
عضو اتاق بازرگانی ایران:

بیش از ۷۰ درصد کاالهای موجود در بازار قاچاق است!

توجهات  معطوف شدن  با  جمعه  روز  نفت  قیمت 
به نشست بعدی وزیران اوپک پالس و تعدیل انتظارات 
برای افزایش فوری عرضه این گروه، بیش از دو دالر در 

هر بشکه افزایش یافت.
روز  در سپتامبر که  تحویل  برای  برنت  نفت  معامالت  بهای 
جمعه منقضی شد، بیش از سه دالر افزایش یافت و در ۱۱۰ دالر 
و یک سنت در هر بشکه بسته شد. بهای قرارداد اکتبر با دو دالر 

و ۱۴ سنت معادل ۲.۱ درصد افزایش، در ۱۰۳ دالر و ۹۷ سنت در 
هر بشکه بسته شد.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که در مقطعی 
بیش از پنج دالر در هر بشکه صعود کرده بود، نهایتا با دو دالر و 
۲۰ سنت معادل ۲.۳ درصد افزایش، در ۹۸ دالر و ۶۲ سنت در هر 
بشکه بسته شد و برای کل هفته حدود چهار درصد افزایش ثبت کرد.
صفحه ۳

نماینده بناب در مجلس:

پرداخت یارانه نقدی از ابتدا خالف قانون
 و دور زدن مجلس بود

سیل کل تهران را تهدید می کند! 
شامگاه ۵ مرداد ماه سال جاری سیل ناگهانی 
در امامزاده داوود در شمال غربی تهران در حوضه 
آبریز کن از جمله این سیالب های شهری بود که 
متاسفانه به رغم اینکه هم از نظر وسعت و هم از 
نظر مدت زمان، سیلی با ابعاد کوچک بود، اما تلفات جانی این 
استان  به عنوان مثال  از سیالب های گسترده  سیالب بیش 
سیستان و بلوچستان بود. برآوردها و اعالم های مسووالن شهر 
نشان می دهد که تاکنون بیش از ۸ نفر جان خود را از دست 
داده اند و چندین نفر هم مفقود شده اند و تعداد مصدومان هم 
زیاد است. نکته مهم در سیالب امامزاده داوود این است که 
در واقع جریان سیالب در سکونتگاه های جمعیتی است و این 
به عبارت دیگر ریسک سیالب را باال می برد عالوه بر آنکه 
در ارتفاعات شمالی مشرف بر کالنشهر تهران ما همواره به 
همراه حوضه آبریز کن، در شش حوضه آبریز به موازات آن به 

سمت شرق در ارتفاعات شمالی تهران....
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اعالم کرد:

گام نخست سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد دالری
 با اجرای تفاهم نامه نفتی ایران و روسیه

4
مسکن؛ مشکل جدی نیمی از بازنشستگان کشور!

صفحه 2
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2074- یکشنبه 9 مرداد ۱4۰۱- قیمت 3۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مهران نائل: سینما 

از سبد کاالي 
خانواده ها حذف 

شده است!

6ورزش
برای 

صندلی ریاست
 به هر دری می زنند

زمین 4ایران 

مهران نائل در گفتگويي پیرامون فعالیت های خود در عرصه 
تلويزيون  و  در سینما  برای حضور  تازگی  به  گفت:  بازيگری 
چندين پیشنهاد داشته ام اما هنوز هیچکدام قطعی نشده تا 

بتوانم در مورد آنها چیزی بگويم.

کسانی  گفت:  اپه  شمشیربازی  ملی  تیم  سابق  ملی پوش 
ها  سال  هستند،  معترض  شمشیربازی  وضعیت  به  که 
عضوی از بدنه فدراسیون بودند و قبال سکوت می کردند 
تا  زنند  می  دری  هر  به  رياست  صندلی  بخاطر  االن  اما 

کنند. يارکشی 

 مديرکل ارتباطات و فناوری اطالعات ايالم گفت: ۱۷۵ کیلومتر 
شبکه فیبرنوری تاکنون در استان اجرا شده است که با اجرای 
اين طرح تعداد ۴۵ روستا و ۲۳ مرکز مخابراتی به شبکه ملی 

اطالعات متصل شده اند.

اتصال ۴۵ روستا و 
۲۳ مرکز مخابراتی 

به شبکه ملی 
اطالعات

کارنامه ماهانه نفت منفی شد اینستاگرام از تغییرات طراحی جدید
 عقب نشینی کرد

تصاویر  صفحه  تمام  نمایش  آزمایش  گذشته  ماه  اینستاگرام 
و ویدئوها را آغاز کرد اما بازخورد مثبتی از کاربران دریافت نکرد.

اکنون آدام موسری، مدیرعامل اینستاگرام می گوید این تست تا 
چند هفته دیگر به پایان می رسد. وی به پلتفورمر گفت: کاربران از طراحی های 

جدید فید عصبانی هستند و استفاده از محتوا زیاد نبوده است.
صفحه ۳

با  اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت  نماینده 
دارو  و  غذا  بهداشت، سازمان  وزیر  باید  اینکه  بر  تاکید 
غذا  سازمان  در  منافع  تعارض  گفت:  کند،  پاکسازی  را 

و دارو مشهود است.
شورای  مجلس  در  رشت  نماینده  احمدی«  »محمدرضا 
اسالمی با انتقاد از عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: باندهایی در 
سازمان غذا و دارو هستند و باید  پاکسازی شوند. در همین رابطه 

هم به وزیر بهداشت تذکر داده ایم تا زودتر نسبت به پاکسازی در 
این سازمان اقدام کند.

وی با بیان اینکه مافیا در بازار دارو وجود دارد، افزود: اگر مافیای 
دارو در بازار دارو نبود، جاهایی همچون ناصر خسرو هم وجود نداشت. 
خیلی از داروها در داروخانه ها پیدا نمی شود، اما سر از بازار آزاد با 
قیمت گزاف در می آورد؛ اینها نشان از وجود باندی در حوزه دارو است.
صفحه ۲

وزیر بهداشت، سازمان غذا و دارو را پاکسازی کند
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اپــل اعــالم کــرد کمبــود قطعات 
تســهیل شــده و تقاضــا بــرای آیفــون، 
بــا وجــود محــدود شــدن هزینــه 
مصرفــی، توقــف ناپذیــر مانــده اســت.

بــا وجــود ایــن کــه شــاخص های 
اقتصــادکالن در سراســر جهــان، منفی 
ــر  ــتری، مدی ــوکا مائس ــد، ل ــده ان ش
ــچ  ــرز گفــت: هی ــه رویت ــل ب ــی اپ مال
ــه  ــون ک ــرای آیف ــدی در تقاضــا ب کن
ــل اســت،  ــد اپ ــع درآم ــن منب بزرگتری

ــته اســت. ــود نداش وج
فــروش تلفــن اپــل در ســه ماهــه 
مالــی ســوم ایــن شــرکت، ســه درصــد 
ــارد دالر  ــه ۴۰.۷ میلی ــرد و ب ــد ک رش
ــتریت  ــه وال اس ــی ک ــید در حال رس
کاهــش ســه درصــدی را پیــش بینــی 
ــود. در مقابــل، آمــار شــرکت  کــرده ب
Canalys نشــان داد فــروش جهانــی 
تلفــن هوشــمند در ســه ماهه گذشــته، 

۹ درصــد کاهــش یافتــه اســت.
مشــتریان وفــادار و نســبتا مرفــه 
اپــل، در گذشــته بــه این شــرکت اجازه 
دادنــد کاهــش هزینه مصــرف کننده را 
بهتــر از برندهــای دیگــر تحمــل کنــد 
و نتایــج مالــی ســه ماهــه اخیــر ایــن 
شــرکت، الگــوی مشــابه را نشــان داد.

تحلیلگــر شــرکت Canalys در 
ــن نظــر،  ــل از ای ــاره گفــت: اپ ــن ب ای
اجــازه می دهــد  دارد کــه  قدرتــی 

ــد. ــیب ببین ــش آس ــر از رقیبان کمت
ــدی  ــت: کن ــل گف ــی اپ مدیرمال
رشــد اقتصــادی، بــه فــروش تبلیغــات، 
ــی و محصــوالت خانگــی  ــوازم جانب ل
ضربــه زده اســت امــا خوشــبخانه اپــل 
محصــوالت بســیار متنوعــی دارد و 
بنابرایــن می دانیــم کــه ایــن وضعیــت 

ــم گذاشــت. ــر خواهی را پشــت س
نتایــج مالــی اپــل نشــان داد 
ــرکت  ــن ش ــات ای ــب و کار تبلیغ کس
کــه شــامل فــروش تبلیغــات در کنــار 
ــت و  ــج جس ــری و نتای ــاالت خب مق
ــت،  ــتور اس ــگاه اپ اس ــوی فروش ج

در برابــر کاهــش هزینــه تبلیغــات بــه 
ــا  ــنپ و ِمت ــر اس ــی نظی ــدازه رقیبان ان

ــت. ــر اس ــیب پذی ــز، آس پلتفرم
مائســتری گفــت: کمبــود قطعات 
همچنــان روی فــروش مــک و آی پــد 
تاثیــر خواهــد گذاشــت؛ بــا ایــن حــال 
ایــن تاثیــر کمتــر شــده اســت. کمبــود 
قطعــات در ســه ماهــه منتهــی بــه ۲۵ 
ــل  ــه اپ ــارد دالر ب ــار میلی ــن، چه ژوئ
ــزان پیــش  ــر از می ضــرر زد کــه کمت
بینــی شــده بــود و ایــن شــرکت 
انتظــار دارد میــزان ضــرر در ســه ماهه 

جــاری، محدودتــر شــود.

کننــدگان  اگــر مصــرف  امــا 
بــه دلیــل افزایــش نــرخ تــورم و 
خریــد  از  دســت  بهــره  نرخهــای 
ــد  ــت مانن ــن اس ــل ممک ــد، اپ بردارن
رقیبانــش بــا انبوهــی از تبلتهــا و 
ــرو  ــه روب ــروش نرفت ــای ف ــه ه رایان
ــل،  ــم کــوك، مدیرعامــل اپ شــود. تی
بــه تحلیلگــران گفــت: از نظــر تســت 
تقاضــا، نمی توانیــد تقاضــا را امتحــان 
کنیــد مگــر ایــن کــه عرضــه داشــته 
باشــید و از آنچه در ســه ماهه گذشــته 
ــه  ــای ک ــرآوردی از تقاض ــم، ب دیدی
می توانــد وجــود داشــته باشــد، داریــم 

تورم جهانی حریف تقاضا برای آیفون نشد
ــت. ــرآورد اس ــک ب ــا ی ــن تنه ــا ای ام

اپــل بــا اشــاره بــه ابهامــات 
ــخصی  ــد مش ــدف درآم ــادی، ه اقتص
ارائــه نکــرد امــا اعــالم کــرد فــروش 
ــا  در ســه ماهــه جــاری در مقایســه ب
ــد  ــته، بای ــال گذش ــابه س ــدت مش م
رشــد ســریع تری در مقایســه بــا رشــد 
ــته،  ــه گذش ــه ماه ــدی در س دو درص

ــد. ــته باش داش
طبــق آمــار رفینیتیــو، در مجموع 
ــارد دالر و  ــه ۸۳ میلی ــل ب ــروش اپ ف
ســودش بــه یــک دالر و ۲۰ ســنت به 
ــر از  ازای هــر ســهم رســید کــه باالت
بــرآورد ۸۲.۸ میلیــارد دالر و یــک دالر 

و۱۶ ســنت بــه ازای هــر ســهم بــود.
رشــد ارزش دالر آمریــکا، بــه 
ــل کــه  ــد اپ بســیاری از شــرکتها مانن
درآمــد خارجــی قابــل توجهــی دارنــد، 
ــرد  ــالم ک ــل اع ــه زده اســت. اپ ضرب
نوســانات ارزی، فــروش ایــن شــرکت 

ــزان  ــه می ــن را ب ــه ژوئ ــه ماه در س
ســه درصــد کاهــش داد و در ســه 
ماهــه جــاری، شــش درصــد کاهــش 

ــد داد. خواه
اپــل ماننــد بســیاری از رقیبانــش 
در مواجهــه بــا فضــای اقتصــادی 
دشــوار، رونــد اســتخدام را آهســته 
را کاهــش داده  کــرده و هزینه هــا 
اســت. تیــم کــوك اعــالم کــرد اپــل 
بــا در نظــر گرفتــن واقعیتهــای فضای 
ســنجیده تر  اســتخدام  در  جــاری، 

عمــل می کنــد.
اخیــر  اقتصــادی  مشــکالت 
شــامل اختــالالت زنجیــره تامیــن 
هســتند کــه بــه تولیــد بعضــی از 
محصــوالت اپــل ماننــد آی پــد و 
ــک  ــد آن نزدی ــکان تولی ــه م ــک ک م
مناطــق تحــت قرنطینــه کرونــا در 
چیــن متمرکــز شــده، ضربه زده اســت.

اگرچــه فــروش آیفــون و آی 

بهتــر از حــد مطلــوب بــود امــا درآمــد 
خدمــات، رایانــه هــای مــک و لــوازم 
ــار وال  ــد انتظ ــر از ح ــی ضعیف ت جانب
اســتریت بــود و فــروش اپــل در چیــن 
بــه دلیــل قرنطینه هــای کرونایــی، 

ــدا کــرد. یــک درصــد کاهــش پی
اپــل بــا کنــدی رشــد اقتصــادی 
ــه  ــد س ــده و درآم ــرو ش ــن روب در چی
ــرکت در  ــن ش ــی ای ــوم مال ــه س ماه
ــد  ــود. رش ــارد دالر ب ــن ۱۴.۶ میلی چی
ــه در  ــل ک ــات اپ ــد بخــش خدم درآم
ــن  ــروش و ســود ای ــر ف ــالهای اخی س
ــود، ۱۲  ــرده ب ــت ک ــرکت را تقوی ش
ــرخ ۳۳  ــر از ن ــه کمت ــود ک ــد ب درص
ــه  ــود و ب ــته ب ــال گذش ــد در س درص
ــر  ــه کمت ــارد دالر رســید ک ۱۹.۶ میلی
از ۱۹.۷ میلیــارد دالر پیــش بینــی 

ــود. شــده ب
میلیــون   ۸۶۰ اکنــون  اپــل 
مشــترك در خدماتــش دارنــد کــه 

ــه  ــر در س ــون نف ــر از ۸۲۵ میلی باالت
ماهــه قبلــی اســت.

فــروش آی پــد ۷.۲ میلیــارد دالر 
و مــک ۷.۴ میلیــارد دالر بــود. فــروش 
ــه هــای مــک کــه تحــت تاثیــر  رایان
تراشــه های  از  اســتفاده  و  دورکاری 
اختصاصــی اپــل رکــورد باالیــی کــه 
در ســال ۲۰۲۰ ثبــت کــرده بــود، ۱۰ 

درصــد کاهــش یافــت.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، 
ارزش ســهام اپــل پــس از انتشــار 
نتایــج مالــی ایــن شــرکت، ۳.۵ درصــد 
رشــد کــرد. ارزش ســهام اپــل حــدود 
ــدای ســال میــالدی  ۱۱ درصــد از ابت
ــرده  ــدا ک ــون کاهــش پی ــاری تاکن ج
ــاخص  ــت ش ــر از اف ــه کمت ــت ک اس
اس انــد پــی ۵۰۰ و همچنیــن کمتر از 
افــت ارزش ســهام ســازندگان ســخت 
افــزاری دیگــر ماننــد ســونوس و 
سامســونگ الکترونیکــس بوده اســت.

صفحه ۳
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نماینده مجلس:
وزير بهداشت، سازمان غذا و دارو را پاکسازی کند

نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید وزیر 
در  منافع  تعارض  پاکسازی کند، گفت:  را  دارو  و  بهداشت، سازمان غذا 

سازمان غذا و دارو مشهود است.
با  نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی  »محمدرضا احمدی« 
انتقاد از عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: باندهایی در سازمان غذا و دارو 
هستند و باید  پاکسازی شوند. در همین رابطه هم به وزیر بهداشت تذکر 

داده ایم تا زودتر نسبت به پاکسازی در این سازمان اقدام کند.
وی با بیان اینکه مافیا در بازار دارو وجود دارد، افزود: اگر مافیای دارو 
در بازار دارو نبود، جاهایی همچون ناصر خسرو هم وجود نداشت. خیلی از 
داروها در داروخانه ها پیدا نمی شود، اما سر از بازار آزاد با قیمت گزاف در 

می آورد؛ اینها نشان از وجود باندی در حوزه دارو است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تعارض منافع در 
سازمان غذا و دارو وجود دارد، توضیح داد: وقتی رییس سازمان غذا و دارو 
همزمان عضو هیات مدیره یک شرکت دارویی می شود، چیزی جز تعارض 
منافع نیست؛ این که افرادی با داشتن منافعی در شرکتی، مسئولیت داشته 

باشند تعارض منافع و خالف قانون است.

نماینده بناب در مجلس:
پرداخت يارانه نقدی از ابتدا خالف قانون و دور زدن مجلس بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بهتر است که اگر در زمینه 
جراحی اقتصادی دولت قانونی الزم است خودشان در جلسه سران قوا 
تصویب کنند، مجلس را درگیر این کار نکنند و خودشان هم مسئولیتش 

را بپذیرند که چه اتفاقی می خواهد دوباره رخ دهد.
حجت االسالم محمد باقری بنابی نماینده بناب در مجلس شورای 
اسالمی، درخصوص الیحه جدیدی که از سوی دولت به مجلس آمده و 
طی آن دولت به دنبال حذف قید تامین کاالهای اساسی مردم با قیمت 
شهریور ۱۴۰۰ از بند )ص( تبصره ۱ بودجه است، گفت: اقدام دولت در 
بحث اصالح قیمت ها و جراحی اقتصادی کار خوبی بود که شروع کرده و 
باید هم ادامه پیدا کند ولی ما از اول گفتیم که دولت برای این کار برنامه 

ندارد و باید برنامه مدون خودش را بیاورد تا در مجلس تصویب کنیم.
وی ادامه داد: اما متاسفانه از آنجا که قوانینی که ما تصویب می کنیم 
با توجه به اینکه به پشتوانه کار کارشناسی نیست و افرادی که می خواهند 
در  نمی بینند،  را  واقعیت ها  خیابان  کف  در  بیاورند  را  الیحه ای  یا  طرح 
نتیجه یک تئوری هایی که در دانشگاه ها خوانده اند آن ها را می آورند برای 
مردم قانون تصویب می کنند و بعد از ۲-۳ ماه که می گذرد با مشکل اجرا 

مواجه می شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اوال این بحث اصالح قیمت ها 
و پرداخت یارانه نقدی که این ها اکنون پرداخت می کنند، خودش خالف 
قانون و دورزدن مجلس است که اکنون ما مشاهده می کنیم که مجلس 
این ها مصوبه  اگر  انجام می دهند.  را  را دور زدند و همان کار خودشان 
دوباره می خواهند دیگر به مجلس کار نداشته باشند در همان جلسه سران 
قوا خودشان تصمیم بگیرند و هرطور که دلشان می خواهد آنجا تصویب 
کنند. الزم نیست که دوباره آن را مجلس بیاورند و مجلس را متهم کنند.

وی ادامه داد: فکر می کنم بهتر است که اگر در این مساله قانونی 
الزم است خودشان در جلسه سران قوا تصویب کنند، مجلس را درگیر این 
کار نکنند و خودشان هم مسئولیتش را بپذیرند که چه اتفاقی می خواهد 

دوباره رخ دهد.
باقری بنابی ابراز داشت: حاال که تا االن ۴ ماه این کار را خالف 

پرونده حج بسته شد؛
زائران ايرانی عربستان را ترک کردند

با بازگشت آخرین گروه از زائران ایرانی از شهر مدینه به ایران، پرونده حج 
۱۴۰۱ بسته شد.

محمد آزادـ  رییس ستاد مدینه منورهـ  خبر داد که همه زائران ایرانی و همچنین 
دست اندرکاران ستاد حج در مدینه به ایران بازگشتند و به این ترتیب، شهر مدینه از 

حضور زائران ایرانی خالی شد.
رییس دفتر نمایندگی سازمان حج وزیارت در عربستان نیز با بازگشت همه زائران 
از دو شهر مکه و مدینه به کشور، از پایان عملیات حج ایران در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز که در آخرین لحظات ویزای عربستان 
را دریافت کرده و به جمع زائران ایرانی در حج پیوسته بود، سه شنبه، چهارم مردادماه 

به کشور بازگشت.
آخرین پرواز زائران حج ۱۴۰۱ هم جمعه هفتم مرداد ماه از فرودگاه مدینه انجام 
شد که به گفته مسؤول عملیات حج شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، آخرین 
پرواز که به مقصد فرودگاه زاهدان بود به دلیل نقص فنی با حدود سه ساعت و ۳۵ 
دقیقه تاخیر انجام شود. این مقام مسؤول ناوبری هوایی، همچنین اعالم کرد که 
پروازهای روز پنجشنبه از عربستان به ایران به دلیل نقص فنی با تاخیرهای بسیار 

طوالنی در حدود ۱۱ ساعت مواجه شده بود.
ایران امسال با۳۹ هزار و ۶۳۵ نفر در حج ۱۴۰۱ شرکت کرد. عربستان سهمیه 
کشورها را به دلیل کرونا تقریبا به نصف رساند. از طرفی، محدودیت سنی برای زائران 
)کمتر از ۶۵ سال( قائل شد. از سوی دیگر گرانی که به گفته مسؤوالن سازمان حج 
و زیارت ایران تا حدود ۳۰۰ درصد بود، باعث شد شماری از زائران که قبال برای 
حج ثبت نام کرده بودند از این سفر انصراف دهند یا باز بمانند. سازمان حج و زیارت 
همچنین اعالم کرده بود ۴۳ نفر از زائران حج تمتع پس از صدور ویزا و در آستانه 

اعزام، از این سفر انصراف داده اند.
حج امسال که پس از حدود دو سال محدودیت به خاطر کرونا، با جمعیتی کمتر 
از یک میلیون نفر برگزار شد، اینک با بازگشت تدریجی زائران رو به پایان است. 
عربستان اکنون برای برگزاری مراسم عمره آماده می شود. بنا بر اظهارات مقامات 
سازمان حج و زیارت ایران، هنوز سرنوشت عمره ایرانی ها معلوم نشده و به نتیجه 
رسیدن آن به مذاکرات دیپلماتیک ایران و عربستان و بازگشایی کنسولگری ها در 

هر دو کشور منوط شده است.

وحیدی:
تالش دولت و رئیس جمهور خدمت رسانی به مردم است

وزیر کشور گفت: در مورد این دولت که امروز خودش را دولت مردمی و متعهد 
به اسالم و خدمت به مردم می داند باید بتوانیم خدمات را تشریح کنیم. دولت و در 

راس آن آقای رئیس جمهور تال شان این است که به مردم خدمت کنند.
احمد وحیدی در همایش مدیران کل روابط عمومی و اطالع رسانی گفت: روابط 
عمومی همان طور که نامش مشخص است اقداماتش از تصویر، صوت و غیره است 

که یک حوزه گسترده است.
وزیر کشور ادامه داد: در مورد این دولت که امروز خودش را دولت مردمی 
و متعهد به اسالم و خدمت به مردم می داند باید بتوانیم خدمات را تشریح کنیم. 
دولت و در راس آن آقای رئیس جمهور تال شان این است که به مردم خدمت کنند.

