده منتقل شد و در وضعیت  بیمارستان عمومی  فورا بیرون کشیده شد و به 

پزشکی پایدار قرار دارد.
کنفدراسیون فوتبال آفریقا )CAF( که رقابت های شاخص این قاره را اداره 
می کند، گفت که در حال بررسی وضعیت و تالش برای دریافت جزییات بیش تر 
در مورد آنچه رخ داده است. این بیانیه افزود: در ارتباط مستمر با دولت کامرون و 

کمیته سازماندهی محلی است.
مانائودا ماالچی، وزیر بهداشت کامرون، تصاویری را در توییتر منتشر کرد 
که نشان می دهد در حال بازدید از بیمارستانی است که در حال مداوای مجروحان 

این حادثه است.

گومیس رسما از الهالل جدا شد
از  بعد  الهالل  فرانسوی  مهاجم 
روزهای درخشانی که پشت سر گذاشت 

رسما از این تیم جدا شد.
فتیمبی  با لبیان،  ا گزارش  به 
از  که  بود   2۰۱8 سال  در  گومیس 
گاالتاسرای جدا شد تا پیراهن الهالل 

عربستان را برتن کند.
روزهای  فرانسوی  مهاجم  این 
و  کرد  تجربه  الهالل  با  را  درخشانی 

توانست جام قهرمانی را با این تیم در لیگ قهرمانان آسیا دو بار باالی سر ببرد.
باشگاه الهالل در پیامی رسما جدایی این بازیکن را اعالم کرد. توییتر الهالل 
عکس های از گومیس با جام های قهرمانی را منتشر کرد و زیر آن نوشت: از تو به 
خاطر همه دستاوردهای که با تیم داشتی تشکر می کنیم. وقتی رویاها برآورده می شود 
خورشید غروب می کند تا در جایی دیگر طلوع کند. ماموریت با موفقیت به پایان رسید.
گومیس در ۱47 بازی که برای الهالل به میدان رفت توانست ۱۰7 گل به ثمر 

رساند. از الریان به عنوان مقصد بعدی این بازیکن سخن به میان می آید.

خبر خوب برای بارسلونا؛
 فصل برای »فاتی« تمام نشده است

در حالی که اعالم شده بود ممکن 
است »آنسو فاتی« به دلیل مصدومیت 
ادامه فصل را از دست بدهد اما نشریه 
بدون  بازیکن  این  داد  خبر  اسپورت 
جراحی و پس از چند هفته دوباره برای 

آبی ها اناری ها به میدان خواهد رفت.
تیم  جوان  ستاره  فاتی،  آنسو 
اتلتیک  برابر  بازی  جریان  در  بارسلونا 
اسپانیا  جام حذفی  مسابقات  در  بیلبائو 
ناحیه همسترینگ  از  دچار مصدومیت 

شد و دوباره فرصت حضور در ترکیب تیمش را از دست داد.
نشریه »اسپورت« چاپ کاتالونیا خبر داد آنسو فاتی پس از مشورت با کادرفنی 
و تیم پزشکی باشگاه بارسلونا تصمیم گرفته که مورد عمل جراحی قرار نگیرد. این 
مهاجم اسپانیایی تحت درمان محافظه کارانه قرار خواهد گرفت و انتظار می رود 6 تا 

هشت هفته دیگر به مستطیل سبز بازگردد.
شبکه تلویزیونی »tv۳« کاتالونیا پیش از این خبر داده بود در صورتی که آنسو 
فاتی نیاز به عمل جراحی داشته باشد، فصل برای او تمام شده است و حاال انتشار 

خبر جدید می تواند هواداران بارسا را خوشحال کند.
خوبی  عملکرد  نتوانسته  رقابت ها  از  فصل  این  در  بارسلونا  فوتبال  تیم 
داشته باشد و نبود فاتی در بخش قابل توجهی از بازی ها در این امر تاثیرگذار 

بوده است.

تیم ملی ایران در آستانه 
شرایطی  با  عراق  با  بازی 

بحرانی مواجه شده است.
بازیکن   27 از  اسکوچیچ  دراگان 
دعوت  امارات  و  عراق  با  بازی  برای 
کرد، حاال لیست او با ابتالی سه بازیکن 
به بیماری کووید-۱9 دچار تغییر شده 
نیز  آینده  روزهای  در  دارد  احتمال  و 
فهرست  به  نسبت  را  متفاوتی  نفرات 

اولیه در خود ببیند.
تیم  مجتبی خورشیدی سرپرست 
برتر  فوتبال  با  گفتگو  در  ایران  ملی 
و  کرد  تشریح  را  پوشان  ملی  وضعیت 
از احسان حاج صفی به عنوان سومین 
کرونایی نام برد و همچنین از مشکل 
تازه برای ورود ملی پوشان خبر داد: برف 

و برودت هوا در اروپا.
بازیکنان  از  یکی  این  بر  عالوه 
تیمی  به  انتقال  خاطر  به  نیز  تیم ملی 
جدید، پاسپورت خود را در اختیار ندارد 
و به همین دلیل نمی تواند به اردوی تیم 

دراگان اضافه شود.
امروز  ما  اردو:  داخل  بازیکنان   *
زدیم  استارت  را  تمرینات  نفر  با شش 
میکنم ۱9  با شما صحبت  که  االن  و 
بازیکن را در خدمت داریم که می توانند 
از فردا اگر جواب تستشان منفی باشد، 
اما  در تمرینات تیم ملی حاضر باشند. 
دوستانی مثل آقای بیرانوند که از صبح 
در  کرونا،  به خاطر تست  اضافه شدند 
تستشان  اگر  و  نداشتند  حضور  تمرین 
اضافه  تمرین  به  فردا  باشد،  منفی 

خواهند شد.
* احمد نوراللهی و سردار آزمون: 
تست  ورود  محض  به  نوراللهی  احمد 
داد و جواب تست آمد و بنا به نظر کادر 
سردار  کرد.  ترک  را  اردو  ما  پزشکی 
آزمون هم یکی دو ساعت پیش منتظر 
تست او بودیم که مثبت بود. خودش هم 
خیلی مشتاق بود که در تیم ملی حضور 
داشته باشد و گفت اگر در روزهای آینده 
تست منفی داشته باشم، میتوانم به اردو 

اضافه شوم؟ که گفتیم بله و حتی برای 
بازی دوم هم میتوانی بیایی.

احمد نوراللهی اولین بازیکنی بود 
که ابتالی کرونایش تائید شد.

* احسان حاج صفی: احسان حاج 
صفی هم تستش مثبت شد و او را در 
اختیار نخواهیم داشت. احسان در یونان 
تست داد و چون مثبت بود نتوانست به 

ایران سفر کند.
* مهدی طارمی: مشکل حاد برای 
 7-6 پروازش  و  است  طارمی  مهدی 
پروازش  باالخره  داشت  تاخیر  ساعت 
بلند شد و به سمت استانبول سفر کرد 
اما االن به ما خبر داد که نتوانسته در 
استانبول بنشیند و در داالمان در فاصله 
آمده  فرود  استانبول  کیلومتری   8۰۰
ایرالینی  ببینیم  هستیم  منتظر  است. 
که مسافران را در این شهر پیاده کرده، 
چه برنامه ای دارد. اصال کسی این شهر 
را نمی شناسد و خود مهدی هم می گوید 

نمی داند که کجاست.
مهدی طارمی قرار بود در قسمت 
آبی فیروزه ای )استانبول( فرود بیاید اما 

منطقه  در  حاال  جوی  شرایط  دلیل  به 
قرمز )داماالن( حضور دارد؛ شهری در 

فاصله 8۰۰ کیلومتری استانبول.
ر  للهیا ا دمنش:  صیا ر  للهیا ا  *
صیادمنش هم اعالم کرد که به خاطر 
نقل و انتقاالت زمستانی که قرار است 
راهی تیم انگلیسی شود، پاسپورتش را 
در اختیار ندارد و نمی تواند بیاید. ساعت 
اسکوچیچ  آقای  و  من  با  ایشان  پیش 

صحبت کرد و متاسفانه او را نداریم.
* میالد محمدی: باوجود اینکه در 
یک پرواز با آقای انصاری فرد بود، پرواز 

را عوض کرد و از امارات خواهد آمد.
و  نیازمند  پیام  انصاری فرد،   *
کریم  دیگر  بازیکن  سه  عابدزاده:  امیر 
انصاری فرد، پیام نیازمند و امیر عابدزاده 

هم 2 ظهر به ایران آمدند. 
***

برگزاری دومین تمرین تیم ملی با 
حضور سه لژیونر جدید

دومین تمرین تیم ملی برای دیدار 
با عراق در شرایطی برگزار می شود که 
کریم انصاری فرد، پیام نیازمند و امیر 

عابدزاده هم در آن حضور خواهند داشت.
ملی  تیم  تمرینی  جلسه  دومین 
دراگان  هدایت  تحت  ایران  فوتبال 
اسکوچیچ از ساعت ۱8 روز)سه شنبه( 

در محل ورزشگاه آزادی برگزار شد.
نیازمند  پیام  فرد،  انصاری  کریم 
ملی  تیم  اردوی  به  عابدزاده  امیر  و 
دلیل  به  بازیکنان  این  شدند.  اضافه 
شرایط نامساعد جوی از مسیر پروازی 
جدیدی به ایران رسیدند. هنوز مهدی 
طارمی نتوانسته خودش را از ترکیه به 

ایران برساند.
نوراللهی،  احمد  حسینی،  مجید 
احسان حاج صفی و سردار آزمون نیز به 
همراه  نمی توانند  شدن  کرونایی  دلیل 

ملی پوشان در دیدار با عراق باشند.
این بازی روز پنجشنبه از ساعت 
چارچوب  در  و  ازادی  ورزشگاه  در   ۱8
دور سوم و نهایی انتخابی جام جهانی 
شاگردان  شد.  خواهد  برگزار   2۰22
رسیدن  صورت  در  اسکوچیچ  دراگان 
به پیروزی می توانند صعود خود به جام 

جهانی را مسجل کنند.

بحران پیش از جدال با عراق؛

اردوی تیم ملی با حاشیه برفی و کرونايی!

ر  حضو با  ال  حا لورکوزن  یر با
برای  را  زیادی  جذابیت های  سردار 

فوتبالدوستان ایرانی دارد.
ملی  تیم  ستاره  آزمون  سردار 
فوتبال ایران بعد از حدود 9 سال بازی در 
کشور روسیه تصمیم گرفت ماجراجویی 
آلمان  در کشور  آینده  از فصل  را  خود 
ترک  را  روسیه  سرانجام  و  دهد  ادامه 
کند. اتفاقی که مدت ها بود اهالی فوتبال 
به  سرانجام  و  می کشیدند  را  انتظارش 

وقوع پیوست.
غیرمنتظره ترین  اما  بایرلورکوزن 
سال های  این  در  بود.  ممکن  انتخاب 
رسنال،  آ لیورپول،  چون  یی  م ها نا
یوونتوس،  لیون،  نیوکاسل،  دورتموند، 
آاِس رم و ... شنیده شده بود اما لورکوزن 
به یک باره تبدیل به تیمی شد که قرار 
است شماره 2۰ تیم ملی فوتبال ایران 
را در نوک خط حمله خود داشته باشد.

در اینجا کمی با تیم آلمانی بیشتر 
از عقاب  بعد  تیمی که  آشنا می شویم. 
گل گهر  قزوین،  شموشک  تهران، 
اصفهان،  سپاهان  اهواز،  اتکا  رشت، 
و  روستوف  مقطع(،  کازان)2  روبین 
زنیت به نهمین تیم ستاره ترکمن فوتبال 

کشورمان تبدیل شد.
و  صنعتی  شهری  لورکوزن  شهر 
قدیمی و البته کوچک در کشور آلمان 
است که در شمال رود راین جای گرفته 
است. این شهر ۱9۱ هزار نفری در داخل 
خود یک کارخانه داروسازی معتبر به نام 
کارخانه »بایر AG”  داشت. کارخانه ای 
حال  رفاه  برای   ۱9۰4 سال  در  که 
کارمندان و کارگرانش یک تیم فوتبال 

را تاسیس کرد.
موفق   ۱979 سال  در  که  تیمی 
شد برای اولین بار به سطح اول فوتبال 
آلمان صعود کند و دیگر هیچوقت سقوط 
نکرد. لورکوزن تیمی محترم و باریشه در 
فوتبال آلمان به حساب می آید. با این 
وجود باشگاه های بزرگ آلمانی آنها را به 
کارخانه ای بودن متهم می کنند و باشگاه 
همین  می کنند.  خطابشان  پالستیکی، 
لورکوزنی ها  که  شد  دستاویزی  مساله 
روی ریشه خود پافشاری کنند و لقبشان 

را از همین مساله وام بگیرند.
WERKSELF، لقب بایرلورکوزن 
و   ”WERKS“ اسم   2 تلفیق  است. 
“ELF” که معنی یازده کارگر را می دهد. 
یعنی ۱۱ نفر که به کارخانه تعلق دارند. 
ورزشگاه ۳۰ هزار نفری بای آرنا میزبان 
اولین  آنها  است.  لوکروزن  بازی های 
تماشاگران فوتبال آلمان با صفِت اولترا 
البته چند سالی  را در خود گنجاندند و 
است که فضای خانوادگی بسیار خوبی 
در بازی های خانگی این تیم به وجود 
آمده که مورد توجه فوتبالدوستان آلمانی 

و اروپایی قرار گرفته است.
قهرمانی  نایب  عاشق  لورکوزن 
نایب  بار  پنج  اینجا  به  تا  آنها  است. 
قهرمان بوندسلیگا در سال های ۱997، 
۱999، 2۰۰۰، 2۰۰2 و 2۰۱۱ شده اند 
و هیچوقت عنوان قهرمانی را به دست 
حذفی  جام  قهرمانی  یک  نیاورده اند. 
در سال ۱99۳ یک طرف و سه نایب 
قهرمانی در طرف دیگر؛ آخرین عنوان 
درفصل  دی اف بی پوکال  در  دومی 
در  آنها  آمد.  دست  به   2۰۱9-2۰2۰
شدند  موفق   ۱988 سال  یوفای  جام 
با شکست اسپانیول به عنوان قهرمانی 
دست پیدا کنند و می توانستند در سال 
پارک  همپتون  ورزشگاه  در  و   2۰۰2
شکست  با  اسکاتلند  گالسکوی  شهر 
رئال مادرید به اولین قهرمانی در لیگ 
با  ولی  شوند  نائل  هم  اروپا  قهرمانان 
ویسنته  به شاگردان  بر یک   2 حساب 

دلبوسکه باختند.
قرمزمشکی ها در دور اول گروهی 
آن سال بعد از بارسلونا دوم شدند. در 
و  شدند  صدرنشین  گروهی  دوم  دور 
را  یوونتوس  و  آرسنال  موجبات حذف 
فراهم کردند. لیورپول و منچستریونایتد 
تاپ  کالوس  تیم  بعدی  قربانی های 
پایانی  دیدار  به  پا  آنها  تا  بودند  مولر 
بگذارند اما گل های رائول و زیدان در 
مقابل تک گل لوسیو باعث شد تا یک 
لورکوزن  برای  دیگر  قهرمانی  نایب 
لیگ  در  بار   ۱۱ آنها  بیاید.  دست  به 
تنها  که  بوده اند  اروپا حاضر  قهرمانان 
چهار بار در دور گروهی حذف شده اند 
و هفت بار حداقل تا یک هشتم نهایی 

باال آمده اند.
هانس یورگ بوت، لوسیو، کارستن 
راملو، اولف کرشتن، استفان کیسلینگ، 
اولیور نویویل، برند اشنایدر، سامی هوپیا، 
ییلدرای  بندر،  باالک، الرس  میشائیل 
زی روبرتو،  برباتو،  دیمیتار  باشتورک، 
... مهمترین ستاره های  کای هاورتز و 
بوده اند.  سال ها  این  تمام  در  لورکوزن 
بازیکنان  نیز  خود  کنونی  تیم  در  آنها 
شیک،  پاتریک  چون  شده ای  شناخته 
لوکاس  تاه،  جوناتان  بالعربی،  کریم 
هرادسکی، تیموتی فوسو منساه، موسی 
دیابی، فلورین ویرتز، ندیم امیری و ... 

را در ترکیب خود جای داده اند.
تاپ  کالوس  میشل،  رینوس 
مولر، رودی فولر، برتی فوکس، اریش 

هوپیا،  سامی  دام،  کریستوف  ریبک، 
مشهورترین  جزو   ... و  هاینکس  یوپ 
سرمربیان لورکوزن در تمام این سال ها 
بوده اند و حاال سکاندار این تیم جراردو 
سیوآنه است. مردی 4۳ ساله و سوئیسی 
که در سال 2۰۱8، پس از سوم کردن 
یانگ بویز  به  سوئیس  لیگ  در  لوزان 
در  آنها  کردن  قهرمان  ضمن  و  رفت 
پسران  بار  اولین  برای  توانست  لیگ 
برساند.  قهرمانان  لیگ  به  را  جوان 
تداوم موفقیت های داخلی باعث شد تا 
سیوآنه در سال 2۰2۱ به لورکوزن بیاید. 
این سرمربی که عالقه مند به تفکرات 
هجومی است به 6 زبان مختلف مسلط 
است و باید دید زبان فارسی را هم یاد 

خواهد گرفت یا خیر.
بازیکن  نهمین  آزمون  ر  سردا
با  البته  بود؛  خواهد  لورکوزن  آسیایی 
در نظر گرفتن استرالیا جزو جشورهای 
رابی  و  جوریچ  فرانک  جز  به  آسیایی. 
کروسه ی استرالیایی سه بازیکن کره ای 
هم برای لورکوزن توپ زده اند. چا بوم 
آلمانی  تیم  برای  کون ستاره ای بزرگ 
بود و در 6 سال بازی بیش از 6۰ گل 
زد و ششمین گلزن برتر تاریخ باشگاه 
نیز  سرشناس  مین  هیونگ  سون  شد. 
 2۰۱5 تا   2۰۱۳ سال های  حدافاصل 
برای قرمزمشکی ها بازی کرد و سئونگ 
وو ریو نیز دیگر بازیکن اهل کره جنوبی  
لورکوزن نام گرفت. آنها مهدی پاشازاده، 
علی موسوی و داریوش یزدانی را هم 
از  تا 2۰۰۰  حدفاصل سال های ۱998 
ایران به خدمت گرفتند ولی تقریبا شاهد 
و  بزرگساالن  تیم  برای  رسمی  بازی 
مهره  سه  این  از  بونسدلیگا  در  اصلی 
ایرانی نبودیم. حاال سردار بعد از حدود 
22 سال قرار است یک ایرانِی جدید در 

جمع کارگرها باشد.
او از ابتدای فصل بعد و در آستانه 
جام جهانی 2۰22 قطر به بای آرنا می آید 
تا با لورکوزن برای موفقیت های داخلی 
آتی   9 شماره  برای  بجنگد.  اروپایی  و 
دیمیتار  احتمالی  جایگزین  و  لورکوزن 
موفقیت  آرزوی  بلغارستانی  برباتوِف 

می کنیم.
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سردار آزمون در جمع کارگرها؛

با حضور زیدان، سون، باالک و برباتوف

برخی  گفت:  ذوب آهن  سرمربی 
در  نکردند.  برآورده  را  انتظارات  بازیکنانم 
نیم فصل سعی می کنیم تغییرات الزم را 

ایجاد کنیم تا شرایط بهتر شود.
تیمش  درباره عملکرد  تارتار  مهدی 
کرد:  اظهار  برتر  لیگ  اول  فصل  نیم  در 
به دلیل این که ذوب آهن در یکی دو فصل 
گذشته شرایط خوبی نداشته و همین دلیل 
کار سختی داشتیم. سعی کردیم تغییرات 
زیادی ایجاد کنیم و این تغییرات به دلیل 
این بود که ذهنیت تیم نسبت به فصل های 
گذشته تغییر کند. تا حدودی شرایط بهتر 
شد اما هنوز به آن چیزی که می خواستیم 
به جایگاهی که  انتظارم نسبت  نرسیدیم. 