وی افزود: استانداران، فرمانداران و بخشداران که تالش می کنند مهم است 
مردم بدانند آنان در حال تالش هستند.

وحیدی ادامه داد: مسئله دیگر تسهیل گری است که در حوزه روابط عمومی 
باید این کار صورت گیرد. مثال دولت آمد مسئله ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را شجاعانه 
جلو برد اما این مسئله باید برای مردم بزرگوار تبیین شود چرا این اتفاق می افتد وقتی 
مردم در جریان قرار گرفتند همراهی می کنند.وی تاکید کرد: همراه سازی منجر به 

هدف  ها می شود و باعث افزایش سرمایه اجتماعی می شود.
وزیر کشور بیان کرد: در سال ۱۰۰ میلیارد دالر یارانه می دهیم که اگر این ۱۰۰ 

میلیارد دالر را سرمایه گذاری می کردیم بسیاری از مشکالت را نداشتیم.

هشدار به کل تهرانی ها؛

سیل کل تهران را تهديد می کند! 
تیر  اواخر  بارندگی های   
سال  ماه  مرداد  اوایل  و  ماه 
شاخص  اینکه  بر  عالوه  جاری 
قلیمی  ا تغییرات  بر  واضحی 
و  کشور  یی  فیا جغرا محدوده  کل  در 
معرف  است،  اطراف  کشورهای  همین طور 
در  ویژه  به  سیالب  نقش  اهمیت  و  توجه 
آمار  طبق  است.  شهری  سکونتگاه های 
شده  انجام  که  بررسی هایی  و  شده  اعالم 
مشخص شده که ۶۵ شهر به طور مستقیم 
در کشور در همین بارندگی های اخیر تحت 

تاثیر سیالب های خسارت زا قرار گرفته اند.
شامگاه ۵ مرداد ماه سال جاری سیل 
غربی  شمال  در  داوود  امامزاده  در  ناگهانی 
این  جمله  از  کن  آبریز  حوضه  در  تهران 
سیالب های شهری بود که متاسفانه به رغم 
اینکه هم از نظر وسعت و هم از نظر مدت 
تلفات  اما  بود،  ابعاد کوچک  با  زمان، سیلی 
جانی این سیالب بیش از سیالب های گسترده 
به عنوان مثال استان سیستان و بلوچستان بود. 
برآوردها و اعالم های مسووالن شهر نشان 
می دهد که تاکنون بیش از ۸ نفر جان خود 
را از دست داده اند و چندین نفر هم مفقود 
است.  زیاد  هم  مصدومان  تعداد  و  شده اند 
نکته مهم در سیالب امامزاده داوود این است 
که در واقع جریان سیالب در سکونتگاه های 
جمعیتی است و این به عبارت دیگر ریسک 
در  آنکه  بر  عالوه  می برد  باال  را  سیالب 
ارتفاعات شمالی مشرف بر کالنشهر تهران 
در  کن،  آبریز  حوضه  همراه  به  همواره  ما 
به سمت  آن  موازات  به  آبریز  شش حوضه 
این خطر  تهران  ارتفاعات شمالی  در  شرق 
بالقوه وقوع سیالب های ناگهانی را احساس 
می کنیم و در سالیان گذشته هم این تجربه 
را داشته ایم. نکته مهم و جالب این است که 
در سال ۱۳۳۳ نیز در همین نقطه امامزاده 
داوود سیالب مخربی رخ می دهد که باعث 

تلفات جانی می شود.
عالوه بر آن در تجریش در سال ۱۳۶۶ 
ما تجربه سیل را نیز داشتیم که تلفات جانی 
زیادی داشت. در سال ۱۳۹۸ نیز در سیالب 

با  شدند  کشته  نفر   ۲۱ شیراز  قرآن  دروازه 
اینکه آنجا هم مدت زمان سیالب ۱۲ دقیقه 
خطر  به  مقدماتی  نگاه  این  با  نبود.  بیشتر 
این مخاطره  اهمیت  به  توجه  با  و  سیالب 
در سیالب های شهری، ببینیم که وضعیت 
شهر تهران با توجه به تغییرات اقلیمی که 
اقلیم شناسان و هواشناسان اعالم می کنند و 
همچنین اعالم وقوع باران های سیالبی و 
سیالب های ناگهانی در اکثر نقاط کشور و 

از جمله در تهران، چگونه است.
کن، حوضه ی آبریز برای سیالب

دره ای در غرب کن وجود دارد که یک 
حوضه آبریز برای سیالب است. محدوده کن 
امامزاده داوود  آبریز  که دربرگیرنده حوضه 
با  سیالبی  و  وسیع  حوضه  یک  نیز هست 
فرحزاد،  درکه،  محدوده  است.  تند  شیب 
دارآباد،  و  دربند  و  تجریش  و  گالب دره 
آبراهه ها و مسیل های پرشیب  و  دره رودها 
مشرف بر شهر تهران هستند که متاسفانه 
در اغلب این موارد، ادامه مسیر این آبراهه ها 
با احداث بناهای متعدد قطع شده و مسیر 
سیالبی امکان جاری شدن نرمال خود را از 

دست داده است.
محدوده  به  می شود  جمله  آن  از 
روز  موضوع  که  کرد  اشاره  داوود  امامزاده 
هم هست. در این حوضه آبریز با مساحت 
آبراهه حدود ۳۷۰۰  بسیار کم، طویل ترین 

متر طول دارد، اما شیب تند حوضه باالدست 
این امکان را فراهم می کند که در صورت 
بارندگی های رگباری کوتاه مدت، سیالب با 
سرعت و قدرت تخریب باالیی جریان پیدا 
بودیم.  شاهد  هم  مردادماه   ۵ در  که  کند 
داوود،  امامزاده  آبریز  حوضه  در  سیالب 
به  شدید  بارش  دقیقه   ۲۰ حدود  از  ناشی 
ارتفاع حدود ۲۷ میلی متر بارندگی بوده که 
سیالب از چنین بارندگی کوتاه مدتی ایجاد 
شده. در حوضه پرشیب باالدست که شیب 
آن در برخی نقاط به بیش از ۷۰ درصد نیز 
می رسد موجب حرکت شدید و شتابان روان 
آب می شود و با توجه به سرعت باالیی که 

دارد قدرت حمل بیشتری پیدا می کند.
قلوه سنگ ها، تخته سنگ ها و درختان 
به عنوان بار، وارد این سیالب شده و وارد 
آن  اطراف  متعدد  بناهای  و  داوود  امامزاده 
می شوند. در این مقطع که سیالب می رسد، 
تغییرات  دستخوش  طبیعی  مسیر  متاسفانه 
این  در  آب  ورود  برای  کانالی  و  می شود 
با  را  آب  گذر  توانایی  که  احداث شده  دره 
ورود سیالب  پیشانی  در  ویژه  به  جامد  بار 
نداشته است. در همان بدو ورود روان آ ب و 
جریانات سیالبی در سطح مقطع این کانال، 
انسداد مسیر صورت می گیرد و آب به روی 
صحن  وارد  و  می کند  پیدا  جریان  معابر 
خسارت های  موجب  نیز  و  داوود  امامزاده 

زیادی به ساخته های اطراف آن می شود که 
واقعا یک سیل ناگهانی کوتاه در مدت چند 
دقیقه موجب تخریب بناها می شود. متاسفانه 
به دلیل وجود بنا در صحن امامزاده داوود 
یا  یک  ارتفاع  تا  و  می کند  پیدا  تجمع  آب 
به  بعدا  باال می آید که  نیم متر هم  یک و 
جریان  دیوارها،  و  درها  شکستگی  دلیل 
سیالبی ادامه پیدا کرده و به سمت جنوب 

حرکت می کند.
این وضعیت در یک حوضه آبریز بسیار 
کوچکی به اسم حوضه آبریز فرعی امامزاده 
داوود از حوضه دره کن اتفاق می افتد ولی 
همین وضعیت در دره های مشرف در شهر 
وجود  است  ممکن  بیشتر  شدت  با  تهران 
داشته باشد و احتمال ایجاد سیالب نیز وجود 
دارد به این خاطر که وسعت این حوزه ها و 
نیز سکونتگاه ها بیشتر است. بنابراین خطر 
تابستانی و  به ویژه سیالب های  سیالب و 
نظیر  تهران  شهر  در  ناگهانی  سیالب های 
کشور  بزرگ  شهرهای  از  دیگری  تعداد 
یک خطر جدی است.البته اقدامات متعددی 
برای مقابله با سیل و خطرات سیل می شود 
انجام داد. کنترل احداث بنا در حریم بستر 
دره ها، رودخانه و مسیل ها امر بسیار مهمی 
است عالوه بر آن دو اقدام عمده اجرایی و 
زودبازده هم این است که می توان با احداث 
بندهای سرعت گیر و رسوب گیر در باالدست 
این دره ها که مشرف به شهر تهران است، بار 
جامد سیالب و سرعت آن را کاهش داد تا 
قدرت تخریب آن به صورت قابل مالحظه ای 

کاهش پیدا کند.
عالوه بر این، هشدار میدانی سیل به 
ویژه برای کالنشهر تهران و ۷ حوضه آبریز 
آن اقدام ضروری و ویژه ای است که اجرای 
این طرح عالوه بر کم هزینه بودن و بی نیاز 
به استفاده از تجهیزات خارجی، نه تنها در 
تهران بلکه در بسیاری از شهرهایی که در 
معرض خطر سیالب هستند، باعث کاهش 
تلفات جانی می شود. امیدوارم درس هایی که 
از سیل امامزاده داوود گرفتیم مثل سیالب 

۱۳۹۸ فراموش نکنیم.«

اعزام هزار دانشجوی دکتری برای فرصت تحقیقاتی 6 ماهه 
به خارج از کشور

مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم گفت: امسال هزار نفر 
تحت عنوان فرصت تحقیقاتی ۶ ماهه به خارج از کشور اعزام شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، محمد محمدی مسعودی 
پایانی شانزدهمین  آئین  اعزام دانشجویان وزارت علوم در  مدیرکل بورس و 
همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد با بیان اینکه ۱۲ 
پست رایزن علمی در دنیا داریم، اظهار کرد: پیش از این فقط سه ُپست فعال 
بود و در دولت سیزدهم با نگاه و مأموریت جدید، به دنبال فعال کردن همه 

آن ها هستیم. 
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری گفت: تاکنون ۶ رایزن علمی مشخص شده اند و تا مهرماه 

کار خود را آغاز خواهند کرد. 
محمدی مسعودی بیان کرد: بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو از ۱۱۷ کشور 
پذیرش  جهت  ایران  مختلف  دانشگاه های  در  جاری  تحصیلی  سال  برای 

ثبت نام کرده اند. 
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری افزود: دستیابی به مرجعیت علمی از برنامه های مهم است و 
دولت سیزدهم بنا دارد، زیرساختهای الزم را فراهم کند تا بتوان در این مساله 

گام های بزرگی برداشت. 
محمدی مسعودی ادامه داد: اگر بتوانیم به نحو احسن دانشگاه های خود 
را در رشته های مختلف معرفی کنیم، رغبت دانشجویان خارجی به تحصیل 

در ایران بیشتر می شود. 
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم 
اظهار کرد: بر طبق آمارهای رسمی نزدیک به ۱۰۰ هزار دانشجو در خارج از 
کشور تحصیل می کنند که البته آمارهای غیر رسمی بیش از این تعداد حکایت 

دارد در هر حال همه آن ها برای کشورمان فرصت به شمار می روند. 
تحصیل ۹۵ هزار و ۹ دانشجوی ایرانی در دانشگاه های معتبر خارج از کشور
در ادامه محمد امین غفارزاده، معاون امور دانشجویی و بورس مدارس 
خارج از کشور وزیر امور خارجه نیز در این مراسم اظهار کرد: طبق آمار رسمی 
۹۵ هزار و ۹ دانشجوی ایرانی در دانشگاه های معتبر خارج از کشور تحصیل 

می کنند که البته آمار غیررسمی بیش از این است. 
معاون امور دانشجویی و بورس مدارس خارج از کشور وزیر امور خارجه 
افزود: از این تعداد حدود ۵۰ هزار نفر در مقطع دکترا، حدود ۳۱ هزار نفر در 
سرگرم  کارشناسی  مقطع  در  نفر  هزار   ۱۵ حدود  و  ارشد  کارشناسی  مقطع 

دانش اندوزی هستند. 
وی اظهار کرد: از این دانشجویان ۵۱ درصد در کشورهای اروپایی، ۲۴ 
درصد در آمریکا، ۲۱ درصد در کشورهای آسیایی و بقیه در اقیانوسیه و آفریقا 

به تحصیل اشتغال دارند. 
غفارزاده گفت: البته دانشجویان دیگری نیز هستند که در دانشگاه های 
غیرمعتبر تحصیل می کنند و یا به نمایندگی های وزارت خارجه مراجعه نکرده اند 

تا نام آن ها در سامانه ثبت شده باشد. 
معاون امور دانشجویی و بورس مدارس خارج از کشور وزیر امور خارجه 
گفت: نیروهای جوان خارج از کشور، از سرمایه های انسانی ایران هستند که 

باید نهایت استفاده را از آنان بکنیم تا به قله های پیشرفت برسیم. 
وی ادامه داد: نخستین مرحله اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور 
در سال ۱۱۹۰ شمسی با راهی شدن ۲ دانشجو به کشور انگلستان انجام شد. 
شایان ذکر است؛ شانزدهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج 
با حضور ۶۵ دانشجو اول مرداد در مشهد آغاز شد و امروز به کار  از کشور 

خود پایان می دهد.
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زیر نظر: علی هوشمند
درآمد میلیاردی مرد تبريزی از دعانويسی و طلسم

دام  به  بود  زده  جیب  به  زیادی  مبالغ  طلسم  و  دعانویسی  با  که  کالهبردار  مرد 
قانون افتاد.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی از شناسایی فردی خبر داد که با عنوان 
دعانویسی و رفع طلسم و مشکالت در شبکه اجتماعی اینستاگرام از کاربران کالهبرداری 

می کرد.
از  با خبرنگاران اظهار کرد: در پی مراجعه یکی  محسن محمودی در گفت و گو 

شهروندان به پلیس فتا استان و با ارائه شکوائیه خود مبنی بر کالهبرداری از وی با ترفند 
رمالی در شبکه اجتماعی اینستاگرام از پلیس درخواست رسیدگی به موضوع را خواستار شد.
وی تصریح کرد: در راستای رسیدگی به موضوع و احقاق حق این شهروند بزه دیده 
کارشناسان پلیس فتا ضمن تشکیل پرونده قضایی برای فرد یا افراد کالهبردار بالفاصله 

شناسایی و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
این مقام انتظامی گفت: شاکی در اظهارات خود عنوان می کند که همسر وی به 
دلیل داشتن مشکالت و افسردگی با یکی از صفحات اینستاگرامی آشنا می شود که خود 
را رمال و فالگیر معرفی کرده و با دادن وعده اینکه مشکل شما را با ترفندهایی حل خواهم 

کرد از وی اقدام به کالهبرداری می کند.
محمودی اذعان داشت: در بررسی های اولیه مشخص شد که رمال کالهبردار با 
فریب دادن اعضای این خانواده و با بیان مطالب کذب و دروغ که شما طلسم شده اید 
جمعا مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان طی چندین فقره در بازه ی زمانی مختلف برای رفع طلسم 
دروغین دریافت می کند.رئیس پلیس فتا استان گفت: با اقدامات فنی و تخصصی صورت 
گرفته توسط افسران سایبری فرد کالهبردار شناسایی و جهت پاسخگو بودن به اعمال 

خود در قبال فانون به پلیس فتا فراخوانده شد.
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AMD طی اقدامی ناخواسته فهرست اولین 
پردازنده های دسکتاپی Ryzen 7۰۰۰ را 

منتشر کرد
سری  پردازنده های  اولین  فهرست  تصادفی،  به ظاهر  اتفاقی  در   AMD
Ryzen ۷۰۰۰ را در وب سایت خود منتشر کرد. در این فهرست هیچ اثری از 

تراشه های سری Ryzen ۳ دیده نمی شود.
سری  دسکتاپی  پردازنده های  است  کرده  اعالم  دی  ام  ای  درحالی که 
Ryzen ۷۰۰۰ را در پاییز امسال عرضه می کند، برای آشنایی با این پردازنده ها 
مجبور نیستید تا آن زمان صبر کنید چون آن طور که انگجت می نویسد تیم قرمز 

در اقدامی ناخواسته فهرست رسمی پردازنده های جدیدش را منتشر کرده است.
وب سایت رسمی AMD برای مدت زمانی کوتاه شامل فهرستی از اولین 
مدل های Ryzen ۷۰۰۰ بود. این فهرست اکنون حذف شده است. به نظر می رسد 
 ۷۰۰۰ Ryzen قصد دارد در ابتدا روی پردازنده های رده باالی سری AMD
 Ryzen ۷۹۰۰ وX ۹ Ryzen شامل AMD تمرکز کند. پردازنده های جدید

۷۹۵۰X ۹ و ۷۷۰۰X ۷ Ryzen و ۷۶۰۰X ۵ Ryzen می شود.
البته  که  ندارد   ۳  Ryzen مدل  عرضه ی  برای  برنامه ای  فعاًل   AMD
اتفاق تعجب برانگیزی نیست؛ این شرکت در سال های اخیر به هنگام معرفی نسل 
تراشه های  ابتدا روی  پردازنده های دسکتاپی همواره سعی کرده است در  جدید 

رده باالتر متمرکز شود.
فنی  بود، مشخصات  رؤیت  قابل   AMD رسمی  سایت  در  که  فهرستی 
پردازنده ها را اعالم نکرد. بااین حال تیم قرمز پیش تر در جریان برگزاری نمایشگاه 
کامپیوتکس مدلی ۱۶ هسته ای از پردازنده های سری Ryzen ۷۰۰۰ را با سرعت 
کالك ۵٬۵ گیگاهرتز )بدون اورکالك( به نمایش گذاشت. احتمااًل آن پردازنده، 

۷۹۵۰X ۹ Ryzen بوده است.
 AMD پرچم دار شرکت CPU ۷۹۵۰ به عنوان جدیدترینX ۹ Ryzen
باید با Core i۹-۱۳۹۰۰ رقابت کند. درحالی که پرچم دار AMD مجهز به ۱۶ 
هسته است، شایعه ها می گویند پرچم دار اینتل ۲۴ هسته شامل هشت هسته ی 
پرقدرت و ۱۶ هسته ی کم مصرف دارد. گفته می شود پردازنده ی جدید اینتل از 
 Ryzen ۵۶۰۰ پشتیبانی می کند و سرعت کالك باالتری نسبت  به-DDR۵

۷۹۵۰X ۹ ارائه می دهد.
AMD تمامی پردازنده های سری Ryzen ۷۰۰۰ را با هسته هایی برپایه ی 
ریزمعماری Zen ۴ تولید می کند. ریزمعماری Zen ۴ درمقایسه با Zen ۳ به 
ازای هر هسته دو برابر کش L۲ بیشتر دارد و فرکانسش به باالی ۵٫۰ گیگاهرتز 
می رسد. مدیرعامل AMD قبال گفته که فرکانس پردازنده های رایزن ۷۰۰۰ بسیار 
بیشتر از ۵٫۰ گیگاهرتز خواهد بود. ریزمعماری Zen ۴ در زمینه ی پردازش های 
 PCIe و DDR۵ هوش مصنوعی پیشرفته تر می شود و از استانداردهایی مثل

۵,۰ پشتیبانی می کند.
به منظور استفاده از پردازنده های Ryzen ۷۰۰۰ باید مادربردی با سوکت 
AM۵ تهیه کنید. AMD می گوید در نسل جدید پردازنده هایش عملکرد تک 

تردی به میزان ۱۵ درصد یا بیشتر افزایش پیدا می کند.
 Ryzen در حال حاضر تاریخ رونمایی کامل و قیمت پردازنده های ای ام دی
 ۴ Zen ۷۰۰۰ اعالم نشده است. اگر به دنبال پردازنده های لپ تاپی رده باالی سری
 Dragon اعالم کرده که پردازنده های AMD .هستید باید بیشتر منتظر بمانید

Range را تا سال ۲۰۲۳ دردسترس قرار نمی دهد.
 AMD برخی از شایعه ها می گویند که احتمااًل پردازنده های جدید دسکتاپی

تا قبل از ۱۴ مرداد رونمایی می شوند.
AMD پاییز امسال افزون بر پردازنده های مرکزی Ryzen ۷۰۰۰ قصد 
دارد گرافیک های سری Radeon RX ۷۰۰۰ را نیز عرضه کند. این گرافیک ها 
در بازار با محصوالت سری RTX ۴۰۰۰ انویدیا رقابت خواهند کرد. پردازنده های 
 Intel سیزدهمی  نسل  پردازنده های  رقیب  بازار  در   ۷۰۰۰  Ryzen مرکزی 

Raptor Lake خواهند بود.

روش  با  که  نظرسنجی ای  براساس 
مصاحبه ای و به صورت پرسش نامه تلفنی 
بیشتر  انجام شده،  بازنشسته   ۲۵۰ میان  از 
خود  مستمری  پایین  مبلغ  از  بازنشستگان 

اظهار نگرانی کرده اند.
آمده  به عمل  نظرسنجی  یک  طی 
کانون  با  مرتبط  یا  عضو  بازنشستگان  از 
و  مطالبات  اجتماعی،  تامین  بازنشستگان 
اولویت های این گروه از جامعه مورد سنجش 

قرار گرفت.
مصاحبه ای  روش  با  نظرسنجی  این 
 ۲۵۰ میان  از  و  تلفنی  تماس  طریق  از  و 
تامین  بازنشستگان  کانون  عضو  بازنشسته 
اجتماعی تهیه شده است. این نمونه آماری 
از میان حدود سی هزار نفر از اعضا و یا افراد 
مرتبط با کانون بازنشستگان تامین اجتماعی 

کل کشور انتخاب شده است.
براساس این نظرسنجی، اولویت های 
بازنشستگان تامین اجتماعی، مسائلی چون 
بودن  اندك  و  بازنشستگان  افزایش حقوق 
و  هزینه ها  نسبت  به  دریافتی  مستمری 
چالش مسکن بازنشستگان تامین اجتماعی 

بوده است.
درصد   ۴۸ حدود  نظرسنجی  این  در 
بازنشستگان عدم تمایل خود را به شرکت در 
انتخابات کانون بازنشستگان مطرح کردند. 
بازنشستگان  از  درصد  دو  تنها  همچنین 
اظهار کردند که در زمینه دریافت مستمری 

و کفایت آن برای زندگی نگرانی ندارند.
اصلی ترین اعتراض این بازنشستگان 
به سازمان تامین اجتماعی برخورد نامناسب 
با آنان در هنگام مراجعه است.  بیش از  ۴۱ 
درصد نیز به بی توجهی بازنشستگان هنگام 
مراجعه به ادارات مربوط به عنوان نقد اصلی 

اشاره کرده اند. 
درصد  سه  و  شصت  است  گفتنی 
بازنشستگان در این نظرسنجی اعالم کردند 
شده اند.  بازنشست   ۱۳۹۰ سال  از  پس  که 
که  کردند  اعالم  نیز  بازنشستگان  از  نیمی 
منزل  داشتن  از  هنوز  بازنشستگی  سن  در 
مسکن  مشکل  و  هستند  بی بهره  شخصی 

از دغدغه های اصلی آنان است.
نگرانی های بازنشستگان

دغدغه های  زمینه  در  گزارش  این 
بازنشستگان و اولویت های آن ها به ترتیب 
میزان نگرانی بازنشستگان پاسخگو و عضو 
با  را  اجتماعی  تأمین  بازنشستگی  کانون 

نظرسنجی لیست کرده است: 
الف- ۹۸ درصد بازنشستگان به میزان 
زیاد از پایین بودن مبلغ دریافتی مستمری 

خود نگرانند.
ب- ۸۲ درصد به میزان زیاد از تأمین 

هزینه درمان و سقف اندك آن نگرانند.
از  زیاد  میزان  به  درصد   ۷۲ ج- 
آن  کیفیت  و  درمانی  خدمات  به  دسترسی 

نگران هستند.
د- ۵۶ درصد به میزان زیاد از ناتوانی 
موجود  مستمری های  پرداخت  در  صندوق 

نیز نگران هستند.
نگران  زیاد  میزان  به  درصد   ۴۷ ه- 

ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی هستند. 
وضعیت  اینکه  همه  از  جالب تر  و- 
مالی  منابع  اصلی  منبع  عنوان  به  شستا 
صندوق، اعضا را نگران نمی کند و فقط ۱۸ 
نگران سرنوشت  زیاد  میزان  به  درصدشان 
شرکت های شستا یا فروش آن ها به عنوان 
درون  ثروت های  سرمایه گذاری  بازوی 

صندوق هستند. 
به  اعضا  درصد   ۹۷ مجموع  در  ز- 
سال های  در  خود  آینده  نگران  زیاد  میزان 

باقی مانده زندگی خویش هستند.
تأمین  زمان  سا به  نقد  مهم ترین 

اجتماعی
از۳۰ درصد  بیش  نظرسنجی  این  در 
حل  برای  روشن  سیاست  نداشتن  اعضا 
نقد  مهم ترین  را  صندوق  مالی  مشکالت 
خود به سازمان تأمین اجتماعی دانسته اند. 
روشن  برنامه  نداشتن  نیز  درصدشان   ۲۷
برای حل مشکالت رفاهی بازنشستگان را 

مهم ترین نقد دانسته اند. 
در مقابل ۴۱ درصد نیز به بی توجهی 
بازنشستگان هنگام مراجعه به ادارات مربوط 

به عنوان نقد اصلی اشاره کرده اند. 
در حقیقت نقد سوم که فقط نیازمند 
یک اصالح رفتاری است، می تواند موجب 
بازنشستگان  میان  زیادی  رضایت مندی 
میزان  بودن  باال  علل  از  یکی  شاید  شود. 
و  برخوردها  نوع  همین  آنان  نگرانی های 

بی توجهی ها باشد. 
و  بازنشستگان  کانون  با  آشنایی 

انتظارات از آن
 ۸۵ پژوهشی،  گزارش  این  براساس 
درصد پاسخگویان عضو کانون بازنشستگان 
منطقه خود بودند و ۸۱ درصد پاسخگویان 
با کانون آشنایی داشتند. در حالی که بیش 
از این تعداد عضو کانون هستند. این نشان 
می دهد که بخشی از این عضویت ها حالت 
ماهیت  به  چندانی  توجه  و  دارد  اداری 

عضویت خود در این کانون ها ندارند. 
میان  از  نظرسنجی،  این  براساس 
درباره  دارند،  آشنایی  کانون  با  که  کسانی 
مأموریت های کانون تفاوت نظر نسبی وجود 
دارد. حدود ۵۰درصد از آنان مأموریت اصلی 
از  بازنشستگان  پیگیری مطالبات  را  کانون 
دولت و صندوق معرفی کردند، ۲۹ درصد 
وام،  مثل  برخی خدمات  مستقل  انجام  نیز 
و…  درمانی  امور  در  و کمک  خرید کاال، 
را مأموریت اولویت اول دانستند، و ۹ درصد 

نیز معتقدند که کانون کار چندانی نمی تواند 
انجام دهد. 

شرکت در انتخابات کانون بازنشستگان
از میان این افراد فقط ۳۱ درصدشان 
تاکنون در انتخابات کانون شرکت کردند، و 
بیش از دو سوم آنان هیچگاه در انتخابات 
کانون شرکت نکرده اند، و این ظرفیت باالیی 
برای جذب افراد جهت شرکت در انتخابات 

پیش رو ایجاد کرده است. 
است  این پرسش  ادامه  نکته مهم تر 
که ۲۴درصد از پاسخگویان شرکت نکرده 
خود  شرکت  با  که  گفته اند  انتخابات،  در 
دهند،  تشکیل  قوی تری  کانون  می توانند 
البته تعداد افراد ناامید بیشتر هستند، و ۴۲ 
درصد بازنشستگان را تشکیل می دهند. در 
مساوی  دسته   ۳ به  را  افراد  اگر  مجموع 
بات  نتخا ا در  دسته  یک  کنیم،  تقسیم 
نکردند  شرکت  دوم  دسته  کردند،  شرکت 
ولی به شرکت و قدرت بخشیدن به کانون 
اعتقاد دارند، و دسته سوم شرکت نکردند 
و چنین اعتقادی هم ندارند، پس در ادامه 

هم شرکت نخواهند کرد. 
اندازه که  آن  از  بیش  تقریبا  بنابراین 
گفته اند در انتخابات پیش رو شرکت خواهند 
کرد، ظرفیت این وجود دارد که افراد جدید را 

به شرکت در انتخابات جذب کرد. 
که  شد  پرسیده  ن  یا پاسخگو ز  ا
همه  از  بیش  که  کانون  فعاالن  از  آیا 
را  کسی  می کند،  کار  بازنشستگان  برای 
می شناسند، که فقط ۲۶ درصد پاسخ مثبت 
داده اند هنگامی که گفته شده است آنان را 

نام ببرید، کمتر از۲۰ درصد پاسخ دادند. 
پاسخگویان در پاسخ به این پرسش که 
»آیا این بار در انتخابات کانون بازنشستگان 
پاسخ  شرکت خواهید کرد؟« که ۳۸درصد 
اعالم  منفی  پاسخ  ۱۶درصد  و  داده  مثبت 
بازنشستگان  از  ۴۶درصد  همچنین  کردند. 
اعالم کردند که هنوز تصمیمی نگرفتند. در 
این میان ۳۷درصد اعالم کردند که کانون 
بازنشستگان تامین اجتماعی عملکرد خوب 
)۴۸درصد  مابقی  و  است  داشته  متوسط  یا 
ضعیف و ۱۴درصد اعالم بی اطالعی از نوع 

مدیریت( را اظهار کردند. 
متغیرهای فردی نظرسنجی

بازه های سنی و بازنشستگی و جنسیتی 
این نظرسنجی نیز به این شرح است: 

 ۲۱ و  مرد  پاسخگویان  درصد   ۷۹
درصد زن هستند. 

 ۱۳۸۵ سال  از  پیش  آنان  درصد   ۱۲
بازنشسته شدند. 

۱۵ درصد در فاصله سال های ۱۳۸۵ 
تا ۱۳۹۰ بازنشسته شدند. 

۳۱ درصد در فاصله سال های ۱۳۹۱ 
تا ۱۳۹۵ بازنشسته شدند. 

۳۲ درصد در فاصله سال های ۱۳۹۶ 
تا ۱۴۰۰ بازنشسته شدند. 

د  تعدا فزایش  ا دهنده  نشان  ین  ا
بازنشستگان در سال های پیش رو است.

مستمری  دریافتی  میانگین  همچنین 
آنان حدود ۶.۱میلیون تومان در ماه است. 
کمتر  و  تومان  میلیون   ۴ مبلغ  درصد،   ۳۷
درصد،   ۳۱ و  می کنند  دریافت  مستمری 
میان مبلغ ۴ تا ۶ میلیون تومان۲۰ درصد، 
دریافت  تومان  میلیون   ۹ تا   ۶ مبلغ  میان 
نیز  پرسش شوندگان  درصد   ۷.۵ می کنند. 
اعالم کردند که مستمری باالی ۹ میلیون 

تومان دریافت می کنند. 
به  بازنشستگان  تحصیالت  سطح 
این ترتیب است که: ۲۳ درصد زیر دیپلم، 
درصد   ۱۴ دیپلم،  فوق  و  دیپلم  درصد   ۶۴
بیش ترین  هستند.  باالتر  و  کارشناسی  نیز 
است  کسانی  میان  در  بازنشستگان  نسبت 
است،  نفر   ۳ آنان  خانوار  اعضای  تعداد  که 
که ۳۹ درصد آنان را شامل می شود. میانگین 
یعنی  نفر   ۳ از  بیش  اندکی  خانوار  اعضای 

۳٫۱ نفر است. 
که  کردند  اعالم  بازنشستگان  اکثر 
نیست  آنان اصال مطلوب  وضعیت مسکن 
و آمارگیری به عمل آمده نشان داد که در 
بحث مسکن بازنشستگان تامین اجتماعی 
این  از  خارج  خود  همسن های  نسبت  به 
برخورداری  کشور  میانگین  از  صندوق، 
بازنشستگان  میان  در  دارند.  را  پایین تری 
فقط ۵۱ در صدشان دارای واحد مسکونی 
نیز در خانه های  ملکی هستند و ۲ درصد 
سازمانی زندگی و ۴۷ درصد بقیه مستأجر 
برای  کوشش  دیگر  عبارت  به  هستند. 
هر  از  مهم تر  آنان  کردن  مسکن  صاحب 

چیز دیگری است. 
عضو،  بازنشستگان  سکونت  منطقه 
 ۱۲ و   ۱۰.۱۱ مناطق  در  جا  هر  از  بیش 
کمتر  نفوذ  دهنده  نشان  که  است  تهران 
کانون در مناطق کارگرنشین تر تهران مناطق 
مثل ۱۵.۱۶، ۱۷.۱۸ و ۱۹ است، و مناطق 
متوسط نیز تا حدی میان این دو قرار دارند، 
مثل مناطق ۴ تا ۸ این نتیجه نشان می دهد 
بازنشستگان  جذب  برای  اقداماتی  باید  که 
کارگر مناطق پایین شهر نیز به عمل آید. 

بیماری و بیمه تکمیلی
یا  خودشان  پاسخگویان  درصد   ۱۷
یک  دچار  خانواده شان  اعضای  از  یکی 
بیماری مزمن و خاص بودند، و این هزینه 
سنگینی را بر آنان بار می کند. حدود نیمی 
بیماری مزمن و خاص  این گروه دارای  از 
همسرشان  یا  )خود  بوده اند.  سرطان  دچار 
خوشبختانه حدود ۹۹درصد کل پاسخگویان 
بیمه تکمیلی دارند، که بخش مهمی از این 

هزینه ها را پوشش می دهد.(

طی یک نظرسنجی مشخص شد؛

مسکن؛ مشکل جدی نیمی از بازنشستگان کشور!
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نمایندگان  هیئت  عضو 
اتاق بازرگانی ایران می گوید 
تاسیس  زمان  از  مشکالتی 
وزارت صمت وجود داشته، باعث شده 
با  ایران  خارجی  و  داخلی  بازرگانی 

معضالتی جدی مواجه شود.
خسرو فروغان گران سایه، اظهار 
کرد: از حدود ۱۱ سال پیش که وزارت 
تشکیل  وزارتخانه  دو  ادغام  از  صمت 
باقی  مهمی  مشکالت  امروز،  تا  شد 
مانده که هیچ وزیری نیز توان برطرف 
کردن آنها را نداشته است. وزیر فعلی 
ساختار  که  بود  فردی  اولین  صمت، 
دقیق این وزارتخانه را تعریف کرد اما با 
این وجود، همچنان بحث مسئولیت ها و 
اختیارات در حوزه های مختلف به جای 

خود باقی مانده است.
نی  گا ر ز با ینکه  ا ن  بیا با  وی 
اصلی  ولویت های  ا میان  در  هرگز 
است،  شته  ندا ر  قرا صمت  وزارت 
همیت  ا به  توجه  با   : د کر تشریح 
بخش  صمت  وزرای  تولید،  موضوع 
این  روی  بر  را  خود  تمرکز  از  مهمی 
موضوع قرار داده اند و همین موضوع 

باعث شده حوزه مهم بازرگانی با بی 
توجهی مواجه شود. این در حالی است 
اگر  و  است  تولید  ادامه  بازرگانی  که 
تولید  ندهیم،  سامان  را  حوزه  این  ما 
نیز با آسیب های جدی مواجه می شود.

به  یران  ا بازرگانی  تاق  ا عضو 
نی  گا ر ز با ه  حوز ر  د که  مشکالتی 
داخلی وجود دارد اشاره کرد و گفت: 
شدت  به  یران  ا قتصاد  ا در  قاچاق 
گذشته  سال های  در  و  کرده  رشد 
کاالهای  بازارهای  از  مهمی  بخش 
برخی  در  است.  گرفته  ا  ر خلی  دا
بازارها بیش از ۷۰ درصد سهم بازار 
را کاالهای قاچاق به خود اختصاص 

بازارها  برخی  نفس  قاچاق  و  داده اند 
وزارت  وظیفه  این  است.  گرفته  را 
ا  ر معضل  ین  ا که  است  نی  زرگا با
ری  ا قیمت گذ بحث   . کند مدیریت 
آنها،  توزیع  بر  نظارت  نحوه  کاالها، 
بسیاری  و  مردم  از  حمایت  چگونگی 
از دیگر مسائل نیز به حوزه بازرگانی 
سال های  تمام  در  که  است  مرتبط 

است. شده  فراموش  گذشته 
حوزه  در  د:  دا مه  دا ا فروغان 
نیز صادرکنندگان ما  بازرگانی خارجی 
سال هاست با مشکالتی درباره قوانین 
صادرات، نحوه بازگشت ارز و استفاده 
رو  به  رو  المللی  بین  ظرفیت های  از 

تفکیک  با  قطعا  رو  این  از  هستند. 
وزارتخانه ها و تاسیس وزارت بازرگانی 
می توان انتظار داشت که برخی از این 

مشکالت برطرف شوند.
وی با بیان اینکه صرف تفکیک 
کند،  حل  را  مشکالت  تمام  نمی تواند 
ید  با تفکیک  ز  ا پیش  د:  دا توضیح 
تعریف  دقیق  به شکل  اجرایی  قوانین 
شوند. اینکه اجرای کدام سیاست ها به 
بازرگانی منتقل می شود، نحوه  وزارت 
و  کارمندان  اسناد،  اموال،  جابجایی 
حتی ساختمان های وزارتخانه ها چگونه 
خواهد بود موضوعات مهمی هستند که 
اگر برای آنها چاره اندیشی نشود، خود 
به معضلی بدل می شود که چند سال 

وقت کشور را می گیرد.
انتظار  کرد:  خاطرنشان  فروغان 
می رود در صورتی که دولت و مجلس 
نهایی  بندی  جمع  به  زمینه  این  در 
نهادهایی چون  با محوریت  رسیده اند، 
این  مسیر  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
شود،  دقیق مشخص  طور  به  تفکیک 
بستر  فعلی،  به جای حل مشکالت  تا 

ایجاد مشکالت جدید فراهم نشود.

هتل فرودگاهی استانداردهای مدون هتلی شرکت آکور فرانسه 
را کسب کرد

هتل های فرودگاهی ) رکسان و رمیس( تمام استانداردهای مدون هتلی روز 
شرکت آکور فرانسه را بدست آورد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، این موفقیت پس از انجام 
مدیر  با  آریازیگورات  توسعه گردشگری  فراوان شرکت  پیگیری های  و  مذاکرات 

خاورمیانه شرکت آکور حاصل شده است.
هتل فرودگاهی برای اولین بار با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای مجرب 
ترجمه استانداردهای مدون هتلی sop ها  و تبدیل آن به یک کتابچه را در راستای 
بومی سازی  در دستور کار قرار داد که قطعا سرمایه ای معنوی و دارایی با ارزش 

برای هلدینگ هتلداری گروه معظم مالی گردشگری خواهد بود.
هدف از جمع آوری استانداردهای مدون هتلیSOP ها ، ارتقای نام تجاری 
رضایت  جلب  و  خدمات  ارتقا  هدف  با  جهانی  استانداردهای  حد  در  »رکسان« 

میهمانان است.
با توجه به اهمیت آموزش در هتل، بازآموزی همه کارکنان در واحدهای مختلف 
هتل با یک برنامه ریزی آموزشی مدون منسجم و اثربخش بر اساس استانداردهای 
مدون هتلی )SOP(   های گردآوری شده شرکت با همکاری گروه هتلداری آکور 

فرانسه در سال ۱۴۰۰ آغاز شد.
هدف از آموزش، ارتقای سطح دانش کارکنان هتل با ایجاد انگیزه بیشتر در 
مورد ارائه خدمات بهتر و در نتیجه ارتقای سطح کیفی خدمات به میهمانان است.

 به همین منظور برگزاری آزمون SOP از کارکنان  هتل های فرودگاهی 
رکسان با هدف ارتقا سطح دانش کارکنان با ایجاد انگیزه بیشتر در مورد ارائه خدمات 
بهتر و در نتیجه ارتقای سطح کیفی خدمات به میهمانان تیرماه امسال برگزار شد.

شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات وابسته به شرکت سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی و گردشگری ایران )سمگا( از زیرمجموعه های گروه مالی گردشگری است.

اعطای 42 هزار فقره تسهیالت ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی 
توسط بانک سپه در تیرماه

بانک  توسط  تکلیفی  تسهیالت  فقره  هزار   ۴۲
ضامن  بدون  وام  ازدواج،   ، فرزندآوری  حوزه های  در 
و  امام)ره(  امداد  کمیته  خوداشتغالی  قرض الحسنه  و 

قرض الحسنه خوداشتغالی بهزیستی پرداخت شد
سال  تیرماه  در  تکلیفی  تسهیالت  فقره  هزار   ۴۲ 
جاری توسط بانک سپه در حوزه های ازدواج ، فرزندآوری، 
وام بدون ضامن و قرض الحسنه خوداشتغالی کمیته امداد 

امام)ره( و قرض الحسنه خوداشتغالی بهزیستی پرداخت شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ این بانک، در راستای همراهی با 
سیاست های دولت محترم و اجرای تکالیف ابالغی از سوی بانک مرکزی، درتیرماه 
تسهیالت  فقره  و نه  و پنجاه  و سیصد  هزار   ۱۰ پرداخت  به  نسبت  جاری  سال 
فرزندآوری به مبلغ بیش از ۴ هزار میلیارد ریال اقدام و مدیرعامل بانک سپه نیز به 
تمامی شعب بانک در سراسر کشور ابالغ کرده که نسبت به تسریع در تکمیل پرونده 

و  پرداخت تسهیالت فرزندآوری به مشموالن این طرح اقدام کنند.
بانک سپه برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی و تولیدکنندگان واقعی 
نیز با پرداخت مبلغ ۸ هزار و هفتاد و سه میلیارد ریال تسهیالت برای نزدیک به ۲۱ 
هزار و ۷۱۴ فقره پرونده، تسهیالت بدون ضامن به شرکت ها و اشخاص صاحب 
رشد  تحقق  در  ارزشمند  گامی  تا  کرد  پرداخت  جاری  سال  تیرماه  در  کسب وکار 

اقتصادی کشور برداشته باشد.
با پرداخت ۱۱ هزار و ششصد و نود و  نیز  ابتدای سال جاری  از  بانک  این 
دو میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد به هشت هزار 
و پانصد زوج جوان تازه ازدواج کرده، همچنان در زمینه پرداخت تسهیالت براساس 
سهمیه، نرخ مصوب و دریافت وثیقه طبق ضوابط و مقررات اعالم شده در بودجه 

سنواتی، در زمره بانک های برتر کشور قرار دارد.
پرونده  فقره  و ۴۲۰  هزار  یک  به  ریال  میلیارد   ۲۰۴ هزارو  یک  اختصاص 
امام خمینی)ره(  امداد  تسهیالتی قرض الحسنه خوداشتغالی  به مددجویان کمیته 
و نیز اختصاص ۱۶۵ میلیارد ریال به یکصد و هشتاد و پنج فقره پرونده تسهیالتی 
از  حمایتی  اقدامات  جمله  از  بهزیستی  مددجویان  به  خوداشتغالی  قرض الحسنه 

واحدهای تولیدی و رفع نیازهای تسهیالتی خرد مشتریان بانک سپه بوده است.