داریم خیلی بیش تر بود.
او ادامه داد: اکنون هم در نیم فصل 

را  انتظارات  بازیکنانم  برخی  و  هستیم 
برآورده نکردند و شاید بتوانیم این بازیکنان 
را تعویض و در بازار نقل و انتقاالت بازیکن 
جذب کنیم تا شرایط بهتر شود. سال گذشته 
هم در نیم فصل چنین شرایطی را با پیکان 
تغییراتی که داشتیم نیم  از  بعد  داشتیم و 
پایان  در  و  شدیم  بهتر  خیلی  دوم  فصل 
فصل را خوب تمام کردیم. می دانیم خیلی 
و  می کنیم  تالش  داریم  اما  است  سخت 

باشگاه هم به دنبال جذب بازیکن است.
این که  بیان  با  ذوب آهن  سرمربی 
دارند  افرادی که  و  از هیات مدیره  »باید 
تالش می کنند تا بازیکنان مدنظر را جذب 
می دانم  کرد:  عنوان  کنم«  تشکر  کنیم، 
دیگر  باشگاه های  با  که  بازیکنانی  جذب 
قرارداد دارند بسیار سخت است اما تالش 

برای  ما  کنیم.  بهتر  را  شرایط  می کنیم 
شخصیت  آن  کنیم  سعی  باید  اول  سال 
از دست رفته را به ذوب آهن برگردانیم و 
برای سال های بعد شرایط بهتری را دنبال 
کنیم. مهم این است که ذهنیت بازیکنان 
بوده  همین  واقعا  من  هدف  و  کند  تغییر 
است. تا حدودی هم نسبت به سال گذشته 

بهتر بودیم.
باشگاه  قد  تمام  حمایت  درباره  وی 
گفت:  کارش  ادامه  برای  او  از  ذوب آهن 
تمام  دارد  ما  پای  به  پا  مدیره  هیات 
در  ما  همه   می کند.  تحمل  را  سختی ها 
یک کشتی هستیم و می خواهیم با کسب 
کنیم.  شاد  را  هواداران  دل  خوب  نتایج 
بسیار  سال ها  این  در  ذوب آهن  هواداران 
است  این  من  هدف  و  کشیدند  سختی 

که با تیمم نتیجه بگیرم و روزهای خوب 
ذوب آهن برگردد. دوست داریم هواداران با 
دل شاد به ورزشگاه برگردند و خوشحالی 
را در دل آن ها ببینیم چون مالکان اصلی 

این باشگاه هستند.
وضعیت  درباره  ذوب آهن  سرمربی 
وجود  با  عراق  با  ایران  ملی  تیم  تقابل 
غایبان بزرگش گفت: می دانم که بازیکنان 
را  بازی  سرنوشت  می توانند  تاثیرگذار 
تغییر دهند اما حتی اگر با بازیکنان لیگ 
کشورمان هم مقابل تیم های آسیایی بازی 
با  بازیکنان  و  داریم  پتانسیل  آنقدر  کنیم، 
کیفیت داریم که بتوانیم تیم های آسیایی 
را شکست دهیم. از این بابت نگرانی نداریم 
و ان شاءاهلل در دو بازی آینده به طور قطعی 

به جام جهانی صعود می کنیم.

تالش می کنیم شرایط را بهتر کنیم؛

تارتار: ایران پتانسیل شکست عراق را دارد
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از راست دکتر سعید فیروزآبادی ، عمران صالحی ، دهباشی، شهاب دهباشی ، 
سوسن قائم مقامی کاتیا فولمر و همسر سوسن قائم مقامی اختصاصی دنیای جوانان

سردمهری آورد
عاقبت سردی به بار

رضا عبداللهی

از گل آلودی آب رود فاسد می شود
دل که رنگ کینه شد زود زائد می شود

شعله های خشم را از چه باال می کشی؟
شعله چون باال رود دود عاید می شود

خانه بر نابخردان باز کردن ابلهی ست
 بی نگهبان خانه شد، دزد وارد می شود

سردمهری آورد عاقبت سردی به بار
در زمستان های سخت آب جامد می شود

همنشین با مردم سنگ دل هرگز نشو
شیشه باشد هر کجا سنگ عاید می شود

آن که در راه خدا با خضوع و با خشوع 
بر ندارد سر ِز مهر مرگ ساکت می شود

در نگاهت می زند رعد و برق آسمان
وقتی از لب های تو خنده فاقد می شود

 دبیر »جایزه ملی خدمات کتابخانه های عمومی« از مشارکت 
۱۰۳ کتابدار در این جشنواره خبر داد.

به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی نهاد کتابخانه های 
با اشاره به روند برگزاری موفق  عمومی کشور، فاطمه محمدبیگی 
نخستین دوره »جایزه ملی خدمات کتابخانه های عمومی: خدمات برون 
 کتابخانه ای«، اظهار داشت: این جایزه به عنوان یکی از بخش های 
کتابخانه های  خدمات  توسعه  و  طراحی  بین المللی  همایش  جانبی 
عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها، با انتشار فراخوانی از ابتدای آذر 
ماه آغاز به کار کرد. مستندات شرکت کنندگان در این مسابقه، برای 
دبیرخانه جایزه ارسال و با توجه به استقبال صورت گرفته مهلت شرکت 
تا پایان دی ماه تمدید شد و در نهایت ۱۰۳ کتابدار در این جشنواره 

مشارکت کردند.
وی اضافه کرد: آثار ارسال شده پس از جمع بندی در اختیار داوران 
قرار می گیرد. پس از انجام داوری، ۱۰ نفر در مرحله اول انتخاب و 
براساس 5۰  تا سوم  اول  نفرات  ارزیابی ها، در نهایت  انجام سایر  با 
امتیاز داوران و 5۰ درصد رأی گیری اعضای پیوسته انجمن  درصد 

انتخاب می شوند.
نایب رئیس انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران، 

و  فلسفه  گفت:  جایزه  این  دوره  نخستین  برگزاری  اهداف  درباره 
موجودیت کتابخانه های عمومی بر اساس خدماتی شکل گرفته که به 
مخاطبان خود ارائه می دهند. امروزه خدمات متعددی توسط کتابداران 
در کتابخانه های عمومی در حال ارائه است که یکی از مهم ترین اهداف 

این جایزه، معرفی و شناسایی این خدمات است.
داوران  داشت:  اظهار  جایزه  داوری  روند  و  داوران  درباره  وی 
نخستین جایزه خدمات کتابخانه های عمومی، عصمت مؤمنی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی؛ منصور کوهی رستمی، رئیس 
هیئت مدیره انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران؛ علی 
کاشفی خوانساری، فعال فرهنگی؛ منصوره مصطفی زاده، فعال فرهنگی 
و یوسف عابدی، رئیس گروه برنامه ریزی نهاد کتابخانه های عمومی 

کشور خواهند بود که در چند مرحله کار داوری را انجام می دهند.
محمدبیگی در پایان گفت: این جایزه ملی برای نخستین بار 
ویژه کتابداران تمامی کتابخانه های عمومی نهادی و غیرنهادی طراحی 
شده و در حقیقت به عنوان یک مشوق و به منظور قدردانی از خدمات 
پایدار کتابدارانی که در راستای رسالت کتابخانه های عمومی خدمت 
می کنند، توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور و انجمن علمی ارتقای 

کتابخانه های عمومی ایران برگزار می شود.

مشارکت 10۳ کتابدار 
در نخستین »جایزه ملی خدمات کتابخانه های عمومی«

نمایشگاه  رئیس دومین 
مجازی کتاب تهران در دیدار 
ارسال  روند  از  رسانه  اهالی 
مجازی  نمایشگاه  پستی  مرسوالت 
کتاب، اولویت خانه کتاب را سرعت و 

سالمت ارسال مرسوالت دانست.
صبح دیروز، اهالی رسانه از روند 
دریافت، تجزیه و ارسال کتاب در دفتر 
پست  مرکز  و  تهران  پست  مرکزی 
یوسفیان، واقع در خیابان ۱2 فروردین، 
بازدید کردند. در این برنامه که با حضور 
علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و 
سبحانی فر،  رمضانعلی  ایران،  ادبیات 
و  ایران  پست  ملی  شرکت  مدیرعامل 
جمعی از مدیران و معاونان خانه کتاب 
جزییات  شد،  برگزار  پست  شرکت  و 
ارسال مرسوله های پستی مورد بررسی 

قرار گرفت.
ز  ا تشکر  ضمن  رمضانی  علی 
رسال  ا در  پست  شرکت  همکاری 
با  کتاب  نمایشگاه  های  بسته  سریع 
بندی  بسته  به  توجه  لزوم  بر  تاکید 
اظهار  ارسال،  برای  کتاب ها  مناسب 
برای  نمایشگاه  که  اعتباری  داشت: 
گرفته  نظر  در  ها  بسته  رایگان  ارسال 
 5۰ ارزش  تا  ها  بسته  که  است  این 
هزار تومان ارسال رایگان دارند و ناشر 
هزینه ای نمی پردازد و به کیلوگرم هم 
تا هفت هزار تومان را ناشر می پردازد 
و بقیه را نمایشگاه و حامیان مالی آن 
پرداخت خواهند کرد. برای بسته های 
تخفیف  درصد   ۱۰ کیلوگرم  دو  باالی 
باقی را ناشران می  را شرکت پست و 
نیز مانند سال گذشته،  امسال  پردازند. 
هزینه بسته بندی بر عهده ناشران است.

نمایشگاه  از  مردم  استقبال  وی 
و  دانست  توجه  قابل  را  کتاب  مجازی 
ها  سامانه  امسال  خوشبختانه  گفت: 
دهند  می  انجام  را  خود  کار  خوبی  به 
و بدون اشکال جدی هستند، مردم به 
انتخاب  را  ها  کتاب  توانند  می  آسانی 
ناشران  خوشبختانه  کنند.  خریداری  و 
نمایشگاه  این  از  بیشتری  استقبال  نیز 
داشتند، چون تعداد ناشران و همچنین 

تعداد عناوین کتاب امسال در نمایشگاه 
بیشتر شده است.