یر  دوا رؤسای  همایش  اولین  در  سینا  بانک  سرپرست 
روابط عمومی:

روابط عمومی ها در شرايط رقابتی امروز نقش مهم و حیاتی دارند
سرپرست بانک سینا در نخستین همایش آموزشی 
اهمیت  به  اشاره  با  مناطق  روابط عمومی  دوایر  رؤسای 
و  کنونی  رقابتی  شرایط  در  گفت:  افکارعمومی  موضوع 
سازمان  ها  روابط عمومی  نقش  اطالعات،  گسترده  جریان 

در انعکاس فعالیت ها بسیار مهم و حیاتی است.
غالمرضا  سینا،  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 

فتحعلی افزود: توسعه شبکه های اجتماعی و تنوع رسانه ها در صورت عدم مدیریت 
مناسب افکار عمومی، می تواند موجب افزایش ریسک شهرت برای سازمان ها از 

جمله بانک ها شود.
حوزه  در  گفت:  و  کرد  اشاره  اخبار  انتشار  کردن  هدفمند  لزوم  به  وی 
داشته  بانک  قوت  نقاط  انعکاس  در  مناسبی  خبری  پوشش  باید  روابط عمومی 
باشیم و با پیاده سازی سیاست های ارتباطی و خبری مطلوب، به صورت هدفمند 

و حساب شده حرکت کنیم.
سرپرست بانک سینا مدیریت بحران و توجه به ریسک عملیاتی را از عوامل 
روابط عمومی  یک  داشت:  اذعان  و  دانست  روابط عمومی  حوزه  عملکرد  در  مهم 
 CRM اثرگذار و کارآمد باید قابلیت هایی نسبت به فهم مالی و زیرساخت حوزه
و مشتریان داشته باشد که الزمه به روز بودن در این حوزه، آموزش مستمر فعاالن 

روابط عمومی در سازمان است.
در ادامه این همایش، سرپرست مدیریت امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی 
گفت:  و  کرد  اشاره  سازمان ها  در  روابط عمومی  حوزه  اهمیت  به  نیز  سینا  بانک 
روابط عمومی یک کار سلیقه ای و تشریفاتی نیست، بلکه جزئی از زنجیره ارزش 

اصلی سازمان است.
امیر لعلی افزود: روابط عمومی باید با برنامه ریزی صحیح و مدیریت درست 
افکار، اخبار را بدون جنجال آفرینی در راستای منافع سازمان و ذی نفعان به صورت 

شفاف منعکس سازد.
و  دانست  مؤثر  مشتری  اعتماد  در جذب  را  سازمان  برند  و  خوشنامی  وی 
یعنی  ذی نفعان  بین  ارتباط  حلقه  اصلی ترین  روابط عمومی  ساخت:  خاطرنشان 
با  ارتباط  و  است  رگوالتور  و  ناظر  نهادهای  و  کارکنان  مشتریان،  سهامداران، 
هر کدام از این ذی نفعان اگر دچار خدشه شود، برای برند و خوشنامی سازمان 

مخاطره آمیز است.
رؤسای  سینا،  بانک  روابط عمومی  و  مدیرعامل  حوزه  مدیریت  سرپرست 
بازوی کمکی مدیریت سازمان در تحقق اهداف و  را  دوایر روابط عمومی مناطق 
خط مشی ها قلمداد کرد و گفت: امیدواریم با گستره حضور مؤثر روابط عمومی در 
مناطق مختلف کشور، شاهد توسعه فعالیت های ارتباطی بیشتر بانک سینا و شفافیت 

هرچه بیشتر آن باشیم.
حمداله جمالی، معاون برنامه ریزی بانک سینا نیز در این مراسم اظهار داشت: 
هر سازمانی که دارای نیروهای متخصص و حرفه ای در روابط عمومی باشد، حتی 

در مواجهه با رقابت شدید رقبا، می تواند پایدار بماند.
وی افزود: روابط عمومی در کنار بازاریابی می تواند نقش مهمی در جذب منابع، 
معرفی مناسب محصوالت و خدمات، انعکاس نظرات مشتریان در راستای نوآوری و 

ارائه خدمات متناسب با نیازهای مشتری و... داشته باشد.
گفتنی است اولین همایش آموزشی دو روزه رؤسای دوایر روابط عمومی بانک 
سینا با هدف ارتقای سطح دانش، آگاهی و دانسته های همکاران در حوزه روابط عمومی 

به صورت کارگاهی و دعوت از اساتید برجسته برگزار شد

میلیارد  نفتی 4۰  تفاهم نامه  اجرای  با  ملی  منافع  حداکثرسازی 
دالری ايران و روسیه

با توجه به تاکید رئیس جمهور ایران و دولت مبنی بر گسترش همکاری ها با سایر 
کشورها، نظر به تحوالت بین المللی به منظور استفاده از این فرصت و حداکثرسازی 
منافع ملی و در راستای رفع نیاز کشور به جذب سرمایه گذاری های خارجی، تفاهم نامه 

همکاری مشترك بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم منعقد شد.
توسعه هرچه سریع تر میادین نفتی و گازی کشور و تبدیل این ثروت غیرمولد 
زیرزمینی به ثروت مولد ضامن توسعه زیرساخت های کشور است؛ از همین روی 
همواره توسعه هرچه سریع تر میادین نفتی و گازی کشور حائز اهمیت و مورد تأکید 

مسئوالن و مقامات عالی رتبه کشور بوده است.
 از سوی دیگر، تجربیات کشور در مجامع بین المللی و وزارت نفت در سازمان 
اوپک نشان می دهد که همکاری میان کشورهای تولیدکننده نفت با وجود رقابت های 
موجود، می تواند سازنده و هم افزا باشد و می توان از این ظرفیت برای همکاری با 

غول های نفتی جهان بهره گرفت.
نظر به تأکید بر گسترش همکاری ها وبه ویژه همکاری در حوزه نفت و گاز 
در دیدارهای اخیر روسای جمهور دو کشور ایران و روسیه و تمدید سند توافقنامه 
همکاری راهبردی بین دو کشور در دولت سیزدهم، گسترش همکاری های دو کشور 
در حوزه های نفت و گاز در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته تا این حوزه 
بتواند به عنوان پیشران همکاری دو کشور، زمینه گسترش همکاری های مشترك در 

سایر بخش ها را نیز فراهم کند.
 چرا که تجربه قبلی همکاری با شرکت های روسی نشان داده است که با وجود 
خروج آمریکا از برجام، شرکت های نفتی و گازی این کشور همچنان به مذاکرات خود 
ادامه داده و در آن دوران قراردادهای توسعه ای امضا کردند، که نتیجه آن سرمایه گذاری 

بالغ بر ۴ میلیارد دالر در توسعه میادین نفتی کشور است.
شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه در خصوص توسعه میادین نفتی 
و گازی، تکمیل پروژه هایLNG و اجرای پروژه های خط لوله انتقال گاز همکاری های 
مشترك قبلی داشته اند که با وجود انجام مطالعات فنی و مذاکرات قراردادی، با توجه 

به تحوالت بین المللی منجر به آغاز فعالیت اجرایی نشده بود.
بنابراین با توجه به تاکید رئیس جمهور و دولت مبنی بر گسترش همکاری ها 
و  این فرصت  از  استفاده  ، جهت  بین المللی  به تحوالت  نظر  و  با سایر کشورها 
حداکثرسازی منافع ملی و در راستای رفع نیاز کشور به جذب سرمایه گذاری های 
خارجی، تفاهم نامه همکاری مشترك بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم 

منعقد شد.
 این تفاهمنامه با توجه به تحوالت بین المللی می تواند ظرفیت الزم را برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی تا ۴۰ میلیارد دالر فراهم کند و با توجه به انجام مطالعات 
فنی و مذاکرات انجام شده قبلی، به سرعت وارد فازهای اجرایی شده و عالوه بر 
فشارافزایی در پارس جنوبی ، توسعه ۲ میدان عظیم گازی کیش و پارس شمالی 
و ۶ میدان نفتی آذر، چنگوله )میادین مشترك(، منصوری، آب تیمور، دارخوین و 
کرنج را فراهم نماید که ظرفیت تولید گاز کشور را بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب 
در روز افزایش داده و در راستای تحقق ظرفیت تولید نفت خام و میعانات کشور به 

۵.۷ میلیون بشکه در روز، قدم بزرگ و موثری خواهد بود.
همچنین اجرای پروژه های LNG و خطوط لوله صادرات گاز زمینه های ورود 

کشور به بازارهای LNG و همچنین بازارهای صادراتی گاز را فراهم خواهد کرد.
شرکت گازپروم به عنوان یکی از شرکت های بزرگ بین  المللی نفت و گاز جهان 
با در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز روسیه، حجم فعالیت های قابل توجه اجرایی 
و تحقیقاتی را در حوزه توسعه، تولید، فرآورش، تولید محصوالت و فرآورده های نفتی 
و توسعه تکنولوژی و ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت و گاز را دارد و از 
همین روی همکاری دو شرکت در حوزه های علمی و فناوری می تواند فرصت های 

بزرگ و جدیدی را برای مراکز علمی و تحقیقاتی صنعت نفت کشور فراهم کند.
از دیگر سوی، با توجه به حرکت جهانی به سمت استفاده از سوخت های پاك در 
حمل و نقل و تعهدات کاهش انتشار کربن و تفاهمات بین شرکت های خودروسازی و 
صنایع بزرگ صنعتی، همکاری های مشترك دو کشور در خصوص بررسی استفاده و 
ایجاد واحدهای Mini LNG و زنجیره مصرف آن در حمل و نقل و مصارف دیگر 
می تواند به عنوان یکی از فرصت های جذب و بومی سازی تکنولوژی در زنجیره 

LNG برای کشور محسوب شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران:

بیش از ۷۰ درصد کاالهای موجود در بازار قاچاق است!
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زیر نظر: محمد امامی

کارنامه ماهانه نفت منفی شد
قیمت نفت روز جمعه با معطوف شدن توجهات به نشست بعدی وزیران اوپک 
پالس و تعدیل انتظارات برای افزایش فوری عرضه این گروه، بیش از دو دالر در 

هر بشکه افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در سپتامبر که روز جمعه منقضی شد، 
بیش از سه دالر افزایش یافت و در ۱۱۰ دالر و یک سنت در هر بشکه بسته شد. 
بهای قرارداد اکتبر با دو دالر و ۱۴ سنت معادل ۲.۱ درصد افزایش، در ۱۰۳ دالر و 

۹۷ سنت در هر بشکه بسته شد.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که در مقطعی بیش از پنج 
دالر در هر بشکه صعود کرده بود، نهایتا با دو دالر و ۲۰ سنت معادل ۲.۳ درصد 
افزایش، در ۹۸ دالر و ۶۲ سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته حدود چهار 

درصد افزایش ثبت کرد.
هر دو شاخص دومین کاهش ماهانه متوالی را به پایان بردند و نفت برنت حدود 
چهار درصد و وست تگزاس اینترمدیت حدود هفت درصد در ژوئیه کاهش نشان داد.
اختالف قیمت میان نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت تحت تاثیر کاهش 
واردات نفت روسیه به اروپا که بازارهای این منطقه را دچار محدودیت کرده، افزایش 
یافته است. نفت برنت ۱۱ دالر در هر بشکه گرانتر از وست تگزاس اینترمدیت است 
در حالی که در ابتدای ژوئیه اختالف قیمت بین این دو شاخص، حدود شش دالر بود.
پس از انتشار گزارش شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز که نشان داد شرکت های 
حفاری آمریکا شمار دکلهای حفاری نفت را برای بیست و سومین ماه متوالی افزایش 
دادند، نفت بخشی از رشد قیمتی که داشت را از دست داد. طبق آمار بیکر هیوز، شمار 
دکلهای حفاری نفت در ژوییه ۱۱ حلقه افزایش یافت که بیست و سومین افزایش 
ماهانه متوالی بود در حالی که شمار دکلهای حفاری گاز پس از افزایش به مدت ۱۰ 

ماه متوالی، ماه میالدی گذشته تغییری نداشت.
همچنین در معامالت روز جمعه، بازارهای سهام قوی تر و دالر ضعیف تر از 

قیمت نفت پشتیبانی کردند.
جان کیلداف از شرکت اگین کپیتال گفت: این روزها، تاثیرات کالن زیادی 
در بازار نفت وجود داشته و بازارهای سهام بهبود خوبی داشته و افت ارزش دالر، از 

قیمت نفت حمایت کرده است.
بازارهای سهام جهانی همسو با قیمتهای نفت حرکت کرده اند و با امیدواری 
به این که آمارهای رشد مایوس کننده، بانک مرکزی آمریکا را تشویق کند روند 

تحکیم سیاست پولی را مالیم کند، صعودی شده اند.
در نظرسنجی رویترز از تحلیلگران، پیش بینی شد میانگین قیمت هر بشکه نفت 
برنت امسال به ۱۰۵ دالر و ۷۵ سنت و نفت آمریکا به ۱۰۱ دالر و ۲۸ سنت می رسد.
سرمایه گذاران منتظر نشست سوم اوت وزیران اوپک پالس هستند. منابع 
تغییر تولید در  این گروه در حال بررسی عدم  آگاه در اوپک پالس اظهار کردند: 
سپتامبر است اما دو منبع آگاه دیگر گفتند: اعضای اوپک پالس ممکن است درباره 
افزایش تولید،  افزایش مالیم تولید مذاکره کنند. تصمیم اوپک پالس برای عدم 
آمریکا را مایوس خواهد کرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اواسط ژوئیه با امید 
به متقاعد کردن تولیدکنندگان نفت خاورمیانه برای افزایش تولید نفت، به عربستان 

سعودی سفر کرده بود.
تحلیلگران می گویند با توجه به این که بسیاری از اعضای اوپک پالس به 
دلیل کمبود سرمایه گذاری در میادین نفتی، قادر به تحقق سهمیه تولیدشان نیستند، 

افزایش تولید برای این گروه دشوار خواهد بود.
در این حال، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی و 
الکساندر نواك، معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه برای گفت وگو درباره همکاری 

دو کشور در چارچوب توافق اوپک پالس دیدار کردند.
بر اساس گزارش رویترز، دولت روسیه در بیانیه ای اعالم کرد روسیه و عربستان 
سعودی قاطعانه به اهداف توافق اوپک پالس برای حفظ ثبات بازار و متوازن نگه 

داشتن عرضه و تقاضا پایبند مانده اند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

اینستاگرام از تغییرات طراحی جدید 
عقب نشینی کرد

اینستاگرام ماه گذشته آزمایش نمایش تمام صفحه تصاویر و ویدئوها را 
آغاز کرد اما بازخورد مثبتی از کاربران دریافت نکرد.

اکنون آدام موسری، مدیرعامل اینستاگرام می گوید این تست تا چند هفته 
دیگر به پایان می رسد. وی به پلتفورمر گفت: کاربران از طراحی های جدید فید 

عصبانی هستند و استفاده از محتوا زیاد نبوده است.
اینستاگرام فید تمام صفحه و نمایش شمار زیادی از پست های توصیه شده 
در فید کاربر را برای رقابت با تیک تاك آزمایش کرد. مدت زمانی که کاربران 
برای مشاهده ویدئوهای ریلز )Reels( سپری می کنند در سه ماهه گذشته، 
۳۰ درصد رشد کرد و موسری می گوید صرفنظر از تغییرات اخیر اینستاگرام، 

استقبال تدریجی از ویدئو اتفاق افتاده است.
آدام موسری هفته گذشته با ارسال پست ویدیویی در توییتر، اذعان کرده 
بود فید آزمایشی متمرکز به ویدیو در این پلتفرم هنوز خوب نیست و باید پیش 
از این که برای همه کاربران اینستاگرام عرضه شود، بهبود پیدا کند. با این 
به مرور زمان،  ناپذیری  اجتناب  اینستاگرام به شکل  تاکید کرد که  حال وی 

ویدیو محور خواهد شد زیرا این محتوایی است که مردم به اشتراك می گذارند. 
به عبارت دیگر، به دیدن کلیپ های ویدیویی بیشتر، عادت کنید.

سلبریتی های اینستاگرام اخیرا از این شبکه اجتماعی به دلیل تالش برای 
این که شبیه تیک تاك شود، انتقاد کرده اند و درخواستها و پست های زیادی در 
این پلتفرم شبکه اجتماعی خواستار آن شده اند که اینستاگرام با معطوف کردن 

دوباره توجه به عکس ها، همان اینستاگرام قبلی شود.
ِمتا  مدیرعامل  زاکربرگ،  مارك  انگجت،  سایت  وب  گزارش  اساس  بر 
پلتفرمز – شرکت مادر اینستاگرام- هفته گذشته در کنفرانس اعالم درآمدهای 
مالی این شرکت گفت: حدود ۱۵ درصد از پستهایی که در فیس بوك مشاهده 
شده و در اینستاگرام حتی از این هم باالتر بوده، توسط الگوریتم ها به کاربران 
توصیه شده اند. زاکربرگ انتظار دارد حجم پستهای توصیه شده در یک سال 

آینده یا این حدود، دو برابر شود.

در ایران زعفران جزو یکی از بهترین 
محصوالتی است که می توان صادر کرد، از 
این رو صادرات زعفران می تواند کمک بزرگی 
به ایجاد اشتغال و ارز آوری برای کشور ما شود.

بر اساس این گزارش؛  بیش از ۹۰ درصد 
زعفران دنیا در ایران تولید شده و خرید زعفران 
از ایران بیشترین رتبه را دارد و حجم زیادی از 
این تولیدات به خارج از کشور صادر می شود،  
اما اکنون به دلیل کاهش تولید زعفران ، 
جایگاه ایران به عنوان خاستگاه زعفران 

جهان به خطر افتاده است.
در این زمینه مجری طرح گیاهان 
دارویی وزارت جهاد کشاورزی و مشاور 
وزیر گفت:  باالرفتن قیمت زعفران به 

دلیل کاهش میزان تولید بوده است.
خصوص  در  زینعلی  حسین  دکتر 
کشاورزی  جهاد  وزارت  اقدامات  آخرین 
اظهار  دارویی  گیاهان  کشت  حوزه  در 
کرد: مهمترین کاری که انجام داده ایم 
این است که تولید و خودکفایی در زمینه 
برخی از گیاهان دارویی را رقم زده ایم.به 
عبارت دیگر در حال حاضر در مورد تولید 
برخی از گیاهان دارویی از جمله زعفران ، 

در سطح دنیا رتبه اول را داریم.
وی افزود : با ۱۲۲ هکتار سطح زیر 
کشت ،بیشترین سطح زیر کشت در حال 
از سوی دیگر  ایران و  به  حاضر متعلق 
حدود ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا متعلق 

به ما است.
زینعلی با بیان اینکه ما سعی کرده 
کنیم،  کار  زعفران  کیفیت  روی  ایم 
وضعیت  دلیل  به  امسال  افزود:متاسفانه 

سال  در  کشاورزان  اینکه  و  خشکسالی 
های گذشته نا امید شدند و لذا کمتر به 
محصوالت خود رسیدگی کرده اند، منجر به 
این شده که تولید زعفران به نصف کاهش پیدا 
کند ودر سال زراعی ۱۴۰۱ تولید زعفران ۵۰ 
درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.
مشاور وزیر و مدیر طرح گیاهان دارویی 
از بهترین روش  اینکه صادرات یکی  بابیان 
ها برای افزایش توان اقتصادی هر کشوری 
است، ادامه داد: اگر چه زعفران کمتری نسبت 
به سال های قبل صادر کرده ایم اما به دلیل 
باالرفتن قیمت این محصول در بازارهای بین 

المللی ، ارزش صادرات زعفران امسال رشد 
داشته و کاهش تولید ، افزایش بیش از ۳۰۰ 
درصدی قیمت زعفران را رقم زد.وی ادامه داد 
: با این تفاسیر مقدار کمتری را نسبت به سال 
های گذشته صادرات داشته ایم و چون ما تولید 
کننده اصلی در این مورد هستیم االن قیمت 
زعفران در بازارهای بین المللی، نیز  افزایش 

پیدا کرده است.
اما در پایان ذکر این نکته خالی از لطف 
نیست که عدم حمایت موثر از زعفران کاران، 
جوالن  تولید،  باالی  های  هزینه  همچنین 
دالالن در فصل برداشت و از طرفی جایگاه 

نامناسب ایران در صادرات مسائلی است که تا 
کنون حل نشده است.

زعفران محصول استراتژیک کشاورزی 
ایران است و به حدود ۶۰ کشور جهان صادر می 
شود اما تاکنون از این ظرفیت استفاده مطلوب 
به عمل نیامده و بازارهای هدف ایران محدود 
است، سر و سامان دادن به اوضاع نامناسب 
آشفته بازار زعفران کشور به رغم تامین ۹۵ 
را  درصد زعفران دنیا هدف گذاری جدیدی 
می طلبد که با دست به دست دادن همه ارکان 
زنجیره تولید و صادرات این محصول ارزشمند ، 

محقق خواهد شد.

کاهش ۵۰ درصدی تولید زعفران در سال زراعی جاری

تغییر جزئی فدرال رزرو در سیاست 
پولی باعث افزایش قیمت طال در هفته 

آینده خواهد شد.
بر اساس آخرین نظرسنجی هفتگی 
و  وال استریت  تحلیلگران  نیوز،  کیتکو 
پتانسیل  مین استریت  سرمایه گذاران 
آینده  هفته  در  را  قیمت ها  افزایش 
در  جدید  صعودی  احساس  می بینند. 
با  را  هفته  طال  قیمت  که  است  حالی 
افزایش دو درصدی به پایان می رساند 
آزمایش  را  بحرانی  مقاومت  نقطه  که 
اونس طال در ماه دسامبر  می کند. هر 
و  دالر   ۱۷۸۳ قیمت  با  بار  آخرین 

۳۰سنت معامله شد.
پس از سه ماه کاهش شدید، بازار 
جدیدی  صعودی  حرکت  شاهد  طال 
اقتصاد  که  است  حالی  در  این  است. 
ماهه  سه  دومین  برای  ایاالت متحده 

متوالی کاهش یافته است.
ارشد  کارگزار  پاویلونیس،  دانیل 
که  گفت   RJO Futures در  کاال 
در  طال  برای  عالی  چیدمان  یک  او 

کوتاه مدت می بیند که منجر به افزایش 
کرد  خاطرنشان  او  شد.  خواهد  قیمت 
که جهش طال در حالی رخ می دهد که 
نزولی  قابل توجهی  طور  به  احساسات 

بوده است.
رزرو  فدرال  رئیس  پاول،  جروم 
بیشتر،  تهاجمی  نقباض  ا که  گفت 
که  افزود  و  است  امکان پذیر  همچنان 
بانک مرکزی به داده ها وابسته خواهد 
ماند. در همان زمان، او همچنین گفت 
که در مقطعی، فدرال رزرو باید سرعت 

انقباض را کاهش دهد زیرا اقتصاد تأثیر 
افزایش نرخ بهره را احساس می کند.

رزرو  فدرال  گفت:  پاویلونیس 
نشان می دهد که قرار نیست به اندازه 
کند.  رفتار  بهره  نرخ  مورد  در  گذشته 
این هفته ۱۶ تحلیلگر وال استریت در 
نیوز شرکت  کیتکو  نظرسنجی طالی 
شرکت کنندگان،  میان  در  ند.  کرد
به  نسبت  درصد   ۶۹ یا  تحلیلگر   ۱۱
بودند.  خوش بین  کوتاه مدت  در  طال 
 ۱۹ یا  تحلیلگر  سه  زمان،  همان  در 

و  بودند  نزولی  طال  به  نسبت  درصد 
دو تحلیلگر یا ۱۳ درصد در این هفته 

رأی بی طرف دادند.
بماند،  داغ  همچنان  تورم  اگر 
افزایش شدید نرخ های  فدرال رزرو به 
را  داد که رشد طال  ادامه خواهد  بهره 
محدود می کند. مارك چندلر گفت که 
از  آینده پس  در مورد طال برای هفته 
دو هفته عملکرد مثبت قیمت، بی طرف 
است. وی افزود: سرمایه گذاران باید به 
گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی 

روز جمعه توجه کنند.
بازدهی ۱۰ ساله پس از رسیدن به 
۳.۵ درصد به حدود ۲.۶۵ درصد کاهش 
یافت. این ممکن است اولین بار از ماه 
تجمیع  از  پس  طال  تثبیت  باعث  می 

سودهای هفتگی متوالی شود.
فلزات  تحلیلگر  کوپر،  سوکی 
استاندارد  تحقیقات  در مؤسسه  گرانبها 
چارترد گفت که قیمت ها طی هفت رکود 
گذشته به طور متوسط، به صورت ساالنه 

۱۵ درصد افزایش یافته است.