ادبیات  و  کتاب  خانه  مدیرعامل 
ایران، با تاکید بر این که ناشران سعی 
کنند بسته ها را ابتدای صبح ارسال کنند، 
افزود: این کار کمک می کند کتاب ها 
خریداران  دست  به  زمان  کمترین  در 
برسد. خریداران نیز آدرس و شماره تلفن 
دقیق را ارایه دهند زیرا طبق این اطالع 
رسانی ها بسته به دست آنها می رسد.

پاسخگویی  به  اشاره  با  رمضانی 
به  ادبیات،  و  کتاب  خانه  همکاران 
سواالت مخاطبان، گفت: در روز اول و 
دوم بیش از ۱۱ هزار تماس با رضایت 
می  مردم  داشتیم.  درصدی  مندی 8۰ 
در  را  و مشکالت خود  توانند سواالت 
پاسخگویی  مرکز  با  مختلف  مراحل 

مطرح کنند.

ارسال بیش از 100 هزار 
مرسوله در سه روز نخست 

نمایشگاه 
نیز  مدیرعامل شرکت ملی پست 
در این بازدید، گفت: تا ساعت ۱۰ امروز 
بیش از ۱۰۰ هزار مرسوله صادر و 25 

هزار بسته تحویل پست شده است. تا 
دست  به  بسته   5۰۰ و  هزار  دو  دیروز 

خریداران کتاب رسیده است.
داد:  ادامه  فر  سبحانی  رمضانعلی 
ما در تهران 9 پایگاه سیار و 9 پایگاه 
شرکت  همکاران  و  دادیم  قرار  ثابت 
کردند  فراهم  را  امکانات  همه  پست، 
تا بسته های پستی به سرعت تحویل 
خریداران شود. بحث لفاف بندی نسبت 
به سال گذشته استاندارد شده است و ما 

از لفاف بسیار مناسبی استفاده کردیم.
وی با اشاره به امکاناتی که برای 
شده  اضافه  مجموعه  به  نمایشگاه 
است، گفت: چهار هزار باکس چرخدار 
هزار  هفت  و  بزرگ  های  بسته  برای 
باکس کوچک برای بسته های کوچک 
خریداری کردیم که کتاب ها در داخل 
آن باکس ها قرار گیرد و صدمه و آسیبی 
به  آنها وارد نشود و در اسرع وقت  به 
همچنین  ما  برسد.  خریداران  دست 
 4۰ کردیم،  تقویت  را  شهری  ناوگان 
دستگاه کامیون به ناوگان برون شهری 
و 4۰۰ دستگاه وانت نیز اضافه کردیم 
تا با این امکانات عالی ارسال بسته ها 
در نمایشگاه مجازی کتاب تسریع شود.

بسته  وقتی  افزود:  فر،  سبحانی 
پستی خریداران تحویل پست می شود، 
شود.  می  ارسال  خریدار  برای  پیامکی 
خریدار با کد رهگیری می تواند بسته 
خود را پیگیری کند که بسته در کدام 
شهر و در کدام قسمت پست قرار دارد. 
ارسال بسته ها بستگی به فاصله خریدار 
و فروشنده دارد. ممکن است ناشری در 
مرزی  منطقه  در  و خریدار  باشد  تبریز 
سیستان و بلوچستان، از طرفی ممکن 
در  و خریدار هم  تهران  در  ناشر  است 
تهران باشد که مسلما این خریدار زودتر 

بسته خود را دریافت می کند.
با اشاره به ارسال مرسوالت  وی 
مجازی  نمایشگاه  دوره  نخستین  در 
کتاب تهران، گفت: سال قبل میانگین 
به  بسته  ارسال  برای  روز  نیم  و  سه 
این  امسال  بود.  کتاب  خریدار  دست 
عدد اگر کمتر نشود، بیشتر نخواهد شد. 
از  بعد  روز  تا هفت  پنج  این  بر  عالوه 
نمایشگاه مرسوالت به دست خریداران 

خواهد رسید.
در ادامه بازدیدی نیز از دفتر یکی 

از ناشران دانشگاهی صورت گرفت. 

سرعت در رساندن مرسوالت اولويت خانه کتاب است

»مرید روح اهلل«؛ ناگفته های نماینده امام )ره( 
از قبل و بعد انقالب 

اهلل«  روح  »مرید  کتاب   
و  قبل  جریان های  و  حوادث  به 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
زبان  از  انزلی  بندر  شهرستان  در 
د  ا سیدمحمدجو حجت االسالم 
پیشوایی نماینده امام خمینی )ره( 

در این شهر اختصاص دارد.
هلل  ا روح  ید  مر کتاب   
االسالم  حجت  خاطرات  شرح 
نمایده  پیشوایی  سیدمحمدجواد 
از  پردازد که  )ره( می  راحل  امام 
سوی موسسه چاپ و نشر عروج 
وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی )ره( منتشر شده است.
پیشوایی  جواد  سیدمحمد 

فرزند سید ابوطالب پیشوایی )امام جمعه انزلی در سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳57 در بندر 
انزلی( در سال ۱۳2۳ متولد شد. وی در سال ۱۳4۰، توسط سید روح اهلل خمینی 
در قم عمامه گذاری و ملبس به لباس روحانیت شد و در سال ۱۳54 شمسی به 
دعوت علمای تهران نظیر حیدرعلی جاللی و سروش محالتی به تهران سفر کرده 
و در مسجد حضرت سید الشهدا مشغول به اقامه نماز جماعت شدند که تاکنون نیز 
در همان مسجد به ترویج دین اسالم مشغول بوده است. ایشان پس طی سال اول 
دبیرستان به قم مهاجرت نمود و ضمن ادامه تحصیل دروس دبیرستان، در دبیرستان 
حکیم نظامی قم به تحصیالت علوم دینی به مدت ۱7 سال در قم پرداخت و سپس 
از آیات عظام گلپایگانی، مرعشی نجفی، میرزا هاشم آملی، سید روح اهلل خمینی و 

... اجازه کتبی نمایندگی در امور شرعی و مذهبی، دریافت نمود.
در مقدمه کتاب مرید روح اهلل، آمده است: آنچه پیش رو دارید، گوشه ای از 
خاطرات جذاب و خواندنی حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدجواد پیشوایی است 
که افتخار نمایندگی حضرت امام خمینی )ره( را در میان مردم شریف بندر انزلی داشته 
است. وی در خالل خاطرات خویش از ارتباط صمیمانه پدر بزرگوار خود با حضرت 
امام )ره( و همچنین آیت اهلل سید مصطفی خمینی )ره( گفته و از دیدار با آیت اهلل 
العظمی بروجردی، چگونگی آشنایی و ورود به جریان مبارزات و نهضت، وضعیت 
اجتماعی و فرهنگی بندر انزلی پیش و پس از انقالب اسالمی، دریافت اولین حکم 
نمایندگی از بنیانگذار جمهوری اسالمی پس از پیروزی انقالب و شرکت در دفاع 
مقدس سخن به میان آورده و در این بین ناگفته هایی بر زبان رانده که خواننده در 
جایی دیگر ندیده و نشنیده است.  این کتاب در سه فصل تنظیم شده که فصل اول 
با عنوان »در محضر پدر«، فصل دوم با عنوان »ورود به جریان مبارزه« و فصل 

سوم مربوط به »وقایع بعد از پیروزی انقالب اسالمی« است. 
البالغه را خیلی مطرح می  در بخشی از کتاب می خوانیم: در منبرها نهج 
کردم. طبق سفارش پدرم حدود ۳۰ درس از خطبه های نهج البالغه را حفظ کرده 
بودم. چون همیشه پدرم سفارش می کرد هر منبری که می روی یک خطبه از 
خطبه های نهج البالغه را بخوان. می فرمودند فرمایشات حضرت امیر )ع( برکت 
دارد. تو هم سعی کن، منبرت را هم متبرک کنی و هم با محتوا صحبت کنی. می 
گفت با این کار دیگر خودت متکلم وحده نیستی و مردم را خسته نمی کنی. سعی 
کن در کنار تفسیری که می گویی، نهج البالغه هم باشد. برای این که صحبتت 
برای مردم جا بیفتد و حرف هایت اثر کند، در کنار مسائلی که مطرح می کنی چند 

تا حدیث و حکایاتی از انبیاء و اولیا هم بگنجان. )صفحه 88(
در فصل سوم کتاب می خوانیم: یکی از حوادث بزرگ برای من در سال ۱۳6۱ 
شهادت مصطفی فرزندم بود. جنگ که شروع شد از بندر انزلی هم نیرو به جبهه ها 
روانه شد... مجتبی و مصطفی با دیدن شور و اشتیاق جوانان برای رفتن به جبهه 
ها، اصرار به اعزام داشتند. عضو بسیج هم بودند. گفتند ما هم می خواهیم برویم. 
گفتم حاال مجتبی سنش بیشتر و آماده تر است. او را بفرستم. او ۱7 سالش بود و 
مصطفی تازه وارد ۱6 سالگی شده بود. گفتم پسر! شما تازه وارد ۱6 سالگی شدی. 
گفت بابا شما جوانان را به رفتن جبهه ها تشویق می کنید و به مردم می گویید، بچه 
ها را اعزام کنید و جبهه ها را خالی نگذارید. شما فقط برای بچه های مردم این را 
توصیه می کنید یا برای بچه های خودتان هم می گویید؟ گفتم ما برای بچه های 
خودمان هم می گوییم. گفت بابا پس اجازه بدهید من به جبهه بروم.)صفحه ۱69(

در بخشی دیگر می خوانیم: کالس ها حدود 22 سال طول کشید و برای 
هر ارگانی که دعوتم می کردند، ابتدا نیازسنجی می کردم و نیازهایشان را بررسی 
می کردم. بعدا کالس را تشکیل می دادیم و پیش می رفتیم. به طور کلی در مورد 
مسائل فرهنگی و امور تربیتی نظرم این بود که آموزش باید در کنار پرورش باشد. 
این ها جزو الینفک همدیگر هستند و باید در کنار هم باشند. ثمرات جلسات به 
حدی بود که خیلی از مربی ها در دبیرستان ها و مراکز آموزشی خودشان احساس 
توفیق می کردند و می گفتند حاج آقا ما از این هفته تا هفته بعد، از این جلسات 
بعد کامال دسته  انتخاب می کردم.  را  شارژ می شویم. موضوعات مناسب جلسه 
بندی و پردارش شده سر جلسه به دانشجویانم تحویل می دادم. خیلی سعی می 

کردم از موضوعات روز برای جلساتم استفاده کنم. ) صفحه ۱9۱(
کتاب مرید روح اهلل، خاطرات حجت االسالم سیدمحمدجواد پیشوایی در 256 

صفحه در 5۰۰ نسخه و منتشر شده است. 
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پروانه رسولی خوشبخت

دستیار وزیر فرهنگ تاکید کرد:

هفته بزرگداشت حکیم نظامی 
تاکیدی بر ایرانی بودن 
ین شاعر پارسی است

 دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به ثبت 2۱ اسفند ماه در تقویم 
کشور به نام روز بزرگداشت حکیم نظامی، تاکید کرد: اسفند سال جاری برای تاکید 
بیشتر بر ایرانی و پارسی سرا بودن این شاعر بزرگ، به جای اختصاص یک روز، یک 

هفته در قالب بزرگداشتی به معرفی این شاعر بزرگ پرداخته خواهد شد.
 محمود شالویی در نخستین نشست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مدیران 
برخی پلتفرم های مطرح کشور یکی از اهداف مهم ستاد بزرگداشت حکیم نظامی را 
معرفی این شاعر بزرگ ایرانی به جهان عنوان کرد و گفت: جلسات ستاد بزرگداشت 
حکیم نظامی بهانه ای شد تا در دوره جدید فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
نخستین نشست این وزارتخانه با مدیران پلتفرم های مطرح کشورمان برگزار شود.

 مسئول ستاد بزرگداشت حکیم نظامی در ادامه با تاکید براینکه حکیم نظامی 
متعلق به سرزمین بزرگ ایران بوده و فرهنگ کشورمان نیز از دیرباز در جهان شناخته 
شده است، هدف از برگزاری اینگونه نشست ها را ادامه همکاری های مشترک در 
حوزه فضای مجازی عنوان کرد و افزود: معرفی این شاعر بزرگ ایرانی و پارسی 

سرا در فضای مجازی بهانه ای برای برگزاری این نشست شد.
شالویی با بیان اینکه 2۱ اسفند ماه در تقویم کشور به نام روز بزرگداشت حکیم 
نظامی به ثبت رسیده است، خاطر نشان کرد: امسال برای تاکید بیشتر بر ایرانی بودن 
و پارسی سرا بودن این شاعر بزرگ، به جای اختصاص یک روز، به مدت یک هفته 

در قالب بزرگداشتی به معرفی این شاعر بزرگ پرداخته می شود.
وی خاطرنشان کرد: ستاد بزرگداشت حکیم نظامی در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شروع به کار کرده است از این رو از تمامی صاحبان پلتفرم ها درخواست 
داریم در معرفی این شاعر پارسی سرا در بین مردم با ستاد بزرگداشت حکیم نظامی 

همکاری و همیاری داشته باشند.
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر اهمیت معرفی 
شاعران و مفاخر کشورمان به جهانیان از جمله حکیم نظامی که از پیام آوران زبان 

پارسی است، بر نقش فضای مجازی در معرفی این شاعر پارسی سرا، تاکید کرد.
شالویی با ذکر این نکته که فضای مجازی یکی از حوزه های نوین به شمار 
می آید که بهره گیری از فرصت های آن ضروری است، گفت: کمک و همراهی 
پلتفرم های کشورمان در معرفی حکیم نظامی می تواند کمک شایانی در ادامه این 

مسیر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نماید.
دستیار وزیر فرهنگ و ارشاداسالمی ادامه داد: معرفی داستان ها و حکایت های 
حکیم نظامی از جمله لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و ... در میان مردم بسیار با 
اهمیت است، زیرا این شاعر بزرگ طوری این داستان ها را با شور به نظم درآورده 
که معرفی وی هم از نظر ادب و زبان و هم اشاعه یک اندیشه سالم و قدسی، می 

تواند الگوی خوبی برای معرفی باشد.
وی با بیان اینکه پلتفرم های کشورمان با توجه به پوشش مردمی و تعداد 
مخاطبان مردمی که دارند می توانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را در رسیدن 
به اهدافش در این زمینه کمک کنند، تاکید کرد: توجه به تولید محتوا در این زمینه 
بسیار مهم است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این حوزه حمایت های الزم 

را انجام می دهد.
 مسئول ستاد بزرگداشت حکیم نظامی اظهار داشت: مخاطبان ما در معرفی 
حکیم نظامی همه اقشار جامعه را در برمی گیرد از این رو درنظر داریم با تولید محتوای 
مناسب، این شاعر ایرانی و پارسی زبان را به مردم کشورمان و جهان معرفی کنیم.

شالویی در ادامه سخنان خود همچنین بر بهره گیری از همه ظرفیت ها و 
ایده های صاحبان پلتفرم ها در تولید محتوا برای معرفی حکیم نظامی تاکید کرد و 
گفت: بزرگداشت حکیم نظامی یک اقدام فرهنگی و به دور از هر گونه فضاسازی 
سیاسی انجام می شود از این رو همه تالش ستاد بزرگداشت این شاعر بزرگ در 

معرفی وی به عنوان شاعری ایرانی و پارسی زبان است.
در ابتدای این نشست، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، گفت: معرفی حکیم نظامی در فضای مجازی از طریق 
پلتفرم های مطرح کشورمان بهانه ای شد تا اولین نشست با برخی مدیران پلتفرم 

ها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شود.
پلتفرم ها در  بروز  امروز حضور و  تاکید کرد: در دنیای  نورعلیشاهی  مهدی 
تصمیم سازی های کالن دولت ها انکارناپذیر است و نمی توان از ظرفیت باالی 

آن ها در اطالع رسانی چشم پوشید.
وی تصریح کرد: تعامل در این حوزه به آغازی نیاز دارد و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در دولت جدید برای این تعامل و همکاری با پلتفرم ها به مثابه یک رسانه 
اثرگذار تالش می کند، زیرا در دنیای امروز پلتفرم ها نیز به گونه ای از رسانه ها 
تبدیل شده اند و به عنوان رسانه ای مستقل و اثربخش حرف های زیادی برای گفتن 
دارند. بنابراین لزوم حمایت و تعامل از سوی دستگاه های دولتی نیز ضروری است.

سرپرست روابط مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی همچنین بر ضرورت حمایت مدیران پلتفرم ها در معرفی حکیم نظامی به 
عنوان شاعری ایرانی و پارسی تاکید کرد و گفت: بر این اساس خواستار تعامل و 
همکاری شما در معرفی هرچه با شکوه تر این شاعر بزرگ و دیگر مفاخر کشورمان 

در بستر فضای مجازی هستیم.
این نشست معاون مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی  ادامه  در 
گفت: انتشار محتوا در بستر فضای مجازی دارای اهمیت است و نباید از اهمیت آن 
غافل بود و تعامل با مدیران پلتفرم های مطرح کشور از این منظر حائز اهمیت است.

محمدصادق افراسیابی افزود: پلتفرم های مطرح کشور به لحاظ تعداد کاربران 
و همچنین محتوای آن ها دارای اهمیت است و این نشست از این جهت با هدف 

گفت و گو و تعامل های حداکثری این وزارتخانه با آن ها برگزار شده است.
وی ادامه داد: برگزاری بزرگداشت حکیم نظامی که در اسفند ماه سال جاری 
برگزار می شود، می تواند بستری برای همگرایی های ملی با پلتفرم های کشور شود.

در این نشست حاضران، نظرات و پیشنهادهای خود درباره چگونگی تعامالت 
دوجانبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و پلتفرم های کشور و همچنین چگونگی 

معرفی حکیم نظامی در فضای مجازی را ارائه کردند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 4۱9۰ فرعی مجزا  نظر به 
شده از پالک 7۳52 اصلی متقاضی جمال الدین دبیری به مساحت 
۱5625/45 متر مربع واقع در بخش سه شبانکاره شهر شبانکاره به عمل 
نیامده لذا حسب درخواست متقاضی جهت انتشار آگهی اختصاصی وقت 
تحدید حدود مورخه ۱4۰۰/۱۱/۳۰ تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد اینک به وسیله این آگهی 
از متقاضی و کلیه مجاورین بر طبق ماده ۱4 قانون ثبت دعوت می 
شود که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهی 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 2۰ قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد 
شد که بایستی کتبا به اداره ثبت شبانکاره تسلیم نماید معترض مکلف 
است طبق ماده 74 و 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی ذیصالح 

تقدیم نماید واال حق او ساقط خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۱۱/6

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره 
م / الف 889

شماره :۱4۰۰6۰۳۱6۰۰۱۰۰4۰9۱ 
تاریخ :۰7 /۱4۰۰/۱۰ 

سازمان  ثبت اسناد وامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه  

اداره کل ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱4۰۰6۰۳۱6۰۰۱۰۰۱265مورخ/۰2 ۰4/۱4۰۰هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جانعلی فرهادی  فرزند امامعلی بشماره شناسنامه 
777کد ملی ۳25۳۳7۳۱5۰صادره ازکرمانشاه در ششدانگ عیان یک باب ساختمان به مساحت۱۱5/۳۱مترمربع درمحدوده اراضی پالک ۱و5اصلی واقع دربخش 
یک حومه کرمانشاه به آدرس میدان بار فروشها –خیابان خردادکوچه  ایمانی فرد  پالک ۱5 که اداره اوقاف بعنوان مالک عرصه موافقت خودراباصدور سند 
مالکیت اعیان اعالم نموده ،  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
۱2/م الف /2۳25

تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۰/۱۰/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۰/۱۱/۰6

محمد عباسی رئیس ثبت اسناد وامالک - کرمانشاه 

نگی  ر کا ل  »مدا دبی  ا یزه  جا
و  نی  ستا دا بخش  دو  در   »2۰22
ره  با در یی  کتاب ها به  نی  ستا غیردا
آسیایی ها و رنگین پوستان مقیم آمریکا 