افزایش موج خوش بینی در بازار طالی جهانی
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 رئیس سازمان مدیریت 
اردبیل  استان  برنامه ریزی  و 
برابری  نیم  و   ۳ افزایش  از 
اردبیل  چهارخطه  پروژه های  اعتبارات 

خبر داد.
زمان  سا رئیس  یقی،  شا ود  ا د
اردبیل  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت 
اعتبار  تومان  میلیارد  اظهار کرد: ۲۰۰ 
مصوب چهار خطه های استان به بیش 
از ۷۵۰ میلیارد تومان ارتقا یافته است 
و این نشان از افزایش ۳ و نیم برابری 
اردبیل  چهارخطه  پروژه های  اعتبارات 

را دارد.
بودجه  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
استان ۵۴۳ میلیارد تومان است که رقم 
آنچنان چشمگیری نیست افزود: تالش 
می کنیم تا با اولویت طرح های اساسی 
بتوانیم بخشی از پروژه های نیمه تمام را 
در سطح استان آماده بهره برداری کنیم.
اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد تومان به 

پروژه های پیشران اردبیل
و  یت  یر مد ن  ما ز سا ئیس  ر

برنامه ریزی استان اردبیل، از اختصاص 
محل  از  منابع  تومان  میلیارد  یک هزار 
به  نقد  صورت  به  جمهور  رئیس  سفر 
پیشران  و  مهم  پروژه های  و  طرح ها 

استان خبر داد.
شایقی عنوان کرد: این منابع عمدتا 
صرف راه آهن، چهارخطه راه های استان 
آبرسانی  پروژه ها یی  و  تکمیل سدها  و 

شده است.
میلیارد   ۸۰۰ اینکه  بیان  با  وی 
تومان در سال گذشته برای پروژه ریلی 
استان تزریق شده است، خاطرنشان کرد: 
در سال جاری نیز از منابع مختلف تالش 
اردبیل سرعت  راه آهن  تا  این است  بر 
عملیاتی و اجرایی مطلوبی به خود بگیرد.
و  یت  یر مد ن  ما ز سا ئیس  ر

برنامه ریزی استان اردبیل گفت: مجوز 
محور  کیلومتر   ۱۳۷ برای   ۲۳ ماده 
گرمی-  مسیر  و  مشگین شهر  سربند- 

بیله سوار به طور ۷۹ کیلومتر اخد شد.
تکمیل  ی  ا بر  : د و فز ا یقی  شا
بیمارستان  توسعه  و  پستی  سدشهید 
ولیعصر مشگین شهر نیز تزریق منابع را 

از این ردیف شاهد هستیم.
و  یت  یر مد ن  ما ز سا ئیس  ر
کرد:  بیان  اردبیل  استان  برنامه ریزی 
بیش  ملی  ردیف های  از  گذشته  سال 
از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان جذب 
طرح ها و پروژه های زیربنایی و اساسی 

استان اردبیل شده است.
یک  گذشته  سال  گفت:  شایقی 
هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از ردیف های 
ملی به صورت نقد و اسناد برای استان 
اردبیل تخصیص یافته که جذب عمده 
تنها ۳۰۰  و  بودیم  را شاهد  منابع  این 
آخر  تا  باید  خزانه  اسناد  تومان  میلیارد 
شهریور ماه جذب طرح ها و پروژه های 

مهم و اساسی استان شود.

افزايش 3 برابری اعتبارات پروژه های چهارخطه اردبیل مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم خواستار 
شد:

هیئات و عزاداران در ايام محرم الحرام نکات ايمنی 
برق را رعايت کنند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم با تسلیت پیشاپیش 
با آرزوی قبولی طاعات، عبادات و عزاداری های  الحرام و  ایام محرم 
عاشقان و دلدادگان سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
مساجد،  هیئات،  عزاداران،  که  دارد  ضرورت  گفت:  باوفایش،  یاران  و 
و  الحرام  محرم  ایام  در  که  اماکنی  و  ها  موکب  تکایا،  ها،  حسینیه 
صفرالمظفر به سوگواری و عزاداری می پردازند، برای جلوگیری از وقوع 
گرفتگی،  برق  نظیر  برق  توزیع  های  شبکه  با  مرتبط  حوادث  هرگونه 
آتش سوزی و ...، نکات ایمنی را کاماًل رعایت کنند تا خدایی ناخواسته، 

حوادث تلخ و ناگواری حادث نشود.
مسئولین  که  دارد  اینکه ضرورت  به  اشاره  با  ناصری«  اهلل  »ولی 
هیأت های مذهبی استان جهت تأمین برق مورد نیاز هیئات، به ادارات 
برق در سطح استان مراجعه و نسبت به ثبت نام و اخذ انشعاب موقت 
رود  می  انتظار  هیئات  اعضاء  و  مسئوالن  از  داشت:  اظهار  کنند،  اقدام 
که از هرگونه دخالت غیرمجاز در تأسیسات برق رسانی منصوبه و وصل 

خودسرانه، غیر ایمن و غیرمجاز و انشعاب برق، جداً خودداری کنند. 
شیعه  صددرصد  و  مرزدار  والیتمدار،  مردم  از  اینکه  بیان  با  وی 
انتظار می رود که  امامت و والیت دارند،  ایالم که دل در گرو  استان 
ضمن حضور باشکوه در آیین های سوگواری و عزاداری، نکات ایمنی 
نظر  دقت  یادشده  های  هیأت  مسئولین  افزود:  کنند،  رعایت  کاماًل  را 
داشته باشند که در حین برگزاری مراسم عزاداری، وسایل و تجهیزات 
برق  تجهیزات  و  شبکه  به   ،... و  بیرق  ُکتل،  علم،  همچون  عزاداری 
برخورد  ندارد،  وجود  کافی  دید  که  هنگام شب  در  به خصوص  رسانی 

نکنند و خدایی ناخواسته حادثه ای تلخ رخ ندهد.
»ناصری« با اشاره به اینکه نصب بنر و پرچم مختص ایام سوگواری 
بر روی پایه های برق و سایر تجهیزات جانبی در سنوات قبل، متأسفانه 
منجر به وقوع حوادث برق گرفتگی منجر به صدمه برای عزاداران عزیز 
شده است، تصریح کرد: باید ترتیبی اتخاذ گردد که هیأت های مذهبی از 
ساخت و جوشکاری کردن روی پایه ها و متعاقبًا صعود افراد از تأسیسات 

برق رسانی جهت نصب هرگونه پرچم، پالکارد و بنر خودداری کنند.
وی با بیان اینکه باید از احداث و نصب داربست موقت در حریم 
و مسیر خطوط نیرو رسانی برق جهت برپایی تکایا و همچنین ایستگاه 
برقی  یادآور شد:  تجهیزات  از عزاداران خودداری شود،  پذیرایی  های 
مورد استفاده هیأت های مذهبی نظیر سیم، کابل، تابلوهای برقی و ...، 
بازرسی  از شروع مراسم عزاداری توسط مسئولین هیأت ها مورد  قبل 
دقیق قرار گرفته و از دسترس کودکان و محیط های مرطوب دور نگه 
بودن  سالم  از  احتمالی،  نواقص  نمودن  برطرف  ضمن  و  شوند  داشته 

گردد. اطمینان حاصل  نیز  تجهیزات 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم با اشاره به اینکه 
در راستای حفظ سرمایه ملی و محیط زیست و ترویج فرهنگ مصرف 
های  محل  روشنایی  تأمین  جهت  شود  می  توصیه  برق  انرژی  بهینه 
برپایی مراسم عزاداری، به جای المپ های پرمصرف)مدادی یا رشته 
ای( از المپ های کم مصرف یا ال. ای. دی استفاده شود، تأکید کرد: 
در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی و یا وقوع خاموشی، از دستکاری 
و دخالت غیرمجاز در تجهیزات برق رسانی منصوبه به ویژه کنتور برق 
توسط عزاداران اکیداً خودداری گردد و مراتب از طریق اداره های برق 

پیگیری و یا به اتفاقات برق با شماره »۱۲۱« اطالع داده شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اعالم کرد:
با  دالری  میلیارد   16۰ سرمايه گذاری  نخست  گام 

اجرای تفاهم نامه نفتی ايران و روسیه
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اظهار داشت: تفاهم نامه ۴۰ 
میلیارد دالری با روسیه، گام نخست و فرصت تحقق ۱۶۰ میلیارد دالر 

سرمایه گذاری الزم در صنعت نفت است.
خصوص  در  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  اهوازی«  عذاری  »عبداهلل 
ثروت آفرینی  برای  گفت:  روسیه  گازپروم  با  سرمایه گذاری  تفاهم نامه 
میزان  این  با  متناسب  تولید  و  هیدروکربوری  ذخایر  از  حداکثری 
در  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   ۱۶۰ حدود  تحقق  کشور،  ذخایرعظیم 
صنعت نفت الزم است اما عماًل در ۱۰ سال اخیر حجم سرمایه گذاری ها 
در این صنعت به ۱۰ میلیارد دالر هم نرسید؛ به ویژه هشت سال دولت 
بد  با  و  ماند  »اف ای تی اف«  و  برجام  اجرای  انتظار  در  کشور  که  قبل 
این  توسعه  متحمل  بسیاری  عقب ماندگی  مختلف  طرف های  عهدی 

راهبردی شد. صنعت 
روس  گازپروم  شرکت  با  ایران  همکاری  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
می تواند برداشت ایران ازمیدان های نفت و گاز را افزایش دهد، امری 
غربی  شرکت های  وعده  خلف  و  برجام  از  آمریکا  خروج  از  پس  که 

است. مانده   معطل 
 ۴ نیز  هم اکنون  اروندان،  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
برای سرمایه گذاری  روسی  با شرکت های مختلف  قرارداد  میلیارد دالر 

در میدان های نفتی ایران در حال اجراست.
وی افزود: گازپروم که در چند دهه گذشته شروع به سرمایه گذاری 
با  با قطع روابط تجاری خود  اما اکنون که  از روسیه کرده است  خارج 
اروپا و آمریکا و تحریم های اقتصادی مختلف به مانند ما مواجه است، 
در کنار مناسبات راهبردی عمیق و دوستانه بین دو کور، فرصت جذب 
سرمایه گذاری خارجی و همکاری مشترك بین دو کشور را بیش از پیش 

نمایان و در دسترس قرار داده است.
مه  تفاهم نا بزرگترین  لی  حا در   : د ا د مه  ا د ا زی  هوا ا ری  عذا
تفاهم نامه  بزرگ ترین  دقیق تر  عبارتی  به  و  نفت  سرمایه گذاری صنعت 
اقتصادی تاریخ ایران رقم خورد که نه توافق هسته ایی وجود داشته، نه 
»اف ای تی اف«؛ و حاال رسالت مهم ایجاد جذابیت سرمایه گذاری، تعریف 
و  است  کامل  نتیجه  و  قرارداد  به  تا حصول  پیگیری  و  مشترك  منافع 
برای  الگویی  می تواند  که  است  اهمیت  حائز  این جهت  از  فرصت  این 
حوزه های  همه  بلکه  نفت  در صنعت  تنها  نه  بیشتر  سرمایه گذاری های 
کشور شود و این قدم مهر باطلی بر تحریم های اقتصادی است به طوری 
از  کشور  در  تحریم  تأثیرات  تدریج  به  تفاهم هایی  چنین  اجرای  با  که 
بین رفته و مقدمه ای خواهد بود تا دیگر شرکت های رقیب نیز به دنبال 

حضور در این میدان باشند.
در  همکاری  شامل  تفاهم نامه  این  اصلی  محورهای  گفت:  وی 
پارس  کیش،  گازی  میادین  جمله  از  ایران  گاز  و  نفت  میادین  توسعه 
فرآورده های  و  گاز  سواپ  نفتی،  میدان  و شش  جنوبی  پارس  شمالی، 
نفتی، طرح های LNG، احداث خطوط لوله صادرات گاز و همکاری های 
علمی و تکنولوژی بوده است. چنانچه محورهای این تفاهمنامه اجرایی 
شوند، بیش از ۴۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری توسط شرکت گازپروم در 
ایران شکل خواهد گرفت که بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ 

ایران محسوب می شود. صنعت 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه تاکید مقام 
و  ایران  بین  قراردادهای  و  تفاهم نامه  عملیاتی شدن  بر  رهبری  معظم 
روسیه اهمیت این تفاهم نامه را دو چندان کرده است، افزود: عزم جدی 
برای تبدیل این تفاهم نامه به قرارداد وجود دارد چراکه صنعت نفت ایران 
نیازمند سرمایه است و بر اساس برنامه های تولید نفت و گاز، پیش بینی 
شده که در افق ۱۴۰۸ با انجام ۱۶۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری، ظرفیت 
تولید روزانه نفت به ۵.۷ میلیون بشکه و ظرفیت تولید گاز به ۱.۵ میلیارد 

مترمکعب در روز برسد.
در  سیزدهم  دولت  سیاست های  به  اشاره  با  اهوازی  عذاری 
توسعه ای  برنامه های  در  گفت:  نیز  داخلی  ظرفیت های  فعال سازی 
شرکت  در  تولید  افزایش  و  ظرفیت سازی  ایران،  نفت  ملی  شرکت 
روز  در  بشکه  میلیون  یک  بر  افزون  سقف  تا  نیز  اروندان  گاز  و  نفت 

است. پیش بینی شده 

در  دولت  يکساله  دستاورد  تولیدی،  واحد   2۸ احیا 
ايالم

  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایالم با اشاره به نتایج اقدامات 
انجام شده برای بازگشت واحدهای راکد و نیمه راکد به چرخه تولید گفت: با 
روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۲۸ واحد تولیدی در استان احیا و به چرخه 

تولید بازگشته اند.
رضا محمدرحیمی در گفت و گو با خبرنگار ان اظهار داشت: سیاست 
دولت سیزدهم احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال است، به طوریکه 
در مدت فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۲۸ واحد تولیدی سال به چرخه تولید 
بازگشته و امسال هم در تالشیم با استفاده از ظرفیت های موجود تعداد ۳۰ 

واحد دیگر را به مدار تولید بازگردانیم.
وی افزود: در راستای اقدامات صورت گرفته از سوی این اداره کل ۲۲ 
واحد صنعتی راکد سال گذشته و ۶ واحد دیگر در سه ماهه اول سال جاری 

فعال و راه اندازی مجدد شده است.
رییس صمت ایالم با بیان اینکه جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید به عنوان یک ظرفیت مناسب برای حمایت از واحدهای تولیدی است، 
تاکید کرد: از سال گذشته تاکنون ۶۳ جلسه با ۳۵۵ مصوبه در راستای رفع 
با  آنها  از  بخشی  که  گرفته  انجام  صنعتی  واحدهای  مشکالت  و  مسائل 
همکاری بانک های عامل و دستگاه های اجرایی مرتبط اجرایی شده است.

محمدرحیمی بیان کرد: مسائل بانکی، تامین اجتماعی، امور مالیاتی 
و کمبود تامین مواد اولیه و غیره از جمله موضوعاتی است که با پیگیری 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مورد بررسی و تصمیم گیری الزم 

با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی قرار گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی در استان اضافه کرد: ۴۷۹ 
واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری با حدود سرمایه گذاری ۲۸ هزار 
میلیارد تومان و نزدیک به ۱۰ هزار نفر اشتغالزایی در استان وجود دارد که 
از این تعداد واحد تولیدی حدود ۷۰ درصد یعنی ۳۳۹ واحد فعال و نیمه فعال 
وجود داشته که ۳۰ درصد آنها یعنی ۱۴۰ مورد واحد راکد محسوب می شوند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایالم یادآور شد: ۵۲۵ فقره جواز 
تاسیس فعال با سرمایه گذاری مورد نیاز ۴۲ هزار میلیارد تومان و اشتغال 

بیش از ۱۵ هزار نفر وجود دارد.
به کمبود  مربوط  را  در بخش صنعت  محمدرحیمی عمده مشکالت 
نقدینگی، معوقات، مشکالت بانکی، تعطیلی واحدهای تولیدی، فرسودگی 
ماشین آالت و منسوخ بودن تکنولوژی ها بیان کرد و یادآور شد: فرسودگی 
ماشین آالت و منسوخ بودن تکنولوژی از دیگر مشکالت این حوزه تولید 

است.
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت ایالم با بیان اینکه ۹۵ طرح 
صنعتی در استان دارای پیشرفت در دست اجراست، گفت: تعدادی از پروژه 
های سنگین و طرح های نیمه تمام و جوازهای آماده سرمایه گذاری نقطه 
امید بخش برای تولید محسوب شده و در صورت راه اندازی در زمان مقرر 
در ایجاد توسعه صنعتی به شدت تاثیرگذار خواهد بود که از جمله این طرح ها 
می توان به فیلتر تصفیه آب، طرح ان جی ال و پتروشیمی دهلران  پتروشیمی 

هلیالن و فوالد ایوان اشاره کرد.

آب  فرهنگ  خانه  سوی  از  کشور  در  بار  اولین  برای 
آبفای استان اصفهان »پويش حامیان آب ويژه مادر 

وفرزند « برگزار شد.
هدف  خصوص  در  اصفهان  استان  آبفای  آب  فرهنگ  خانه  رئیس 
هستند  خانواده  اصلی  مدیران  همانا  که  زنان  گفت:  پویش  این  برگزاری 
می توانند با اندیشه و تدبیر خود برای تامین نیازهای خانواده و چگونگی 
مصرف آب برنامه ریزی کنند و در انتقال فرهنگ و الگوی صحیح مصرف 

به فرزندان، همسر و نزدیکان خود نقش اصلی داشته باشند.
زهره تشیعی با بیان این که اصالح الگوی مصرف یک رسالت ملی 
است اعالم کرد: درك زنان از مصرف و چگونگی اصالح الگوی مصرف 
اگر احساس وظیفه حفظ  باشد و  تاثیر گذار  می تواند در همه خانواده ها 
سرمایه های کشور در زنان ایجاد شود، این امر خود به خود عاملی برای 

ایجاد الگوی مناسب مصرف برای نسل های بعدی خواهد بود.
وی با بیان این که نقش جهادی زنان در محیط خانواده در زمینه بهینه 
سازی الگوی مصرف و ارائه راهکارهای مناسب یکی از دالیل اصلی راه 
اندازی پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند در سطح استان اصفهان بوده 
افزود: مقرر گردید در فصل تابستان آبفای استان اصفهان با مشارکت فرهنگ 
سراهای شهرداری ، مراکز فرهنگی و کانون های فرهنگی هنری “پویش 

حامیان آب ویژه مادر و فرزند” در سطح استان برگزار شود.
پویش  اولین  گفت:  اصفهان  استان  آبفای  آب  فرهنگ  خانه  رئیس 
کوهستانی  پارك  در  بانوان صدف  باغ  در  فرزند  و  مادر  ویژه  آب  حامیان 
صفه برای مادران و فرزندان به منظور ترویج مصرف بهینه آب در محیط 

خانواده برگزار شد.

برپايی میز خدمت شرکت آب وفاضالب استان بوشهر 
در مصلی نماز جمعه 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر، در راستای خدمت رسانی، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی 
به مشکالت مردم، پیش از خطبه های نماز جمعه میز خدمت شرکت آب و 

فاضالب در مصال نماز جمعه بوشهر دایر شد.
این برنامه با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر و 
معاون مشترکین ، مدیر آب و فاضالب شهرستان بوشهر و چندنفر کارشناسان 
این شرکت برگزار و به صورت مستقیم و چهره به چهره با مردم دیدار و 

پاسخگوی سواالت آنان شدند.
ارائه خدمات مشترکین، پاسخگویی به سؤاالت و درخواست های مربوط 
و  توزیع  تأمین،  انشعاب فاضالب، تشریح وضعیت  به مسائل آب و خرید 
کنترل کیفی و بهداشتی آب شرب شهروندان از جمله فعالیت ها و اقدامات 

آبفا در میز خدمت نماز جمعه این هفته بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هدف از برپایی میز 
خدمت در مصال نماز جمعه را عالوه بر کاهش فاصله بین مردم مدیران 
و تکریم ارباب رجوع، تسریع در حل مشکالت، درخواست ها و رفع موانع 

موجود دانست.
مهندس ابوالحسن عالی افزود: در تمامی مناطق و شهرستان های استان 
میز خدمت راه اندازی می شود و مردم می توانند عالوه بر مراجعه حضوری 
به اداره مربوطه از طریق الکترونیکی و یا با مراجعه به سایت شرکت آب و 

فاضالب خدمات خود را دریافت کنند. 

تولیدی  آب  مترمکعب  هزار   6۵ اخیر  بارندگی های 
استان بوشهر را از مدار خارج کرد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اینکه بارش 
باران در بیشتر نقاط استان به وقوع پیوست اظهار داشت: این بارش ها مایه 
خیر و برکت و رحمت بود و خساراتی به تأسیسات و خطوط آبرسانی استان 

بوشهر وارد نکرد.
ابوالحسن عالی با اشاره به افزایش کدورت آب به سبب مواد رسوبی 
معلق در رودخانه شاپور و تصفیه خانه آب کازرون تأمین کننده بخشی از آب 
شرب استان بوشهر تصریح کرد: به سبب کدورت آب رودخانه یاد شده این 
ظرفیت از مدار تولید خارج شد و تیم های عملیاتی شرکت آب و فاضالب 

به صورت شبانه روزی در حل این مشکل هستند.
وی با بیان اینکه این ظرفیت تأمین کننده ۶۵ هزار مترمکعب آب در 
شبانه روز است بیان کرد: اکنون تصفیه خانه از سرویس خارج و به صورت 
موقت منابع دیگری از جمله چاه های آب شرب و افزایش ظرفیت آب از 

خط کوثر جایگزین آن شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اینکه بروز 
این مشکل تنش آبی در شهرستان بوشهر و دشتستان ایجاد کرده است 
تصریح کرد: در حال پیگیری حل مشکل کدورت آب شاپور و تصفیه خانه 
این مشکل  تا صبح فردا  آب کازرون هستیم که تالش می شود حداکثر 

برطرف شود.

به گزارش بسیج رسانه خوزستان، 
پاسداران  سپاه  اشتر  مالک  جشنواره 
»تکوین  شعار  با  اسالمی،  نقالب  ا
حضور  با  و  سپاه«  قدرت  تکامل  و 
پاسدار حسین سالمی  سردار سرلشکر 
فرمانده کل سپاه، فرماندهان نیروهای 
بسیج  سازمان  رئیس  سپاه،  چندگانه 
مستضعفین، فرماندهان رده های هم تراز 
و سپاه های استانی در ستاد فرماندهی 
سپاه  فرماندهی  و  برگزار   سپاه  کل 
سپاه  فرمانده  برترین  خوزستان  استان 

کشور معرفی گردید.

شتر  ا لک  ما حضرت  ره  جشنوا
و  درخشان  چهره  به  منسوب  که 
و  اسالم  صدر  بزرگ  شهید  نامدار 
مخلص  و  فداکار  شجاع،  بصیر،  یاور 
است،  )ع(  علی  امیرالمومنین  حضرت 
نمادی از تکریم فرماندهان و مدیران 
پر تالشی است که عمر خود را وقف 
پاسداری از اسالم و جهاد در راه خدا 
نمودند و به صورت موثر و همه جانبه 
انقالب  نی  پیشرا و  پیشروندگی  در 
اسالمی در حیطه مسئولیت خود گام 

برداشتند.