اهدا شد.
به گزارش دنیای جوانان از نشریه 
ران  کتابدا انجمن  ویکلی،  پایلیشرز 
آمریکا طبق برنامه ریزی های قبلی طی 
برندگان  اسامی  مجازی  مراسم  یک 
نهمین دوره از جایزه ادبی مدال اندرو 

کارنگی را اعالم کرد.
بخش  در  امسال  کارنگی  مدال 
تسو  مینگ  جرم  هزاران  به  داستانی 
 The Thousand Crimes (
of Ming Tsu( از تام لین رسید و 
به یک شیطان  در بخش غیرداستانی 
 A  Little ( مریکا  آ در  کوچک 
نوشته   )Devil in America

حنیف عبدالرقیب اهدا شد.
هیات  گفته  به  که  لین  رمان 
حماسه  یک  کارنگی  مدال  داوران 
را  تسو  مینگ  داستان  است،  متعالی 
جست وجوی  در  که  می کند  دنبال 

زده،  کتک  را  او  که  است  مردانی 
کار  به  را  او  و  ربودند  را  زندگیش 

اجباری واداشتند.
تری هونگ، رئیس هیات داوران 
گفت:  باره  این  در  کارنگی،  مدال 
ردهنده  هشدا فزایش  ا بحبوحه  در 

خشونت علیه آسیایی ها، رمان هزاران 
داستانی  نسخه  یک  تسو  مینگ  جرم 
آسیایی-  تاریخ  احیای  از  درخشان 

آمریکایی است.  
خود  کتاب  در  نیز  لرقیب  عبدا
و  ر  شعا ا مقاالت،  ز  ا ی  مجموعه ا

یادداشت ها را گردآوری کرده است 
که به گفته انجمن کتابداران آمریکا 
از یک لنز شخصی جلوه های هنری 
سیاه پوستان را به نمایش می گذارد. 
نقش  ز  ا پیش تر  یکلی  و ز  بلیشر پا
درباره  روشن گری  در  مجموعه  این 
ست  هپو سیا ن  ا مند هنر که  ین  ا
شکل  ا  ر یکا  مر آ هنگ  فر نه  چگو
 ، فتند یر پذ شکل  ن  آ ز  ا و  ه  د ا د

بود. نوشته 
جایزه  از  دوره  این  برندگان  از 
ساالنه  کنفرانس  طی  کارنگی  مدال 
ماه ژوئن  آمریکا در  انجمن کتابداران 
و  می شود  تقدیر   )۱4۰۱ تیر  )خرداد- 
به هر کدام جایزه ای نقدی به مبلغ 5 

هزار دالر اهدا خواهد شد.
به گزارش ایرنا، جایزه ادبی مدال 
اندرو کارنگی از سال 2۰۱2 هرساله به 
بهترین آثار داستانی و غیرداستانی که 
آن سال در آمریکا منتشر شده باشند، 
اهدا می شود تا به مخاطبان بزرگسال 
در انتخاب آثار خوب و باکیفیت برای 

مطالعه کمک کند.

جایزه ادبی »مدال کارنگی« برندگانش را شناخت
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حامد بهداد غایب بزرگ جشنواره فجر

با اعالم رسمی آثار منتخب باری 
حضور در چهلمین جشنواره فیلم فجر، 
بار دیگر غایبان نهایي این دوره نیز 
مشخص شدند که یکي از مهمترین 
آنان حامد بهداد مي باشد. حامد بهداد 
پرافتخارترین  از  یکی  شک  بدون 

محسوب  سینمایی  رویداد  این  بازیگران 
می شود که امسال با وجود بازی در 2 فیلم با بدشانسی نتوانست حضور 
در  امسال  او  کند.   لمس  را  بزرگ سینمایی کشور  رویداد  در چهلمین 
نقش  ایفای  به  براهنی  اکتای  کارگردانی  به  پسر  پیر  سینمایی  فیلم 
پیدا  راه  فیلم فجر  به جشنواره  نتوانست  نهایت  فیلمی که در  پرداخت، 
کند. همچنین در فیلم سینمایی باب مارلی به کارگردانی داوود خیام به 
ایفای نقش پرداخته که هنوز هیچ خبر موثقی نسبت مراحل ساخت این 

فیلم سینمایی در دست نیست.

آخرین وضعیت سالمتي محمد کاسبي

یي،  گفتگو ر  د سبی  کا ا  یلد
جسمانی  وضعیت  آخرین  پیرامون 
پیشکسوت  بازیگر  کاسبی،  محمد 
سینما، تئاتر و تلویزیون گفت: پدرم 
همچنان در سی سی یو بستری است، 

این  از  درمانی  مراحل  برخی  انجام  برای 
بخش بیرون آمد اما پس از اتمام آن دوباره 

مجبور شدیم که وی را به سی سی یو منتقل نماییم. 
پزشکان همچنان روند درمانی روی پدرم را ادامه می دهند، تمام 
تالش پزشکان رساندن وضعیت جسمی پدر یک شرایط عادی و ثابت 
فعال  برسد.  ثبات  به  وی  قبلی  وضعیت  تا  کنند  می  تالش  آنها  است، 
هیچ چیز معلوم نیست، هیچ پیش بینی نسبت به انتقال پدر به بخش یا 
ترخیص وی صورت نگرفته و تنها آرزوی فعلی ما این است که وی از 

وضعیت فعلی خارج شود.

نمایش موزیکال بینوایان اکران مي شود!

ن  یا ا بینو ل  یکا ز مو یش  نما
و  پارسایی  حسین  نی  کارگردا به 
میثم  و  قدس  محمد  تهیه کنندگی 
صورت  به  بار  اولین  برای  احمدی 
اکران  نماوا  پردیس  در  اختصاصی 

در  پاییز سال ۱۳97  نمایش  این  می شود. 
پاالس  اسپیناس  هتل  رویال هال  سالن 
روی صحنه رفت، در این اثر نمایشی که دومین تجربه پارسایی در زمینه 
اجرای نمایش های موزیکال است، پارسا پیروزفر، نوید محمدزاده، پریناز 
ایزدیار، سحر دولتشاهی، هوتن شکیبا، اشکان خطیبی، امیرحسین فتحی 
ایفای نقش می پرداختند.  نوازنده  و هنرمندان جوان به  از ۳۰۰  و بیش 
رهبری ارکستر این اجرا بر عهده بردیا کیارس بود و طراحی حرکت را 
علی براتی انجام داده بود و حاال فیلم تئاتر این نمایش موزیکال قرار 

است در پردیس نماوا اکران شود.
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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

قهرمان در جشنواره آکادمي فیلم فرانسه

فیلم هاي قهرمان و متری شیش 
در  میالدي  گذشته  سال  که  نیم  و 
سینماهای فرانسه اکران شدند واجد 
شرایط رقابت در جوایز آکادمی فیلم 
فهرسیت  هستند.  ر(  )سزا نسه  فرا
نامزدهای چهل و هفتمین دوره جوایز 

سینمای  اسکار  به  موسوم  سزار  سینمایی 
فرانسه امروز اعالم می شود و فیلم سینمایی قهرمان ساخته اصغر فرهادی 
و متری شیش و نیم ساخته سعید روستایي به واسطه اکران در سینماهای 

فرانسه واجد شرایط رقابت در این رویداد معتبر هستند.
 این 2 فیلم در اکران خود در سینماهاي فرانسه با فروش نسبتا 
خوبي هم همراه بودند و الزم به ذکر است که قهرمان به عنوان نماینده 
نیز در هالیوود به  باید براي کسب اسکار  ایران چندي دیگر  سینماي 

رفابت بپردازد.
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بي مهري جشنواره فجر به فیلمساز بزرگ سینماي ایران

مسعود کیمیایي
 مردي که براي مردم و با معیارهاي خودش فیلم مي سازد
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محمد حسین زاده

بزرگ  سینماهاي  در  همواره 
در  جهان هستند چهره هایي که هم 
بین منتقدان، هم در بین اهالي سینما 
و هم در بین مردم محبوب و ماندگار 
هستند اما هرگز جشنواره ها با آنها سر 
سازگاري نداشته و مورد بي مهري قرار 
مي گیرند. در سینماي ایران هم هستند 
فیلمسازان بزرگي که بارها در جشنواره 
حضور داشته اند ولي جشنواره با آنها 
مهربان نبوده است! مسعود کیمیایی 
که تعداد دفعات حضورش در جشنواره 
فیلم فجر نزدیک به 2۰ بار است، در 
حالی فیلمی تازه خود را در چهلمین 
که  دارد  سینمایی  رویداد  این  دوره 
جشنواره فجر چندان به او روی خوش 

نشان نداده است.
از  بیش  طول  در  قیصر،  خالق 
روایت  با  سینمایی  فعالیت  قرن  نیم 
حق طلبی  و  رفاقت  ز  ا قصه هایی 
را  خود  خاص  طرفداران  همیشه 
داشته که حتی در اوج انتقادها پشت 
او  ایستاده اند.  محبوبشان  فیلمساز 
امسال و در 8۰ سالگی، پس از ساخت 
بیشتر از ۳۰ فیلم، با اثری جدید راهی 
جشنواره فجر می شود، جشنواره ای که 
هیچ وقت حاشیه هایش برای کیمیایی 
در  کیمیایی  مسعود  است.  نبوده  کم 
حالی فیلم خائن کشی، را در چهلمین 
جشنواره فجر رونمایی می کند که به 
اندازه دست کم 2 دهه در این رویداد 
خودش  ولی  داشته  حضور  سینمایی 
جایزه  کسب  به  موفق  یکبار  فقط 