سردار شاهوارپور برترین فرمانده سپاه کشور در جشنواره مالک اشتر شد

 آذر یعقوبیان :  مدیرکل ارتباطات 
 ۱۷۵ گفت:  ایالم  اطالعات  فناوری  و 
در  تاکنون  فیبرنوری  شبکه  کیلومتر 
اجرای  با  که  است  شده  اجرا  استان 
تعداد ۴۵ روستا و ۲۳ مرکز  این طرح 
مخابراتی به شبکه ملی اطالعات متصل 

شده اند.
داشت:  ر  ظها ا می  بیرا عباس 
برای  فیبرنوری  کیلومتر   ۵۰ همزمان 
هالله  مرزی  منطقه  زیرساخت  تأمین 
اجرا  مسیر  روستاهای  و  میمک  و 

شده است.
وی افزود: در زمینه هوشمند سازی 
و  شهری  مدرسه   ۴۴۰ استان  مدارس 
ملی  شبکه  به  روستایی  مدرسه   ۶۳۱

شارژ  با  پرسرعت  اینترنت  و  اطالعات 
ماهانه G ۷۰ رایگان مجهز شدند.

فناوری  و  رتباطات  ا مدیرکل 
مجموع  از  کرد:  تاکید  ایالم  اطالعات 
۶۸۸ روستای استان، تمامی  روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار حداقل از یک پوشش 
ارتباطی برخوردار بوده و همچنین تعداد 
از  استان  ۳۴۴ روستا باالی ۲۰ خانوار 

اینترنت پرسرعت برخوردار هستند.
مه  برنا ینکه  ا بیان  با  می  بیرا
ریزی الزم برای اتصال ۱۰۰ درصدی 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار به اینترنت 
پرسرعت و شبکه ملی اطالعات تا نیمه 
اول ۱۴۰۲ صورت گرفته و ابالغ اعتبار 
به اپراتورها نیز انجام شده است، گفت: 

حوزه  های  طرح  از  حمایت  منظور  به 
فاوا نیز تعداد ۵۵ طرح توسط اداره کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات دریافت و 

مبلغ ۵۱ میلیارد ریال اعتبار با اشتغالزایی 
پرداخت  کارا  سامانه  تأیید  با  نفر   ۱۰۱

شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات ایالم :

اتصال 4۵ روستا و ۲3 مرکز مخابراتی به شبکه ملی اطالعات

شرکت  مرکزی  تعمیرگاه  مدیر 
فوالد مبارکه، پشتیبانی از بخش تولید، 
تعمیرات  انجام  و  تجهیزات  نوسازی 
مأموریت های  جزو  را  تولید  خطوط 
فوالد  شرکت  مرکزی  تعمیرگاه  ذاتی 

مبارکه دانست.
یر  مد قت نسب  ا صد د  محمو
تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: وظیفه اصلی تعمیرگاه 
مرکزی فوالد مبارکه، پشتیبانی اثربخش 
از خطوط تولید، از طریق تعمیر و ساخت 

تجهیزات موردنیاز آن هاست.
 ۶۲۰ حدود  اینکه  بیان  با  وی 
واحد  در  مبارکه  فوالد  کارکنان  از  نفر 
مشغول  شرکت  این  مرکزی  تعمیرگاه 
نفر   ۵۰۰ حدود  افزود:  هستند،  کار  به 
از نیروهای رسمی و حدود ۱۲۰ نفر از 
نیروهای پیمانکار این ترکیب را تشکیل 
می دهند. فوالد مبارکه بالغ بر ۶۰ قرارداد 
برای تعمیر و بازسازی منعقد کرده و به 
همین خاطر تعداد زیادی از پیمانکاران 
این شرکت از اقصی نقاط کشور کمک 
می کنند تا تعمیری کیفی و اقتصادی در 

حداقل زمان ممکن انجام شود
شرکت  مرکزی  تعمیرگاه  مدیر 
فوالد مبارکه گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود 
تعمیرگاه  به  کار  درخواست  هزار   ۴۱
که  شد  ارسال  مبارکه  فوالد  مرکزی 
حساب  به  کاری  پروژه  یک  هرکدام 
می آمدند. این پروژه با ثبت درخواست 
شروع می گردد و طی فرایند تعمیرات با 
راه اندازی، تست و انجام فرایند تحویل 

به اتمام می رسد. گفتنی است بیش از ۴۱ 
هزار و ۵۰۰ درخواست در سال ۱۴۰۰ 

به نتیجه رسید.
با  امیدواریم  داشت:  اذعان  وی 
پیش   ۱۴۰۱ سال  در  که  شرایطی 
بیشتری  حجم  بتوانیم  داریم،  روی 
دهیم  انجام  را  باقی مانده  کارهای  از 
آماده  جدید  مأموریت های  برای  و 
باعث  انرژی  محدودیت های  شویم. 
یکنواخت  به صورت  درخواست ها  شده 
آن،  به جای  و  نشوند  داده  اثر  ترتیب 
برای  فشرده  به صورت  توقف هایی 
دیگر  و  قطعات  بازسازی  و  تعمیرات 

اهداف انجام گیرد.
وی ابراز داشت: تعمیرگاه مرکزی 
تولید  خطوط  در  تولید  می کند  تالش 
چراکه  یابد؛  ادامه  بی وقفه   شرکت 
طبیعتا  می شوند  تعمیر  که  تجهیزاتی 
کار  مشغول  تولید  خطوط  در  قبال 
خلل  تولید  در  جهت  این  از  و  بوده اند 
ایجاد می شود. نظام نگهداری و تعمیرات 
شده  طراحی  به گونه ای  مبارکه  فوالد 
که برای تجهیزات کلیدی، قطعات در 
گردش دارد و تأمین آن از انبارها انجام 
برای  تعمیری  قطعه  بنابراین  می شود؛ 
مرکزی  تعمیرگاه  به  تعمیرات  عملیات 

ارسال می شود تا بعد از تعمیر، به سرعت 
به انبار برگردد.

فوالد  مرکزی  تعمیرگاه  مدیر 
در  ما  همکاران  کرد:  تصریح  مبارکه 
زیادی  پروژه های  مرکزی  تعمیرگاه 
تعمیرات ماشین  ازجمله  داده اند،  انجام 
۴ ریخته گری، توقف های گندله سازی، 
ی،  ز سا فوالد ی  پمپ ها ت  ا تعمیر
در  که  اقداماتی  و  احیا  و  ریخته گری 
تعمیرگاه مرکزی در جهت بومی سازی، 
و  است  شده  انجام   ... و  ایمنی  بهبود 
تشکر  دوستان  این  از  خاطر  همین  به 

می کنم..

مدیر تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد:

پشتیبانی از تولید، نقش کلیدی واحد تعمیرگاه مرکزی است

ت  تسـهیال ه  فقـر ر  ا هـز  
تکلیفـی توسـط بانـک در حوزه هـای 
فرزندآوری ، ازدواج، وام بدون ضامن 
و قرض الحسـنه خوداشـتغالی کمیتـه 
لحسـنه  قرض ا و  مـام)ره(  ا د  مـدا ا
خوداشـتغالی بهزیسـتی پرداخت شـد.

پایگاه اطالع رسـانی بانک سـپه: 
۴۲ هـزار فقـره تسـهیالت تکلیفی در 
تیرماه سـال جاری توسـط بانک سپه 
فرزنـدآوری،   ، ازدواج  حوزه هـای  در 
قرض الحسـنه  و  ضامـن  بـدون  وام 
خوداشـتغالی کمیتـه امـداد امام)ره( و 
قرض الحسـنه خوداشـتغالی بهزیستی 

پرداخت شـد. 
به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی 
بانـک سـپه؛ ایـن بانک، در راسـتای 
دولـت  سیاسـت های  بـا  همراهـی 
ابالغـی  تکالیـف  اجـرای  و  محتـرم 
درتیرمـاه  مرکـزی،  بانـک  سـوی  از 
سـال جـاری نسـبت بـه پرداخت ۱۰ 
هـزار و سـیصد و پنجـاه و نـه فقـره 
مبلـغ  بـه  فرزنـدآوری  تسـهیالت 
بیـش از ۴ هـزار میلیـارد ریـال اقدام 
بـه  نیـز  سـپه  بانـک  مدیرعامـل  و 
تمامی شـعب بانک در سراسـر کشـور 
ابـالغ کرده که نسـبت به تسـریع در 

تکمیـل پرونده و  پرداخت تسـهیالت 
فرزنـدآوری بـه مشـموالن این طرح 

کنند. اقـدام 
از  حمایـت  بـرای  سـپه  بانـک 
و  قتصـادی  ا مختلـف  بخش هـای 
تولیدکننـدگان واقعـی نیز بـا پرداخت 
مبلـغ ۸ هـزار و هفتـاد و سـه میلیارد 
ریـال تسـهیالت بـرای نزدیـک بـه 
پرونـده،  فقـره   ۷۱۴ و  ر  هـزا  ۲۱
تسـهیالت بدون ضامن به شـرکت ها 
در  کسـب وکار  صاحـب  اشـخاص  و 
پرداخـت کـرد  تیرمـاه سـال جـاری 
تـا گامـی ارزشـمند در تحقـق رشـد 

باشـد. برداشـته  کشـور  اقتصـادی 
این بانک از ابتدای سـال جاری 
نیـز بـا پرداخـت ۱۱ هـزار و ششـصد 
و نـود و دو میلیـارد ریـال تسـهیالت 
 ۴ کارمـزد  بـا  ازدواج  قرض الحسـنه 
درصـد به هشـت هـزار و پانصد زوج 
جـوان تازه ازدواج کـرده، همچنان در 
زمینـه پرداخـت تسـهیالت براسـاس 
دریافـت  و  مصـوب  نـرخ  سـهمیه، 
مقـررات  و  بـط  ضوا طبـق  وثیقـه 
در  سـنواتی،  بودجـه  در  اعالم شـده 
قـرار  برتـر کشـور  بانک هـای  زمـره 

دارد.

اعطای 4۲ هزار فقره تسهیالت ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی 
توسط بانک سپه در تیرماه



5 سینماسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2074- یکشنبه 9 مرداد 1401

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالك شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالك در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشارومحلی آگهی  میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ نوبت اول: ۱۴۰۱/۵/۹                     تاریخ نوبت دوم: ۱۴۰۱/۵/۲۴

بخش ۱۱:
۱-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام آقای سید اشرف زمان 
فرزند سید احمد شماره شناسنامه ۶۲۱ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۱۰۷۰۴۲۱ 
تحت پالك ۳۲ فرعی از ۸ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۱۶۸۵۵ متر 
مربع که از نسق آقای سید فخر الدین زمان فرزند ابوالمحمد به آدرس سنندج 

روستای دویسه زمین مشهور به قوزلو
۲-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام آقای سید اشرف زمان 
فرزند سید احمد شماره شناسنامه ۶۲۱ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۱۰۷۰۴۲۱ 

تحت پالك ۳۳ فرعی از ۸ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت۵۱۵۸ متر مربع 
که از نسق آقای سید فخر الدین زمان فرزند ابوالمحمد به آدرس سنندج روستای 

دویسه زمین مشهور به قوزلو
۳-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام آقای سید اشرف زمان 
فرزند سید احمد شماره شناسنامه ۶۲۱ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۱۰۷۰۴۲۱ 
تحت پالك ۳۴ فرعی از ۸ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۱۰۵۴۵ متر 
مربع که از نسق آقای سید فخر الدین زمان فرزند ابوالمحمد به آدرس سنندج 

روستای دویسه زمین مشهور به قوزلو
۴-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام آقای سید اشرف زمان 
فرزند سید احمد شماره شناسنامه ۶۲۱ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۱۰۷۰۴۲۱ 
تحت پالك ۳۵ فرعی از ۸ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۸۵۷۳ متر 
مربع که از نسق آقای سید فخر الدین زمان فرزند ابوالمحمد به آدرس سنندج 

روستای دویسه زمین مشهور به قوزلو
۵-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام آقای سید اشرف زمان 
فرزند سید احمد شماره شناسنامه ۶۲۱ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۱۰۷۰۴۲۱ 
تحت پالك ۳۶ فرعی از ۸ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۴۹۲۷۷ متر 
مربع که از نسق آقای سید فخر الدین زمان فرزند ابوالمحمد به آدرس سنندج 

روستای دویسه زمین مشهور به قوزلو
۶-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام آقای سید اشرف زمان 
فرزند سید احمد شماره شناسنامه ۶۲۱ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۱۰۷۰۴۲۱ 
تحت پالك ۳۷ فرعی از ۸ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۶۰۱۶۳ متر 
مربع که از نسق آقای سید فخر الدین زمان فرزند ابوالمحمد به آدرس سنندج 

روستای دویسه زمین مشهور به قوزلو
۷-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام آقای سید اشرف زمان 
فرزند سید احمد شماره شناسنامه ۶۲۱ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۱۰۷۰۴۲۱ 
تحت پالك ۳۸ فرعی از ۸ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۶۲۱۶ متر 
مربع که از نسق آقای سید فخر الدین زمان فرزند ابوالمحمد به آدرس سنندج 

روستای دویسه زمین مشهور به قوزلو
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه یک سنندج       م الف ۱۸۵۰

مفقودی
اسناد و مدارك رنو داستر  سندکمپانی و شناسنامه مالکیت و کلیه 
ل   ۱۵۸ پالك  شماره  به  متالیک  آبی  رنگ  به   ۲۰۱۷ مدل  اتوماتیک 
۳۷-ایران ۴۶ به شماره موتور F۴RE۴۱۰C۰۷۱۰۱۹  به شماره شاسی 
VF۱HSRGJXHA۵۴۴۴۴۵ متعلق به آقای بابک مجدی مفقود وازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.

از ۳۰- اصلی بخش ۱۱ ثبت  ثبتی پالك ۲۶ فرعی  ابالغ تصمیم واحد 
محمودآباد

قای  آ سهمی  لذکر  ا فوق  پالك  زی  فرا ا عملیات  ینکه  ا به  نظر 
شماره  ثبتی  واحد  تصمیم  پیوست  به  لذا  رسیده  اتمام  به  عبدیان  علیرضا 
مشاعی  مالکین  دیگر  به   ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ تاریخ  به   ۱۴۰۱۸۵۶۱۰۰۱۶۰۰۵۲۴۱
۱- علی ابراهیمی نوائی ۲- مینا زمانی موچه خورتی ۳- محمود علی سیروس 
میر  فاطمه   -۷ نوائی  ابراهیمی  علی   -۶ دهقان  اشرف   -۵ صالح  طیبه   -۴

۸- ناصر میر ۹- بهروز وثوقی اخطار و ابالغ می گردد چنانچه نسبت به نحوه 
از  تواند ظرف مدت ۱۰ روز پس  باشد می  اعتراضی داشته  افراز پالك فوق 
رویت نقشه و صورتمجلس افرازی و تصمیم واحد ثبتی برابر ماده ۲ قانون افراز 
و فروش امالك مشاع اعتراض خویش را به دادگستری محمود آباد تسلیم و 

رسید و گواهی آن را به این اداره تحویل نماید.
افراز

آقای علیرضا عبدیان احدی از مالکین مشاعی پالك ۲۶ فرعی از ۳۰- اصلی 
بخش ۱۱ ثبت محمود آباد تقاضای افراز حصه مشاعی خود را نموده است که 
پس از ارجاع به نماینده و گزارش ختم عملیات ثبتی و با توجه به میزان مالکیت 
متقاضی به مقدار )۱۱ سیر و ۴ مثقال سهم مشاع از ۳۶۱۰ سهم ششدانگ( طی 
شماره ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ اعالم داشته پالك مذکور به دلیل عدم حد نصاب تفکیکی 
قابلیت افراز امکان پذیر نمی باشد و پس از بررسی به شرح ذیل منجر به اتخاذ 

تصمیم شده است.
تصمیم واحد ثبتی

با توجه به مشروحه فوق از آنجایی که مطابق ماده ۱۵۴ قانون ثبت عمل 
افراز منوط به تایید نقشه از سوی مرجع مربوطه می باشد و شهرداری محل نیز 
اعالم نموده که افراز مقدور نمی باشد لذا درخواست افراز رد می گردد بنابراین 
این تصمیم مطابق ماده ۲ قانون افراز و فروش امالك مشاع به دیگر شرکاء 
ابالغ تا چنانچه اعتراضی نسبت به این تصمیم دارند ظرف مدت ده روز از تاریخ 

ابالغ اعتراض خود را به دادگاه محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک محمودآباد

شناسه ۱۳۵۸۱۴۴

محمد حسین زاده

ن  ا یشگر نما النه  سا جشن 
از  تقدیر  با  گذشته  شب  عروسکی 
مرضیه برومند در سالن استاد شهناز 

خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
هادی  مراسم  این  ابتدای  در 
حجازی فر، دبیر نوزدهمین جشنواره 
تهران  عروسکی  نمایش  بین المللی 
)مبارك( روی صحنه آمد و گفت: من 
از زمان دانشجویی آشوبگر بودم، یادم 
هست می گفتم چرا درخواست هایمان 
را اینچنین ارائه می دهیم؟ به جایش 
برویم جلوی مرکز هنرهای نمایشی، 
خودمان را با زنجیر ببندیم و بودجه 
سیستم  بگویم  می خواهم  بگیریم، 
من همیشه تهاجمی بوده تا تدافعی.

حجازی فر در ادامه با اشاره به 
عروسکی  نمایش  جشنواره  بودجه 
اظهار کرد: بودجه کلی تئاتر  در سال 
که  است  تومان  میلیارد   ۴۰ جاری 
هزینه  آن  میلیارد   ۱۵ رقم،  این  از 
کارمندان می شود، ۲۵ میلیارد آن هم 
برای برگزاری جشنواره ها و حمایت از 
گروه های تئاتر ی باقی می ماند. با این 
حال ما با بودجه ای که مصوب کردیم 
عروسکی  تئاتر   رشته  کردیم  ثابت 
بقیه رشته هاست. ما ۱۰  از  متفاوت 
برای  را  میلیارد   ۲۵ این  از  میلیارد 
مصوب  عروسکی  نمایش  جشنواره 
کردیم ولی امیدوارم در روز اختتامیه 
اعالم کنم خانواده عروسکی، بدون 
دولتی  بودجه  از  ریال  یک  اینکه 
استفاده کند، این جشنواره را برگزار 
کرد. درواقع تالش می کنیم این ۱۰ 
دولت  صندوق  به  را  تومان  میلیارد 

برگردانیم.
این کارگردان که چندي پیش 
هم  را  مهدی  موقعیت  موفق  فیلم 
در  اینکه  بیان  با  داشته،  اکران  در 
تغییر  چند  جشنواره  از  دوره  این 
آسیب  چند  ما  داد:  توضیح  داریم، 
اینکه  ضمن  کردیم،  شناسایی  را 
را  عروسکی  خانواده  داریم  نظر  در 
ترغیب به کار کنیم، از سوی دیگر 
از  شهرستان هاست  ما  اصلی  بحث 
همین رو سفرهایی به استان ها آغاز 
کردیم که اولین آن تبریز بود. ما با 
دوستان میراث فرهنگی این موضوع 
اعضای  تمام  که  کردیم  قطعی  را 
گروه های تئاتری شهرستان در همه 
باشند چون  ایام جشنواره در تهران 

این مسئله مهمی است که آنها بتوانند 
کارها را ببینند پس به طور میانگین 
هزار نفر مهمان خواهیم داشت. ما با 
شهرداری مذاکرات خوبی داشته ایم 
تالش  هم  بین الملل  بخش  در  و 
می کنیم کارهای خوبی بیایند و اجرا 
است؛  هزینه بر  اما  کار  این  شوند. 
به طوری که برای چهار گروه خارجی 
باید قریب به ۴.۵ میلیارد هزینه کنیم 
و این در حالی است که مبلغ مجموع 
جوایز ما دو و نیم میلیارد هم نمی شود، 
یعنی هزینه این گروه های خارجی دو 
برابر می شود از آنجایی که می دانستم 
اگر این کار را نکنیم بالفاصله عده ای 
می گویند کره شمالی شده ایم و البته 
به دلیل تاکید مرکز هنرهای نمایشی 
تالش  بودن،  بین المللی  بر  مبنی 
را  خارجی  خوب  کارهای  می کنیم 
بیاوریم به نحوی که از حضور داوران 

خارجی هم استقاده کنیم.
این بازیگر که این روزها با فیلم 
سینمایی آتابای، در عرصه بین المللي 
هم درخشان ظاهر شده با بیان اینکه 
قرار است در این جشنواره جوان گرایی 

البته  جوان گرایی  داد:  توضیح  شود، 
نیست  سال  و  سن  معنای  به  تنها 
بلکه ما فکرها و ایده های جدید را هم 
در نظر داریم. باید روی یک مسئله 
بار داشتن  زیر  ما  اینکه  تاکید کنم، 
چون  نرفتیم،  سیاستگذاری  شورای 
این شورا در هر دوره تنها شامل پنج 

اسم می شود که دو جلسه می گذارند 
و باید برای این کارها نزدیک به ۹۰ 

میلیون به آنها دستمزد بدهیم. 
وی با ذکر این نکته که هدف 
اصلی اش باال بردن سطح مطالبات 
در  گفت:  است،  عروسکی  خانواده 
باعث  که  چیزی  وقت  چند  این 

حذف  بحث  است،  شده  نگرانی 
مبارك از جشنواره نمایش عروسکی 
بود، برخی به واسطه سفرم به تبریز 
و کرمان می گفتند قرار است »تکم« 
جایگزین  کرمانی  عروسک  آن  یا 
عاقلی  آدم  کدام  اما  شود،  مبارك 
برندی را که ساخته شده و شناخته 

شده است، حذف می کند؟ همه این 
مسائل به این دلیل است که اطالعات 
غلط داده می شود، اما هر مسئله و هر 
سوالی برای شما به وجود می آید از 
اندازه ای  تا  مسئله  این  بپرسید .  ما 
بود که حتی وقتی برای مذاکره  به 
حذف  درباره  بودم  رفته  شهرداری 

مبارك می پرسیدند.
تاکنون  حجازی فر،  گفته  به 
این رویداد ثبت نام  ۱۳۰ نمایش در 
کرده اند و قرار است تاالر قشقایی به 
اجرای نمایش عروسکی تعلق بگیرد. 
در  عروسکی  نمایش  جشنواره  دبیر 
این  گفت:  خود  صحبت های  پایان 
است،  من  حقوقی  جایگاه  جایگاه، 
قدرش را می دانم و هدفم کمک به 
خانواده نمایش عروسکی است، طبعأ 
اشتباهاتی خواهیم داشت اما ما یک 
هیچ  نیست  قرار  و  هستیم  خانواده 

نفعی به هیچ گروهی برسد.
از مرضیه  این مراسم  ادامه  در 
در  فعالیت  سال ها  پاس  به  برومند 
عروسکی  نمایش های  هنر  عرصه 
بخش  این  در  آمد.  عمل  به  تقدیر 
کارگردان  و  مدرس  جدی کار  هما 
نمایش عروسکی و مقصود نعیمی ذاکر 
خانه  مدالیوم  تئاتر  خانه  مدیرعامل 
تقدیم  برومند  مرضیه  به  را  تئاتر 
کردند. فریبا جدی کار در این بخش 
و  مرضیه  شما  همه  کرد:  عنوان 
البته  و  می شناسید  را  فعالیت هایش 
همه از لوتی گری او نیز خبر دارید؛ او 
هنرمندی عزیز و برجسته است که 
نمایش  هنر  داشتن  زنده نگاه  برای 
سختی های  و  مشکالت  عروسکی 

بسیار زیادی را پشت سر گذاشته و 
در این راه نیز موفق بوده است.