شده است.
است  فیلمسازانی  از  کیمیایی 
که در اولین دوره  جشنواره فیلم فجر 
برگزار  هم  بین المللی  صورت  به  که 
شد، شرکت کرده بود. او بهمن سال 
بخش  به  را  قرمز،  خط  فیلم   ۱۳6۱
در  که  فرستاد  جشنواره  این  مسابقه  
هیچ  حرفه ای  بخش  برای  دوره  آن 
برگزیده ای معرفی نشد. در سال 6۱ 
کمال حاج سیدجوادی، معاون هنری 
وزارت ارشاد بود و همزمان سرپرستی 
معاونت سینمایی را هم برعهده داشت. 
آن مقطع با وزیری سیدمحمد خاتمی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در 
و  فیلم  جشنواره های  و  بود  همراه 
تئاتر فجر نیز همزمان برگزار شدند، 
حتی آیین افتتاحیه آنها یکی بود که 
در تاالر وحدت برگزار شد. 4 سال بعد 
در پنجمین دوره  جشنواره فیلم فجر 
در  فقط  ابریشم،  و  تیغ  با  کیمیایی 
بخش فیلم های بلند مرور یک سال 
سینمای ایران حضور داشت. این دوره 
از جمله سال هایی بود که فیلمسازانی 
از 2 نسل مختلف سینما به جشنواره 
آمده بودند، یعنی یکسو ناصر تقوایی، 
داریوش مهرجویی، عباس کیارستمی 
سویی  در  و  بود  کیمیایی  مسعود  و 
جدید  نسل  کارگردان های  دیگر 
همچون ابراهیم حاتمی کیا، کیومرث 
پوراحمد، رسول مالقلی پور، کیانوش 
نی،  جوزا جعفری  مسعود  عیاری، 
حمیدنژاد.  عزیزاهلل  و  پوران درخشنده 
2 سال بعد یعنی در هفتمین دوره به 
کیمیایی  بهشتی،  سیدمحمد  دبیری 
با سرب، به جشنواره آمد که در چند 
بلورینی  سیمرغ  دریافت  نامزد  شاخه 
سیمرغ  دوره،  همان  در  تازه  که  شد 
توسط ابراهیم حقیقی به عنوان نماد 
سرب،  بود.  شده  طراحی  جشنواره 
دوم  نقش  بازیگر  بهترین  نامزدی 

مرد را برای زنده یاد فتحعلی اویسی 
اول  نقش  برای  و  داشت  همراه  به 
مرد نیز هادی اسالمی نامزد شد که 
جایز ه این بخش را عزت اهلل انتظامی 
برای گراندسینما گرفت. همچنین به 
این  در  بازی  برای  فرجامی  فریماه 
ایرج  شد.  داده  افتخار  دیپلم  فیلم 
رامین فر نیز برای صحنه آرایی سرب، 
محسن  را  جایزه  که  بود  شده  نامزد 
گرفت.  بایسیکل ران  برای  مخملباف 
برنده  سرب،  با  هم  معیریان  جالل 
چهره پردازی  بهترین  بلورین  سیمرغ 
و محمود کالری برنده سیمرغ بلورین 
بعد  سال  شدند.  فیلمبرداری  بهترین 
دوره   هشتمین  در   68 بهمن  یعنی 
جشنواره فجر مسعود کیمیایی بازهم 
سینمای  مسابقه  بخش  به  را  فیلمی 
ایران آورد و این بار در شرایطی که 
رقبایی همچون آخرین پرواز احمدرضا 
درویش، ای ایران ناصر تقوایی، تمام 
سمندریان،  حمید  زمین  وسوسه های 
عتماد،  بنی ا رخشان  خارجی  پول 
ریحانه علیرضا رئیسیان، ساواالن یداله 
صمدی، عبور از غبار پوران درخشنده، 
کلوزآپ عباس کیارستمی، مادر علی 
حاتمی، هامون  داریوش مهرجویی و 
مهاجر ابراهیم حاتمی کیا را داشت و 
کیمیایی با فیلم دندان مار در جشنواره 
شرکت کرد. در این دوره که حضور 
حاتمی،  علی  مثل  کارگردان هایی 
مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، 
ناصر تقوایی و عباس کیارستمی جالب 
جایزه ای  هیچ  مار  دندان  بود،  توجه 
فرامرز صدیقی  تنها  و  نکرد  دریافت 
نامزد  اول  نقش  در  بازیگری  برای 
دریافت سیمرغ بلورین شد. جایزه این 
به خسرو شکیبایی  نهایت  در  بخش 

برای هامون رسید.
دوره   نهمین  در  و   69 سال 
فیلم  با  کیمیایی  مسعود  جشنواره 
از مسابقه  در بخش خارج  گروهبان 
آن  مسابقه  در بخش  داشت.  حضور 
مثل  مهم،  فیلمسازان  حضور  دوره 
نبود  برجسته  چندان  قبل  دوره  چند 
مسابقه  بخش  در  فیلم   ۱2 تنها  و 
بودند.  شده  پذیرفته  ایران  سینمای 
فیلم  جشنواره  دوره   یازدهمین  در 
فجر یعنی سال ۱۳7۱ که باز هم با 
دبیری سیدمحمد بهشتی همراه بود، 
برای  کیمیایی  مسعود  جدید  ساخته 
سینمای  مسابقه  بخش  در  شرکت 
گرگ  ردپای  و  شد  انتخاب  ایران 
همچون  فیلم هایی  با  فیلمساز  این 
 ، همیشه ی  ا بر ر  یکبا  ، پیشه هنر
از  آذرخش،  آبادانی ها،  مهاجران، 
کرخه تا راین، بندر مه آلود، دو همسفر 
ردپای  تدوین  کرد.  رقابت  سارا  و 
تنها  رجاییان  مهدی  توسط  گرگ 
بخشی بود که توانست جایزه بگیرد 
ولی در بخش های بازیگری نقش اول 
فیلمبرداری  قریبیان(،  )فرامرز  مرد 
)محمود کالری( و صدابرداری )یداله 
نجفی( نامزد جایزه شد. 2 سال بعد، 
فیلم  با  کیمیایی  دوره،  سیزدهمین 
بوی  با  تا  آمد  جشنواره  به  تجارت 
خوش زندگی، حمله به اچ ۳، روسری 
هانیه،  به خاطر  شیطان،  روز  آبی، 
زنده  کیمیا، می خواهم  سالم سینما، 
بمانم، مهریه بی بی، پری، در کمال 
خونسردی، دیدار و روز واقعه رقابت 
دوره دست  این  در  باز هم  اما  کند. 

کیمیایی از جایزه کوتاه ماند. 
فیلم های   7۰ دهه  میانه های 
کیمیایی رنگ و بوی دیگری گرفتند، 

هرچند شاخصه های سینمای کیمیایی 
از آن جدا نشده بود. او در سال 74 
در چهاردهمین دوره  جشنواره فجر با 
دوره ای  آمد،  رویداد  این  به  ضیافت 
که ابراهیم حاتمی کیا با بوی پیراهن 
مجیدی  مجید  مینو،  برج  و  یوسف 
چهره،  با  لوند  ا سیروس  پدر،  با 
کیومرث پوراحمد با خواهران غریب، 
با دیپلمات، رسول  داریوش فرهنگ 
مالقلی پور با سفر به چزابه و نجات 
یافتگان، کیانوش عیاری با شاخ گاو، 
علیرضا داوودنژاد با عاشقانه، محسن 
با  تبریزی  کمال  گبه،  با  مخملباف 
شایقی  سیامک  است،  من  با  لیلی 
با  جلیلی  ابوالفضل  گیسو،  مادرم  با 
داد  سیف اهلل  و  واقعی  داستان  یک 
آن  در  داشتند.  حضور  بازمانده  با 
مسابقه  بخش  فیلم های  تعداد  سال 
این  و  بود  اثر   4۰ ایران  سینمای 
دوره برخالف دوره های قبل از دوم 
دبیری  به  و  ماه  اسفند  یازدهم  تا 
این  شد.  برگزار  ضرغامی  عزت اهلل 
جایزه ای  کیمیایی  برای  هم  دوره 
نداشت و فقط مسعود ولدبیگی برای 
جایزه  دریافت  نامزد  چهره پردازی 
شد. یک سال بعد در دوره  پانزدهم 
حضور  متقاضی  سلطان،  با  کیمیایی 
در جشنواره فجر شد. در آن دوره نیز 
باز  ایران  در بخش مسابقه سینمای 
هم تعداد زیادی فیلم حضور داشتند 
رقابت  در  کیمیایی  فیلم  هم  باز  و 
آسمان  بچه های  مثل  فیلم هایی  با 
درویش  خورشید  سرزمین  مجیدی، 
یزه ای  جا هیچ  مهرجویی  لیال  و 
دریافت نکرد، اگرچه سلطان از جمله 
فیلم هایی بود که به همراه لیال مورد 

استقبال مردم قرار گرفت.

مسعود  نام  هفدهم  دوره   در 
بخش  در  فریاد  فیلم  و  کیمیایی 
و  شد  ثبت  ایران  سینمای  مسابقه 
این بار فیلم او رقبایی همچون رنگ 
خدا مجیدی، روبان قرمز حاتمی کیا، 
شیدا تبریزی، قرمز جیرانی، مردی از 
شیرین  مصائب  سهیلی،  بلور  جنس 
داودنژاد، هیوا مالقلی پور، زشت و زیبا 
معتمدی، دو زن میالنی و دختری با 
کفشهای کتانی صدرعاملی را داشت. 
در آن سال باز هم دست کیمیایی و 
عوامل فیلمش از سیمرغ کوتاه ماند. 
سال ۱۳78 کیمیایی فیلم اعتراض را 
ساخت که به بخش مسابقه سینمای 
ایران در جشنواره هجدهم با دبیری 
سیف اهلل داد راه یافت. اعتراض یکی از 
نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم 
جشنواره بود ولی این بار هم موفقیتی 
برای این فیلمساز حاصل نشد و بوی 
کافور عطر یاس فرمان آرا برنده شد. 
کیمیایی برای سیمرغ بلورین بهترین 
این  اما  بود،  نامزد  هم  کارگردانی 
جایزه را هم فرمان آرا برد. اعتراض در 
بخش بهترین بازیگر نقش دوم مرد با 
بازی مهدی فتحی نامزد جایزه شد. 
در بخش  اسحاق خانزادی  همچنین 
مجید  و  صداگذاری  و  صدابرداری 
انتظامی برای موسیقی متن اعتراض 
از دیگر نامزدهای دریافت جایزه بودند.