سپس نعیمی ذاکر بیان کرد: یکی 
از افتخارات زندگی من این بوده است 
کودك  گروه  در  که  دورانی  در  که 
بودم،  فعالیت  به  مشغول  تلویزیون 

خانم برومند شناسنامه گروه کودك 
بود، هر آنچه برای ما نوشته شده بر 
گرفته از رزومه ایشان است، او همیشه 
در ذهن من شخصیتی است که روح 
کودکانه دارد. مرضیه برومند بچه ها 
را به خوبی و به دقت درك می کند، 
این موضوع هم در آثار و هم در وجود 

او مشخص است.
سپس مرضیه برومند ضمن اظهار 
خوشحالی از دبیری هادی حجازی فر 
برای جشنواره نمایش عروسکی گفت: 
هادی یک فرد عملگرا است. از همه 
فرصت  این  می کنم  خواهش  شما 
چون  بشمارید،  غنیمت  را  جشنواره 
یک جشنواره وقتی موفق است که 
آثار خوبی در آن اجرا شود، پس توصیه 
می کنم این فرصت را دریابید. بودجه 
از  مراتب سخت تری  به  کار  گرفتن 
مصوب کردن آن است؛ بنابراین هنوز 
کار سخت هادی باقی مانده است و 
در  است  یادم  بدود.  پول  دنبال  باید 
اولین دوره که دبیر جشنواره نمایش 
عروسکی بودم از اینکه کارهای تامین 
بودجه به کندی پیش می رفت، ناراحت 
بودم و حرفی از مهریه یک خانم زدم 
ناراحتی  سر  از  فقط  حرف  آن  اما 
دوران  آن  در  گرچه  بود.  تئاتر  برای 
بیشتر  اما  از کیهان فحش خوردیم، 
مذاکره  و  می رفتیم  سفارتخانه ها  به 
می کردیم تا حداقل بتوانیم پول بلیت 

مهمانان را تامین کنیم.
مرضیه برومند در بخش دیگری از 
صحبت های خود درباره موزه عروسک 
گفت: نباید کارهای موازی انجام دهیم، 
اما چند وقت است گرفتار سریال عجیب 
و غریب شهرك کلیله و دمنه و تبعات 
عجیب و غریب تر آن شده ام، اما درباره 
موزه عروسک باید بگویم زمین آن به 
مساحت هفتصد متر در خیابان سی 
تیر آماده است، هم چنین مذاکراتی با 
سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی، 
ارشاد و میراث فرهنگی کرده ام اما من 
دو ماه دیگر تالش می کنم اگر نتیجه 
نداد، شما این راه را ادامه بدهید، چون 
این یک دوی امدادی است و به نظرم 
هادی حجازی فر خوب می تواند از پس 

این کار بربیاید.
مراسم  این  دیگری  بخش  در 
هما جدی کار، مریم سعادت و عادل 
بزدوده روی صحنه آمدند و از افراد 
کرونا  دوران  در  فعال  گروه های  و 

تقدیر کردند.

پایان جشن ساالنه نمایشگران عروسکی...

تالش هاي هادي حجازي فر و تقدیر از مرضیه برومند
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پس از قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در جهان؛
سوريان: ناداوری نمی شد 3 يا 4 طال می گرفتیم

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران، تاکید کرد: اگر در رقابت های 
جهانی ناداوری نمی شد حداقل ۳ یا ۴ مدال طال می گرفتیم.

محسن سوریان، درباره قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در 
رقابت های قهرمانی جهان، اظهار کرد: سطح کیفی و کمی رقابت ها بسیار خوب 
بود و بین ۳۰ تا ۴۰ کشور که اکثرا با ترکیب کامل بودند، در این رقابت ها حاضر 
شدند. بعد از چند سال که دنیا درگیر کرونا بود، امسال خیلی از تیم ها با همه نفرات 
خود به مسابقات جهانی آمدند و به غیر از روسیه که غایب مسابقات است، همه 

مدعیان کشتی فرنگی حضور داشتند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان، افزود: خدا را شکر توانستیم دست 
البته  پر به ایران بازگردیم و با کسب عنوان قهرمانی کام مردم را شیرین کنیم. 
هدف اصلی ما در رده نوجوانان، بحث پشتوانه سازی برای تیم ملی بزرگساالن و 
آموزش درست کشتی به نوجوانان است. طی بیش از ۴ ماه اردوی تیم ملی نیز 
فشار چندانی به لحاظ بدنسازی به بچه ها وارد نکردیم و اجازه ندادیم بچه ها وزن 
کم کنند چرا که به ضرر آینده ورزشی آن ها تمام می شود. نظم و انضباط اردوی 
تیم ملی بسیار خوب بود تا جاییکه در ۸ مرحله اردوی تیم ملی حتی یک روز هم 
اردو تعطیل نشد. خدا را شکر بچه ها و همه کسانی که برای این تیم زحمت کشیدند 

با این نتیجه خوشحال شدند.
سوریان افزود: جا دارد از رییس فدراسیون به صورت ویژه تشکر کنم که همه 
جوره هوای تیم نوجوانان را داشت و مشکلی در برگزاری اردوها و تامین امکانات 
نداشتیم. دست تک تک مربیان در استان ها که برای این بچه ها زحمت کشیدند را 
می فشارم. تنها امید من این است که این بچه ها در رده بزرگساالن بتوانند به دوبنده 

تیم ملی برسند و برای ایران در رقابت های جهانی و المپیک افتخارآفرینی کنند.
وی با بیان اینکه مدال های طال در این رقابت ها به کشورهای مختلف رسید، 
گفت: سطح رقابتها به شکلی بود که مدال ها میان تیم ها پخش شد و فکر می کنم 

فقط هند ۲ طال گرفت و هیچ تیمی نتوانست بیشتر از ۲ طال بگیرد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان، درباره میزان رضایتش از عملکرد 
ملی پوشان در این مسابقات، گفت: از هر ۱۰ نفر تیم راضی هستم. من چیزی که 
از بچه ها می خواستم این بود که اندازه خودشان کشتی بگیرند و کم فروشی نکنند. 
ما چیزی در کشتی به اسم کشتی گیر تمرینی و مسابقه ای داریم. من توقع نداشتم 

آن ها با توجه به اینکه در رده نوجوانان هستند، بیشتر از خودشان کشتی بگیرند.
وی با اشاره به برخی ناداوریها علیه تیم ایران، خاطرنشان کرد: چیزی که ما را 
در این مسابقات اذیت کرد این بود که در ۳ مبارزه که ۲ مبارزه برای سرگروهی و 
یک مبارزه برای مدال برنز بود، علنا با ناداوری حق بچه های ما را ضایع کردند. در 
وزن ۴۵ کیلوگرم، حق پیام احمدی را در مرحله سرگروهی مقابل حریف اوکراینی 
خوردند، در ۱۱۰ کیلوگرم باز هم برای سرگروهی حق کشتی گیر ما را برابر مجارستان 
پایمال کردند و در ۶۰ کیلوگرم نیز میرشکار با ناداوری به مدال برنز نرسید. ما با 
با  نبود قطعا  ناداوری  اگر  اما  آذربایجان قهرمان شدیم  از  امتیاز بیشتر  ۵ اختالف 

اختالف بیشتری قهرمان می شدیم.
ایران، گفت:  سوریان درباره کسب تنها یک مدال طال توسط کشتی گیران 
حق بچه های ما تعداد بیشتری طال بود و اگر ناداوری نمی شد قطعا به این هدف 
می رسیدیم. از سوی دیگر نفرات ما تجربه زیادی نداشتند و هدف ما بیشتر کسب 
تجربه در این رده است. اگر این امکان مهیا می شد که به مسابقات بیشتری می رفتیم 
و بچه ها تجربه بیشتری کسب می کردند قطعا حداقل ۳ یا ۴ طال می گرفتیم. پیام 

احمدی در ۴۵ یا کشتی گیر ما در ۱۱۰ کیلوگرم قطعا حقشان مدال طال بود.
وی درباره برنامه خود برای ادامه همکاری با تیم ملی نوجوانان، خاطرنشان کرد: 
هر چه فدراسیون دستور بدهد. من آمده ام که به کشتی خدمت کنم. اگر فدراسیون 
کشتی و مدیر تیم های ملی به این نتیجه برسند که می توانم به کشتی خدمت کنم 

در خدمت تیم ملی خواهم بود.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان، درباره حضور برادرش حمید سوریان 
در کنار تیم و نقش او در این موفقیت گفت: مسلما حضور قهرمان المپیک و کسی 
که شناسنامه کشتی فرنگی ایران است، کنار نوجوانان که تازه وارد عرصه جهانی 
شده اند، خیلی تاثیرگذار بود. اوچه از نظر انتقال نکات فنی که در هر کشتی کنار 
بچه ها بود و چه از نظر روحی و روانی کمک و تاثیر بسیار زیادی داشت. خودم به 
شخصه نه از این جهت که او برادر من است، بلکه از او به عنوان چهره پرافتخار کشتی 
فرنگی ایران از اینکه کنار تیم بود و به تیم نوجوانان کمک کرد قدردانی می کنم.

سوریان در پایان، گفت: دست همه کسانی که کمک کردند که این بچه ها به 
موفقیت برسند  و یا شهرهایی که میزبان اردوهای ما بودند را می بوسم و امیدوارم 

این بچه ها آینده درخشانی را برای کشتی فرنگی ایران رقم بزنند.

ملی پوش سابق اپه:
برای صندلی رياست به هر دری می زنند

وضعیت  به  که  کسانی  گفت:  اپه  شمشیربازی  ملی  تیم  سابق  ملی پوش 
شمشیربازی معترض هستند، سال ها عضوی از بدنه فدراسیون بودند و قبال سکوت 

می کردند اما االن بخاطر صندلی ریاست به هر دری می زنند تا یارکشی کنند.
محمد علی کیهانی درباره حواشی انتخابات فدراسیون شمشیربازی که متوجه 
تیم های ملی از جمله سابر شده است، بیان کرد: با توجه به حواشی جاری به نظرم 
رسید چند نکته را از دیدگاه خودم با جامعه شمشیربازی در میان بگذارم. سوال این 
است که چرا بعضی از مباحثی که مطرح می شود به نظر جدید است؟ آیا مطرح 
کنندگان قبل از این در شمشیربازی نبوده اند و اساسا دعوا بر سر چیست؟ آقای 
باقرزاده بیش از ۱۲ سال بدون وقفه در راس فدراسیون حضور داشته  است و این 
عزیزان چند سالی است که دارند خود را برای ورود به این عرصه بعد از او  آماده 

می کنند و در حال یارگیری و چند دسته سازی در شمشیربازی هستند.
نفراتی هستند  اکثرا همان  امروز معترض هستند،  ادامه داد: کسانی که  او 
که در این سال ها عضوی از بدنه مدیریتی فدراسیون بوده اند و واضح است که تا 
دیروز شرایط ایجاب می کرد سکوت کنند اما امروز که بستر را برای حضور و به 
قدرت رسیدن در فدراسیون مهیا می بینند، به هر دری می زنند تا یارکشی کنند. 
اما برای آنهایی که سال ها در بطن قضیه بوده اند، مشخص است که آنها هیچ گاه 
به دنبال رشد و صالح شمشیربازی نبوده و نیستند و تنها منافع شخصی شان را 
دنبال می کنند. من به عنوان یک ملی پوش  که ۱۰ سال در خدمت تیم ملی در 
رده های مختلف سنی بوده ام، خوب می دانم که این افراد نه به قصد پیشرفت 
فدراسیون  ریاست  صندلی  به   منفعت شخصی  طلب  به  تنها  بلکه  شمشیربازی 

چشم دوخته اند.
افراد  نبرده ایم که همین  یاد  از  اپه، گفت:  به اختالفات در  اشاره  با  کیهانی 
بودند که تیم امید اپه که قهرمان آسیا شد و در رده بزرگساالن هم پنجم شد را 
حذف و تخریب کردند و حاال می گویند چرا پیمان فخری در سفرها حاضر است. 
خود من در قهرمانی آسیای ۲۰۱۹ ژاپن شاهد در خواست چند کشور صاحب نام 
از او بودم تا سرمربیگری کشور آنها را به عهده گیرد و حاال در کمال تعجب، در 
ایران به علت همراهی کنار تیم ملی بازخواست می شود. افرادی که در سطح ملی 
ورزش کرده اند می دانند رقبای تیم ملی مانند ایتالیا برای ۴ بازیکن اصلی خود گاها 
با ۳ مربی حاضر می شوند ولی این افراد می خواهند آخرین چراغ شمشیربازی هم 

خاموش شود تا دیگر رقیبی نداشته باشند.
ملی پوش سابق اپه با اشاره به حمله به امین قربانی سرمربی سابر تصریح 
کرد: بعد از حدود دو سال و نیم دوری از تمرین شمشیربازی، به اصرار دوستان 
مهر سال گذشته دوباره به سالن تمرین رفتم، در آن زمان قربانی در حال تمرین 
با چند نوجوان بود. چند ماه بعد متوجه شدم یکی از همان بچه ها توانسته مدال 
آسیایی بگیرد. متاسفانه امروز که می گویند او شاگردی نداشته واقعا ناراحت شدم که 
زحمات او دیده نشده است. معتقدم این افراد که اکنون منتقد شده اند، سال ها است 
که به دنبال گل آلود گردن آب هستند تا شاید برای خود دستاوردی داشته باشند و 
در سال های قبل باعث مهاجرت مربیان خوبی چون فیض عسکری، سراجیان و 
زارع زاده در اپه شدند. حاال هم می خواهند برای کسب قدرت و منفعت شخصی شان 

دیگر سرمایه های شمشیربازی را نابود کنند.

یک اتفاق باورنکردنی رخ داده؛
مگر می شود هیچ باشگاهی رونالدو را نخواهد؟

عدم موفقیت کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی، در یافتن باشگاه جدید باعث 
تعجب بسیاری شده است.

تصمیم ناگهانی رونالدو برای ترك اولدترافورد و عدم حضور این بازیکن در 
تور پیش فصل این تیم حواشی بسیاری را به همراه داشت اما او هنوز نتوانسته 

باشگاهی را برای خودش انتخاب کند. 
درك این موضوع که باشگاه های بزرگ اروپایی به اندازه کافی برای این 
بازیکن پرتغالی در ترکیب تیم  شان جا نداشته باشند بسیار دشوار است. خصوصا 
قهرمانان  لیگ  آینده  فصل  در  که  است  باشگاهی  به  پیوستن  دنبال  به  او  که 

حضور داشته باشد. 
مونیخ، پاریس و مادرید تعدادی از پایتخت های اروپایی هستند که نام این 
بازیکن در آنها مطرح شده است اما به نظر می رسد که هیچ تیمی عالقه ای به 
جذب او ندارد. در واقع هیچ باشگاهی نمی خواهد بازیکنی را به خدمت بگیرد که 
۸۱۵ گل در طول دوران فوتبالش به ثمر رسانده و میانگین ۰,۷۳ گل زده در هر 

بازی را در ۲۰ سال اخیر ثبت کرده است.
بایرن مونیخ

بایرن یکی از اولین باشگاه هایی بود که به صورت علنی اعالم کرد رونالدو 
جایی در برنامه هایش ندارد. اولیور کان، مدیر اجرایی این باشگاه، گفت:» ما به 
نتیجه رسیدیم که با وجود تمام احترامی که برای او قائل هستیم اما او با فلسفه 

و شرایط فعلی این باشگاه سازگاری ندارد.«
پاری سن ژرمن

مدیران پی اس جی به این نتیجه رسیده اند که جمع کردن فوق ستاره ها 
در یک تیم فایده ای ندارد و ساختار تصمیم گیری شان در این باره را تغییر داده اند. 
ناصر الخلیفی در نشست خبری معارفه کریستوف گالتیه، سرمربی جدید پی اس 
جی، گفت که این تیم به دنبال تعهد ورزشی بیشتری است و رونالدو با چنین 

ایده ای سازگار نیست.
چلسی

گزینه دیگری که نمایندگان رونالدو برای او در نظر گرفته بودند پیوستن به 
چلسی بود. شانس بازی در لیگ قهرمانان با این تیم برای او بسیار وسوسه برانگیز 
توخل  توماس  که  مدعی شده اند  انگلیسی  رسانه های  از  بسیاری  اما  است  بوده 

عالقه ای به این بازیکن پرتغالی ندارد و بنابراین او در چلسی هم جایی ندارد.
نه رئال، نه اتلتیکو

دو سناریو متفاوت برای بازگشت این بازیکن به پایتخت اسپانیا مطرح شده 
است: رئال مادرید یا اتلتیکو مادرید. رئال پیش از این هم بارها اعالم کرده بود 
که هیچ برنامه ای برای بازگرداندن بهترین گلزن تاریخش ندارد. از سوی دیگر 

افراد زیادی هم در اتلتیکو با ایده جذب رونالدو مخالفت کردند. 
اتحادیه هواداری این باشگاه با انتشار بیانیه ای در این باره تاکید کرد که 
به هیچ وجه حاضر به پذیرش پیوستن رونالدو به این تیم نیست چون این اتفاق 
خدشه ای جدی به ارزش های برجسته این باشگاه وارد می کند. انریکه سرزو، رییس 

اتلتیکو، نیز این موضوع را کامال رد کرد.
غیبت برابر اتلتیکو، حضور برابر رایووایکانو

شرایط این بازیکن در یونایتد همچنان مشخص نیست. اریک تن هاخ نام او را 
از فهرست بازیکنانی که قرار است در اوسلو برابر اتلتیکو مادرید قرار بگیرند خط زد. 
اما نکته جالب اینجا بود که رونالدو تنها چند ساعت بعد با انتشار پستی در 
برابر  اینستاگرامش اعالم کرد که روز یکشنبه در دیدار دوستانه  صفحه رسمی 

رایووایکانو در اولدترافورد به میدان خواهد رفت. 
دنبال  به  هنوز  رونالدو  که  می رسد  نظر  به  آگوست،  ماه  آغاز  آستانه  در 
باشگاهی است تا بتواند از یونایتد جدا شود و درخشش خود را با پیراهن دیگری 

به نمایش بگذارد.

انتقاد لواندوفسکی به سران بايرن
ز  ا بارسلونا  لهستانی  مهاجم 
مدیران بایرن انتقاد کرد. او از حضور 

در آبی اناری ها خوشحال است.
روبرت   ،ESPN گزارش  به 
لواندوفسکی یک فصل دیگر با بایرن 
مهاجم  این  اما  داشت  قرارداد  مونیخ 
لهستانی تصمیم به جدایی از این تیم 
گرفت و با وجود مخالفت اولیه سران 

بایرن در نهایت به بارسلونا پیوست.
او به انتقاد از بعضی از مسئوالن 
احساس  و گفت: من  پرداخت  بایرن 

می کنم که در مکان مناسبی قرار دارم. بایرن تالش کرد تا برای توجیه فروش 
من یک کارزار راه اندازد چرا که برای هواداران سخت بود که انتقال من با بارسلونا 
را توضیح دهند. دروغ های زیادی به من نسبت داده شد با این حال هواداران به 

شدت از من حمایت کردند.
مهاجم پیشین بایرن ادامه داد: زمان مناسب برای ترك بایرن فرا رسیده 
بود و باید تیم را ترك می کردم. من رابطه بسیار خوبی با هم تیمی های پیشین 
خود و کادر فنی تیم دارم و به شدت دلتنگ آن ها هستم با این حال از پیوستن 

به بارسلونا خوشحال هستم.
بازی  او در دو  بارسلونا شده است.  با ۵۰ میلیون یورو راهی  لواندوفسکی 

دوستانه برای این تیم به میدان رفته است اما موفق به گلزنی نشده است.
پشت  مونیخ  بایرن  پیراهن  با  را  درخشانی  روزهای  لهستانی  مهاجم  این 
سرگذاشت و توانست رکوردهای زیادی را به نام خود به ثبت رساند. بایرن برای 
جایگزینی این مهاجم گلزن با ماتیس تل پدیده ۱۷ ساله فرانسوی قرارداد امضا 

کرده است.

ژاوی: امیدوارم مسی به بارسلونا برگردد
سرمربی آبی اناری ها ابراز امیدواری کرد که دوران مسی در این باشگاه به 

پایان نرسیده باشد و او دوباره به تیم برگردد.
به گزارش  ESPN، مسی بعد از دو دهه حضور در بارسلونا مجبور شد که 

این تیم را ترك کند.
سن  پاری  راهی  ساله  دو  قراردادی  عقد  با  آرژانتینی  ستاره  فوق  این 
قهرمانی  به  را  ژرمن  سن  پاری  توانست  نه  انتقال  این  اما  است  شده  ژرمن 
مسی  غیاب  در  را  خوبی  فصل  بارسلونا  نه  و  برساند  اروپا  قهرمانان  لیگ  در 

سرگذاشت. پشت 
از یک طرف عملکرد ناامید کننده پاری سن ژرمن با مسی و از طرف دیگر 
فصل بدون جام آبی اناری ها باعث شده است تا زمزمه بازگشت این بازیکن به 

آبی اناری ها قوت گیرد.
دیگر  بار  مسی  دارد  دوست  که  کرد  اعالم  صراحت  به  بارسلونا  سرمربی 

پیراهن این تیم را بر تن کند.
باشد.  نرسیده  پایان  به  بارسلونا  در  مسی  دوران  که  امیدوارم  گفت:  او 
مسی شایسته فرصت دوم در بارسلوناست. امیدوارم که او به بارسلونا برگردد. 
از من سوال می کنند که آیا دوست دارم مسی به بارسلونا برگردد؟ پاسخ من 
تابستان  در  مسی  بازگشت  که  چرا  است  بعد  فصل  برای  این  البته  است.  بله 

سال جاری ممکن نیست.
پایان می رسد و  به  تابستان سال قبل  با پاری سن ژرمن  قرارداد مسی 
ترکیب  در  را  آرژانتینی  ستاره  فوق  این  بعد  سال  در  که  است  امیدوار  ژاوی 

ببیند. خود  تیم 
پاری سن ژرمن به خاطر درخشش در لیگ قهرمانان اروپا با مسی قرارداد 
امضا کرد که فصل قبل این ماموریت کامل نشد و باید دید که با تغییر در کادر 

فنی تیم پاریسی در فصل پیش رو چه نتایجی کسب خواهد شد.

سبق  ا مل  عا یر مد
ص  خصو ر  د لیس  سپو پر
صدور حکم انضباطی پرونده 
وانمود  عده ای  کرد:  عنوان  ویلموتس 
پرونده تخفیف داده شد و  می کنند در 
یافته است!  یورو کاهش  میلیون  به ۳ 
این یک شکست است و پیروزی نیست.