مسعود کیمیایی پس از چند دوره 
غیبت در سال 82 و در بیست ودومین 
به  جمعه  سربازهای  فیلم  با  دوره  
سال  آن  در  برگشت.  فجر  جشنواره 
مهمان مامان،  همچون  فیلم هایی 
مارمولک، دوئل، شهر زیبا، قدمگاه، 
اشک  گیالنه،  عاشق کشی،  رسم 
سرما، خداحافظ رفیق، شاه خاموش، 
دیگر  از  گاوخونی  و  باد  در  شمعی 
مسابقه  بخش  در  حاضر  فیلم های 
مریال  فقط  نهایی  رقابت  در  بودند. 
که  بود  جمعه  سربازهای  از  زارعی 
برای بازی در این فیلم سیمرغ بلورین 
دریافت کرد.  البته بیژن امکانیان هم 
از نامزدهای بهترین نقش دوم بود که 
جایزه ای نگرفت و اسحاق خانزادی 
هم برای صدابرداری این فیلم نامزد 

دریافت جایزه شده بود. 
فیلم  بیست وششمین  ئیس،  ر
که  بود  کیمیایی  مسعود  سینمایی 
دوره   پنجمین  و  بیست  در   85 سال 
جشنواره فیلم فجر به دبیری علیرضا 
حضور  مسابقه  بخش  در  د  رضادا
مشکالت  دلیل  به  بعد  ولی  داشت 
این  از  کارگردان  خواست  به  و  فنی 
متوقف  آن  نمایش  و  خارج  بخش 
یعنی  بعد  سال   4 سرانجام  اما  شد.! 
ره  جشنوا دوره   بیست ونهمین  در 
دبیری  به   89 سال  بهمن  که  فجر 
شد،  ر  برگزا مسعودشاهی  مهدی 
یی  کیمیا ی  ا بر می ها  کا نا طلسم 
بلورین  سیمرغ  بار  این  و  شکست 
جرم  نام  به  سینمایی  فیلم  بهترین 
و به مسعود کیمیایی رسید. کیمیایي 
نامزد  هم  جرم  کارگردانی  برای 
سال  آن  در  اما  بود،  جایزه  دریافت 
جدایی  ساخت  برای  فرهادی  اصغر 
نادر از سیمین سیمرغ بلورین بهترین 
کارگردانی را گرفت. حامد بهداد نیز 
به عنوان بازیگر نقش مکمل مرد و 
کارن همایونفر برای ساخت موسیقی، 
صحنه  طراحی  برای  رامین فر  ایرج 
علی  و  خانزادی  اسحاق  و  لباس  و 
صداگذاری  بخش  در  بوالحسنی  ا
گرفتند.  بلورین  سیمرغ  جرم  برای 

برای  منصوری  تورج  اینکه  ضمن 
فیلمبرداری جرم و اسحاق خانزادی 
قمی  و محمدرضا  برای صدابرداری 
دریافت  نامزد  چهره پردازی  برای 
جایزه بودند. کیمیایی پس از آن که 
اولین جایزه خود را از جشنواره فجر 
کنایه آمیز  سخنانی  یک  در  گرفت 
 ۳۰ از  سیمرغ  این  نمی دانم  گفت:  
سال پیش تا به حال جا مانده و حاال 
به من رسیده و نمی دانم چه اتفاقی 
افتاده بعد از مدت ها یاد من افتاده اند. 
ن  ا ر و ا د ت  هیا نه  شبختا خو
مِن  به  و  دیدند  را  مستقل  سینمای 
جای  از  سرمایه ای  بدون  که  تنها 
یی  جا به  و  زم  می سا فیلم  دیگر 
ین  ا دند.  دا یزه  جا نیستم  بسته  وا
را  استقالل  حرمت  بار  این  داوران 

داشتند. نگاه 
بعد  سال   ۳ کیمیایی  مسعود 
دوره  اولین  با  که   ۱۳92 در  یعنی 
حضور مدیران سینمایی دولت یازدهم 
به  متروپل  فیلم  با  بود،  همزمان 
را  مقطع  این  و  آمد  فجر  جشنواره 
می توان شروع یک دوران متفاوت و 
قدیمی  فیلمساز  این  برای  پرحاشیه 
جشنواره  در  متروپل  کرد.  قلمداد 
نامزدی  یک  بجز  تنها  نه  سی ودوم 
دست  به  جایزه ای  تدوین  بخش  در 
سالن  در  آن  نمایش  بلکه  نیاورد، 
مخاطبان  بیشتر  انتقاد  با  رسانه ها 
بخاطر کیفیت پایین فیلم روبرو شد 
نشست  برای  هم  کیمیایی  خود  و 
به  که  مد  نیا فیلمش  تی  مطبوعا
همین دلیل نشست لغو شد. کیمیایی 
و  فیلم جدیدی ساخت   95 در سال 
دوره  در سی وپنجمین  اهلی  قاتل  با 
ما  ا داشت،  حضور  فجر  ره  جشنوا
زیاد شد  فیلم چنان  این  حاشیه های 
که کار به دعوا کشید و یک نشست 
ریخ  تا در  ا  ر لی  جنجا مطبوعاتی 
در  زد.  رقم  فجر  فیلم  جشنواره های 
نشست این فیلم که با حضور کیمیایی 
و پسرش پوالد کیمیایي و نیز منصور 
همراه  )تهیه کننده(  قوچانی  لشگری 

بود و تا ساعت دو و نیم بامداد هم 
پخش  نسخه  درباره  کشید،  طول 
که  خنده هایی  و  تدوین  نوع  شده، 
می شد  عنوان  شده  سازمان دهی 
خطاب  کیمیایی  مسعود  شد.  بحث 
آمدن  این  گفت:  رسانه  اهالی  به 
که  دارد  تبعات  شما  با  نشستن  و 
بخشی از آن را در سالن دیدیم. یک 
اتفاق مهمی که افتاده این است که 
هنر  و  سینما  در  مزدوری  دنیای  با 
یعنی  مزدوری  این  و  آشنا می شویم 
ترسیدن ها  خندیدن ها،  جنس  اینکه 
و حتی قیمت ها را از آن می فهمیم. 
نترس هاست.  برای  اهلی  قاتل  فیلم 
کسی که این فیلم را می بیند نترس 
است مثل سازنده اش. این فیلم برای 
است.  شده  ساخته  فکر  کوچکی 
را  دانستگی  اندازه های  اینکه  برای 

باال  ببرد.
تا  فیلم  این  حاشیه های  اگرچه 
مدت ها ادامه داشت، اما کیمیایی را از 
فیلمسازی دور نکرد و او ۳ سال بعد 
با نام خون شد را ساخت که  فیلمی 
بود.  نوروزبیگی  جواد  تهیه کننده اش 
این فیلم در سال 98 متقاضی حضور 
در سی وهشتمین دوره جشنواره فجر 
شد تا یک سال ویژه حول نام مسعود 
کیمیایی باشد. دوره سی وهشتم یکی 
نمایش  سال های  پرحاشیه ترین  از 
فجر  جشنواره  در  کیمیایی  از  فیلمی 
بود. او مدتی پیش از شروع جشنواره، 
تفاق های  ا به  اعتراض  نه  نشا به 
قبلش  ماه  چند  سیاسی  و  اجتماعی 
کشور،  شهرهای  برخی  و  تهران  در 
در  شرکت  از  ویدیو  یک  انتشار  با 
داد.  انصراف  فجر  فیلم  جشنواره 
راه  به  را  موجی  اگرچه  او  انصراف 
)جواد  فیلم  تهیه کننده  اما  انداخت 
و  نبود  کار  این  موافق  نوروزبیگی( 
از حضور  فقط خود کیمیایی  آخر  در 
این  با  کرد.  کناره گیری  جشنواره  در 
حال غیبت کیمیایی تمام ماجرا نبود 
و چند روز بعد شهاب حسینی که در 
آن سال به عنوان بازیگر و تهیه کننده 

انتشار  با  داشت،  حضور  جشنواره  در 
این  به  خود  اینستاگرام  در  مطلبی 
کار کیمیایی اعتراض کرد. واکنش ها 
که  بود  تند  چنان  حسینی  نوشته   به 
فیلم  برای  نشستی  در  او  شد  سبب 
جواب  بود،  کرده  درخواست  شین، 
و  بدهد  را  خودش  به  انتقادها  همه 
فیلم  پاسخ  و  پرسش  نشست  اگرچه 
اما  نشد،  برگزار  کیمیایی  شد  خون 
جلسه خبری شهاب حسینی آنقدر با 
حاشیه و تنش  همراه بود که بیش از 
هر چیز چهره عصبانی او از آن نشست 
به یادگار ماند. حسینی در آن جلسه 
نمی توانم  من  کرد:   بیان  شبی  نیمه 
پیشکسوت  استاد  که  بنشینم  ساکت 
سینما که روند کاری اش پیش روی 
فیلمی  هم  باز  امسال  است  تماشاگر 
می سازد که مطمئن است برخورد بدی 
با اثرش می شود و آن روغن ریخته 
را نذر امامزاده می کند و سنگ بنایی 
را می گذارد که نتیجه اش چیزی جز 
نفرت پراکنی نیست و بقیه را هم در 
یک آمپاس اخالقی قرار می دهد. این 
بی انصافی است که آدم انقدر خودخواه 
باشد و به نوعی حرف بزند که مالحظه 

هیچکس را در آن نکند.
حسینی  شهاب  گفته های  این 
در  را  متفاوتی  اعتراض های  اگرچه 
پی داشت، اما شاید جالب ترین پاسخ 
را خود کیمیایی داده که با وجود همه 
سال   2 از  پس  حاشیه ها،  و  انتقادها 
یک فیلم تازه را با نام خائن کشی، با 
و  بازیگران  از  متنوعی  ترکیب  یک 
آن هم در دوران کرونا ساخته و به 
رسانده  فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین 
هم  بار  این  او  فیلم  بی شک  است. 
فارغ  ولی  نیست  حاشیه  و  بی اتفاق 
کیمیایی  سینمای  طرفدار  اینکه  از 
کارگردانی  حضور  نباشیم،  یا  باشیم 
دهه   6 از  پس  که  سن  سال   8۰ با 
کار مداوم در سینما خودش به تنهایی 
سرزمین  این  هنر  تاریخ  از  بخشی 
متمایز  در جای خود می تواند  است، 

و منحصربه فرد باشد.
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