محمد رویانیان پیرامون برگزاری 
آخرین  و  فوتبال  فدراسیون  انتخابات 
شرایط  داشت:  اظهار  کاندیدا  شرایط 
در  است!  همیشه  مثل  انتخابات  این 
مورد رد صالحیت شدگان یک مشکلی 
است. همانطوری به راحتی که نمی توان 
رد صالحیت کرد. باید شرایط عمومی و 
خصوصی مشخصی باشد تا جای ممکن 
و غیر محرمانه دالیل رد صالحیت ها را 
بگویند. به هرحال نفرات ثبت نام کننده 
در فوتبال و کشور شناخته شده هستند. 
مدارك  نواقص  دلیل  به  بگویند  مثال 
نتوانستند تایید صالحیت شوند تا جایی 
جای  موضوع  این  است.  ممکن  که 
با توجه به تایید صالحیت  بحث دارد. 
۳ کاندید و مشخص بودن رزومه آنها، 
حرف جدیدی نمی شود زد و باید گفت 

همه چیز به روال گذشته است.
حکم  صدور  خصوص  در  وی 
عنوان  ویلموتس  پرونده  نضباطی  ا
کرد: عده ای وانمود می کنند در پرونده  
یورو  میلیون   ۳ به  و  شد  داده  تخفیف 
شکست  یک  این  است!  یافته  کاهش 
حال  هر  به  نیست.  پیروزی  و  است 
قرارداد  طریق  از  که  است  شکستی 
اصولی  غیر  نادرست،  ای،  غیرحرفه 
نصیب ما شده است. این اتفاق، اتفاق 
بدی است. با مسببین این موضوع باید 

برخورد شود.
در  پرسپولیس  سابق  مدیرعامل 
پاسخ به این سوال که به مدیریت وی 

این  پرتغالی  پرونده سرمربی  بابت  هم 
انتقاد وارد است، تصریح کرد: سر  تیم 
را  ما  سال  هفت  ژوزه،  مانوئل  قرارداد 
زیر سوال بردند تمام کارهای مثبت ما 
را نادیده گرفتند ولی من دفاع خاصی 
نکردم. به هر کار اشتباهی بود که اتفاق 
افتاد. البته ژوزه انتخاب من نبود. بلکه در 
یک پروسه درست، یک آدم اشتباهی در 
دوره بنده انتخاب شد. در فرایند انتخاب 
او ۲۱ نفر از پیشکسوتان در جلسه چند 
ساعته از بین ۴ گزینه شادروان متسو، 
کالدرون، گزینه ایرانی و آقای ژوزه به 
اتفاق آقایان سرمربی پرتغالی را انتخاب 
موثر  پیشکسوتان  از  افراد  این  کردند. 
باشگاه بودند. هر چند ژوزه رزومه خوبی 
داشت و با  ۱۲ قهرمانی به ایران آمده 
بود اما اینجا نتوانست کار کند و اختالفی 
کاری  گذشته  به  داشتند.  کیروش  با 
نمی کنم  دفاع  موضوع  این  از  و  ندارم 
در  حرفه ای  آدم های  از  بود.  اشتباه  و 
سازمان رسمی فوتبال ایران این اشتباه 
پذیرفته نیست. همینطور اثرات مخربی 
که داشت که به فوتبال و مدیریت آن 
نمی  صحبت  فرد  به  راجع  زد.  آسیب 
خواهم بکنم. آقای تاج در این فوتبال 

زحمت کشید اما به وجهه او آسیب وارد 
شد. بعد از پرونده ویلموتس به فوتبال 
ایران از نظر مادی و معنوی آسیب وارد 
شد. همه باید بگویند اشتباه بود و این 

مسئله توجیهی ندارد.
رویانیان با ارزیابی نقل و انتقاالت 
دوم  و  بیست  فصل  برای  پرسپولیس 
لیگ برتر، اظهار داشت: نقل و انتقاالت 
پیش  اما خوب  در سکوت  پرسپولیس 
انجام  را  ممکن  کار  بهترین  و  رفت 
جذب  بحث  ممکن،  بحث  تنها  دادند. 
مهاجم  است که باید بیشتر روی آن 
کار شود. شاید به دلیل اینکه بازیکنان 
از  حواس شان  شدند،  جذب  مهمی 
شاید  شد.  غافل  کمی  مهاجم  پست 
که  کردند  باز  حساب  کسانی  روی 
نتوانستند یا نشد جذب کنند. اما اینکه 
و  نقل  توقف  برای  داخلی  از جریانات 
انتقاالت پرسپولیس دست به کار شده 
که  بازیکنانی  با  ندارم!  خبری  باشند، 
می شود  تقریبا  گرفته  که  پرسپولیس 
پیش  شدن  کهکشانی  سوی  به  گفت 

رفتند انشااهلل که تکمیلش کنند.
پیرامون  گمانه زنی ها  درباره  وی 
خوب نبودن رابطه یحیی گل محمدی 

آقای  گفت:  پرسپولیس  مدیران  با 
و  خوب  مربی  محمدی  گل  یحیی 
است.  توانمند  و  مجرب  ارزشمندی، 
باشگاه پرسپولیس ملک شخصی آقای 
درویش نیست و او خدمتگزار میلیون ها 
هوادار است. بنابراین آقای یحیی نباید از 
شخص گله کند و همه دست به دست 
برود.  پیش  خوب  کار  که  بدهند  هم 
پرسپولیس  به  قبل  سال  ناراحتی های 
گرفت.  تیم  از  را  قهرمانی  و  زد  ضربه 
نباید این گالیه ها آثار منفی داشته باشد 
و باید به هم کمک کنند. یک جاهایی 
نمی  پیش  کار  خواهد  می  مدیر  یک 
یک  جایی  یک  است.  بحث  یک  رود 
مدیر نمی خواهد و کاری را انجام نمی 
دهد بحث دیگری است. اینکه باید هم 
را درك کنند. البته یحیی گل محمدی 
دارد  تمایل  سرمربی  عنوان  به  هم  به 
جایگاه  آینده  فصل  در  پرسپولیس 
قهرمانی خودش را پیدا کند و هر مربی 

آرزویش قهرمانی است
در  پرسپولیس  سابق  مدیرعامل 
خصوص دیدگاه هواداران استقالل که 
می گویند آنها  خیلی نیازی به جذب 
پرسپولیس  و  نداشتند  جدید  بازیکنان 
قهرمانی،  کسب  در  ناکامی  دلیل  به 
انتقاالت  و  نقل  بازار  در  است  ناچار 
ما  که  اواًل  گفت:   کند،  صدا  و  سر 
وقت  هیچ  شدیم.  قهرمان  سال  پنج 
از این حرفها نزدیم. دوم مگر عملکرد 
نایب  بود؟  چه  پرسپولیس  قبل  فصل 
با استقالل  قهرمان شدیم. مگر چقدر 
فاصله داشتیم؟ دهم یا پانزدهم جدول 
که نبودیم ؟! با این همه مشکل خوب 
عمل کردیم. پرسپولیس با ۵ قهرمانی 
متوالی کمی خستگی اش را رفع کرد. 
یک سال دلش خواست قهرمانی را به 

فرد دیگری بدهد.

شرايط اين انتخابات مثل همیشه است؛

رويانیان: نتیجه پرونده ويلموتس يک شکست است!

ر  د قلعه نویی  میر  ا لی  حا ر  د
۲۰میلیاردی  قرارداد  از  صحبت هایی 
فوتبالیست ها دفاع کرد که چنین موضع 
گیری هایی سنخیتی با ژست های عدالت 
و  ندارد  اخیر  سال های  در  او  گرایانه 
پوشالی بودن این ادعاها را ثابت می کند.

سنگ  می گیرند،  مردمی  ژست 
مردم را به سینه می زنند اما وقتی پای 
بودن  توخالی  می آید  میان  به  عمل 
ادعاهایشان ثابت می شود، مانند برخی 
از جماعت فوتبالی که وقتی پای پول و 
قراردادهای میلیاردی شان در میان باشد، 
چشم روی همه حرف های قبلی شان 
درباره عدالت می بندند و خودشان را بر 
حق می دانند، حتی طلبکار هم می شوند.
نمونه  قلعه نویی سرمربی گل گهر 
افرادی است، مربی که حرف و  چنین 
نجومی  رقم  درباره  زیادی  حدیث های 
گوش  به  سیرجانی  تیم  با  قراردادش 
تعجبی  به همین خاطر جای  می رسد، 
ندارد که او حامی پرداخت های میلیاردی 
شود.  فوتبالی ها  به  دولتی  بودجه  از 
باید  را  مربی  این  دیروز  صحبت های 
جایی  کرد،  تحلیل  راستا  همین  در 
فوتبال  در  که  می گوید:»زمانی  که 
دستمزد می گرفتید  تومان  میلیارد  یک 
می رفتید با آن در خیابان ولنجک یک 
خانه ۲۰۰ متری می گرفتید این مال ۱۰ 
-۱۲ سال پیش است. اما اکنون بازیکن 
۲۰ میلیارد دستمزد می گیرد اما آن خانه 

را نمی تواند بخرد.«
برخی  موضع گیری  و  واکنش 
انتقادهایی که  به  نسبت  فوتبال  اهالی 
ده  چند  بی ضابطه  قراردادهای  درباره 

همین  در  باید  را  است  شده  میلیاردی 
چارچوب دید. به خصوص فوتبالی ها در 
حالی آماده شروع فصل جدید لیگ برتر 
می شوند که قرارداد بازیکنان و مربیان 
افزایش چند برابری داشته تا جایی که 
حتی یک بازیکن معمولی بدون داشتن 
یک بازی ملی، قراردادی نزدیک به ۲۰ 
میلیارد برای یک فصل امضا کرده است.
بهانه  به  مربیان  و  فوتبالیست ها 
ارز و سایر  برابری قیمت  افزایش چند 
هزینه ها نسبت به سال گذشته خواهان 
قراردادهای سه برابری شده اند و در این 
نگفتن مدیران  نه  تامل  قابل  نکته  راه 

زیاده  به  فوتبال  دولتی  باشگاه های 
برخی  سوی  از  که  است  خواهی هایی 
تا  فوتبالیست و مربی صورت می گیرد 
که  بازیکنی  می شود  شنیده  که  جایی 
تا سال گذشته قرارداد سیصد میلیونی 
داشته است، برای سال جدید خواهان 
افزایش  یک  است،  شده  میلیارد  سه 

ده برابری!
برای  فوتبال  اهالی  توجیه  البته 
درخواست چنین رقم های غیرمتعارف و 
زیاده خواهانه ای این است که در همه 
گران ترین  فوتبالیست ها  دنیا،  جای 
سایر  به  نسبت  و  دارند  را  قراردادها 

مرفه تری  زندگی  جامعه  بخش های 
دارند.

این در شرایطی است که در ایران 
فوتبال کامال دولتی است و به جز چند 
وابسته  باشگاه ها  اکثر  محدود،  باشگاه 
قراردادهای  و  بودجه دولتی هستند  به 
مردم  جیب  و  المال  بیت  از  فوتبال 
پرداخت می شود. به نوعی می شود گفت 
کارمندان  مربیان  و  فوتبالیست ها  که 
نیز  آنها  قراردادهای  و  هستند  دولتی 
باید تابع شرایطی باشد که بر وضعیت 

جامعه حاکم است.
اگر فوتبال ایران در اختیار بخش 
ریخت  به  زیاد  نمی شد  بود  خصوصی 
قراردادها  برای  باشگاه ها  پاش های  و 
ایراد زیادی گرفت اما وقتی باشگاه های 
فوتبال دولتی هستند و به صورت آشکار 
المال  بیت  از بودجه دولتی و  پنهان  و 
باید  نیز  آنها  بنابراین  استفاده می کنند، 

تابع شرایط اقتصادی کشور باشند.
به همین خاطر مربی ای مانند امیر 
قلعه نویی و نه هیچ فوتبالی دیگر که به 
صورت رسمی و غیر رسمی از بیت المال 
و بودجه عمومی حقوق دریافت می کند، 
نامعقول  افزایش  خواهان  نمی تواند 
شرایطی  در  شود.حال  قراردادش  رقم 
توجه  بدون  فوتبال  در  قراردادها  که 
سرسام آوری  افزایش  کشور  شرایط  به 
داشته است، بهتر است جماعت فوتبالی 
حداقل زبان در کام بگیرند و به جای 
از  حمایت  پوشالی  ژست های  گرفتن 
صفرهای  شمردن  به  سرشان  مردم، 
از  که  باشد  نجومی شان  قراردادهای 

جیب مردم پرداخت می شود!
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الزیر نظر: مجید احمد میرمحمدعلی
وتب
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زیر نظر: مجتبی کاشی

نقدی بر دفاع »قلعه نویی« از قرارداد ۲۰ میلیاردی فوتبالیست ها؛

عدالت در مسلخ زیاده خواهان!

تیــم  دو  ســنگال  و  اروگوئــه 
ــا  ــی و آفریق ــکای جنوب ــد آمری قدرتمن
گزینه هــای نهایــی فدراســیون فوتبــال 
ــتانه  ــدار دوس ــزاری دو دی ــرای برگ ب
هســتند.تیم ملــی فوتبــال ایــران آماده 
برگــزاری دو دیــدار دوســتانه در پنجره 
 FIFA - ــادی ــی )فیف ــای مل بازی ه
DAYS( می شــود. فدراســیون فوتبــال 
ــا  ــود را ب ــی خ ــل رایزن ــا قب از مدت ه
جنوبــی  و  آمریــکای  از  تیم هایــی 
آفریقــا انجــام داده اســت امــا بــا توجه 
بــه اتفاقــات گذشــته ماننــد لغــو بــازی 
بــا کانــادا، ایــن مذاکــرات در ســکوت 

پیــش مــی رود.
بازی اول با اروگوئه

رســانه های  یــن  ا ز  ا پیــش 
اروگوئــه ای و مســئوالن فوتبــال ایــن 
کشــور از برگــزاری بــازی دوســتانه بــا 
ایــران در اتریــش خبــر داده بودند. طی 
روزهای گذشــته دبیرکل و ســخنگوی 
فدراســیون فوتبــال اعــالم کردنــد کــه 
قــرارداد برگــزاری ایــن دیــدار توســط 
ــرف  ــرای ط ــده و ب ــاء ش ــران امض ای

ــه ای ارســال شــده اســت. اروگوئ
ــق اطالع رســانی رســانه های  طب
ــر  ــم مه ــدار یک ــن دی ــه ای ای اروگوئ
در یــک کشــور اروپایــی )احتمــاال 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــش( برگ اتری
بازی دوم با سنگال یا ...

مســئوالن فدراســیون و تیــم ملی 
در حــال رایزنــی بــرای برگــزاری بازی 
دوم بــا یــک کشــور آفریقایی هســتند. 
ســنگال نخســتین حریــف مدنظــر 
فدراســیون فوتبــال اســت کــه پیــش 
ــر  ــی ب ــی مبن ــم بحث های ــن ه از ای
ــا قهرمــان آفریقــا و یکــی از  ــدار ب دی
ــت  ــروه نخس ــر در گ ــای حاض تیم ه

ــی وجــود داشــت. جــام جهان
کشــور  ایــن  بــا  مذاکــرات 

پیــش  آفریقایــی خــوب  قدرتمنــد 
ــنگال  ــا س ــق ب ــال تواف ــه و احتم رفت
ــورت  ــا در ص ــت ام ــاال اس ــیار ب بس
ــه  ــیون دو گزین ــق، فدراس ــدم تواف ع
آفریقایــی دیگــر را بــرای پنجــم مهــر 

ــت. ــه اس ــر گرفت در نظ
بــا توجــه بــه اینکــه کشــورهای 
اروپایــی در ایــن پنجــره از بازی هــای 
ملــی بایــد در لیــگ ملت هــا بــه 
ــال  ــیون فوتب ــد، فدراس ــدان برون می

بــا  دیــدار  بــر  را  خــود  تمرکــز 
و  جنوبــی  آمریــکای  کشــورهای 

آفریقایــی گذاشــته اســت.
تیــم ملــی ایــران در پنجــره 
بازی هــای ملــی در خــرداد دچــار 
ــا  ــد و نهایت ــده ای ش ــکالت عدی مش
ــم دوم  ــا تی ــتانه ب ــدار دوس ــک دی ی
ــا  ــه ب ــام داد ک ــر انج ــر در قط الجزای
ــم  ــن تی ــرای ای ــیاری ب ــی بس حواش

ــود. ــراه ب هم

دیدار ایران با اروگوئه و سنگال؛ در حال نهایی شدن!



7 هنگسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2074- یکشنبه 9 مرداد 1401 فر
دنیای جوانان/ ناظم رام

طبس، مرکز شهرستان طبس و یکی از شهرهای استان خراسان جنوبیه. 
این شهر قبال جزو استان یزد بوده ولی از سال ۹۱ به خراسان جنوبی ملحق 

شد. این شهر با وجود اینکه در حاشیه 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. ولی این شهر زیبای کویری به بهشت کویر ایران 
معرفو است. شهری که نخلهایش حکایت های 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  زردك  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 ۳۵  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 ۲۵  ( 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 ۴۰ 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   ۱۵۰۰
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 ۷۰۰ 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  مبارك  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  پارك 
سنگین،  و  سبک  نقلیه  وسائط 
سبز  فضای  و  بهداشتی  سرویس های 

زیبا برای زائران فراهم است.

آبگرم دیگ رستم
از  کیلومتری   ۲۴۰ 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 ۵ 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    ۵۷ 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 ۱۷ 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 ۱۳۵۷ 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 
 ۲۷ فاصله  در  خرو  ساله   ۷۰۰ 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 ۱۰/۳۵ 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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اپراي عاشورا بار دیگر روي صحنه مي رود

و  بازآفرینی  با  عاشورا  اُپرای 
مرتبه  نخستین  برای  جدید  طراحی 
در تاالر وحدت روی صحنه می رود. 
مردادماه   ۱۹ از  متفاوت  اجرای  این 
روایتی ویژه از حماسه حسینی را در 
تماشاگران  روی  پیش  وحدت  تاالر 

و  طراحی  متن،  بازآفرینی  می دهد.  قرار 
کارگردانی اپرای عاشورا از بهروز غریب پور با همکاری گروه عروسکی 

آران است.  
و  محمودی  مصطفی  معتمدی،  محمد  و  آهنگساز  عبدی  بهزاد 
محمدرضا صادقی آواگران اپرای عاشورا هستند. این اپرای فاخر هنری 
به همت بنیاد رودکی از ۱۹ مردادماه به مدت ۳ شب در تاالر وحدت 
روی صحنه می رود. بلیت فروشي این نمایش فاخر و برزگ از هم اکنون 

براي مخاطبان و عالقمندان آغاز شده است.

سانسور عادل فردوسي پور ادامه دارد

از  یکی  دیگر  بار  صداوسیما 
را  فردوسی پور  عادل  گزارش های 
و  کینه  دهد  نشان  تا  کرد  حذف 
دشمني اش علیرغم تمام صحبت هایي 
که مدیران تلویزیون خصوصا رئیس 

سازمان صداوسیما درباره فردوسي پور دارند، 
با این مجري محبوب تمام نشده است. روز 
گذشته شبکه ورزش اقدام به پخش فوتبال های خاطره انگیز کرد و بازی 
معروف بارسلونا و پاری سن ژرمن که با برتری ۶ بر یک آبی و اناری ها 
به اتمام رسید را پخش کرد و نکته عجیب پخش این مسابقه با صدای 

یک گزارشگر جدید بود. 
در زمان پخش زنده تقابل ۲ تیم، عادل فردوسی پور گزارش آن را 
بر عهده داشت اما صداوسیمایی ها در بازپخش آن ترجیح دادند از صدای 

عادل استفاده نکنند!

مجید انتظامي و ارکستر سمفونیک تهران

فرهنگ  وزیر  مشاور  حکم  با 
مجید  رودکی،  بنیاد  عامل  مدیر  و 
شورای  عضو  عنوان  به  نتظامی  ا
ن  ا تهر سمفونیک  رکستر  ا هنری 
معرفی شد. به نقل از روابط عمومی 

و امور بین الملل بنیاد رودکی، در راستای 
حکم  با  رودکی  بنیاد  ارکسترهای  تقویت 
هنری  شورای  عضویت  به  انتظامی  مجید  استاد  زین العابدین،  مجید 

ارکستر سمفونیک تهران درآمد.
 شورای هنری ارکستر سمفمونیک تهران با حضور ۵ نفر از استادان و 
نخبگان موسیقی ایران جهت اعتالی موسیقی فاخر در بنیاد رودکی برای 
ارکستر سمفونیک تهران برنامه ریزی می کند و حاال استاد مجید انتظامي، 
برجسته ترین  از  بلورین در ۴ دوره جشنواره فجر و یکي  برنده سیمرغ 

آهنگسازان کشور به این شورا پیوست.
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اکران فیلم علي انصاریان در شهریور

 ، ه ها د نک ز با یی  سینما فیلم 
و  نی  ردکا ا د  ا جو نی  ا رگرد کا به 
علی  تهیه کنندگی  و  بکائیان  علی 
علي  د  نده یا ز بازي  با  روئین تن 
انصاریان از اول شهریور به سینماها 
زارع،  قاسم  مقانلو،  نسرین  می آید. 

الناز  بنفشه خواه،  بیژن  مظلومی،  میرطاهر 
فیلم  این  بازیگران  دیگر  قریشی  سحر  و  محمودی  مسعود  عبدی، 
سینمایی هستند. در خالصه داستان این فیلم آمده است: زدم، زدی، 

زد، زدیم، زدید، خورد...
 اما برای ما مشخص نیست کسانی بانک زده اند یا بانک آنها را 
زده است چه بزن بزنی ست و چه بزن بزنی باید باشد در بانک زده ها و 
ما خودمان هم حیرانیم به همه گفتیم زدیم شمام بگید زدن تو بزن تا 

من برقصم با رنگ گروه بی تی اس!

ما
سین

 

از بچه تا بچه محل...

مهران نائل: سینما از سبد کاالي خانواده ها حذف شده است!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱۰8- واحد9 
تلفن: ۲۶3۰۵8۲4- فکس: ۲۶3۰۵8۲4 صندوق پستی: ۱۱۵- ۱9۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  ۰9۱۲۲7۵۲۱9۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

ا  ر چهره اي  کمتر  روزها  ین  ا
صورت  به  که  کنیم  پیدا  مي توانیم 
ر  د چه  و  تر  تئا ر  د چه  مستمر 
تلویزیون  مانند  تصویري  عرصه هاي 
یگر  ز با ئل  نا ن  ا مهر ست.  ا ل  فعا
کشورمان  محبوب  و  دوست داشتني 
یکي از چهره هایي است که به صورت 
مستمر چه در تئاتر و چه در تلویزیون 
نتوانسته  کرونا  جتي  و  است  مشغول 
انگیزه و انرژي او خصوصا در عرصه 

تئاتر را کم کند.
مهران نائل در گفتگویي پیرامون 
بازیگری  عرصه  در  خود  فعالیت های 
گفت: به تازگی برای حضور در سینما 
و تلویزیون چندین پیشنهاد داشته ام اما 
هنوز هیچکدام قطعی نشده تا بتوانم در 

مورد آنها چیزی بگویم.
در  خود  حضور  به  اشاره  با  وی 
بیشتر  جاری  سال  کرد:  اضافه  تئاتر 
بودم،  تئاتر  در  بازی  مشغول  را  زمانم 
فروردین  و  گذشته  سال  ماه  اسفند 
سال جاری نمایش بچه، به کارگردانی 

افسانه ماهیان را روی صحنه داشتم که 
خوشبختانه با استقبال خوبی روبرو شد و 
توانست مخاطبان فراوانی داشته باشد.

موفقیت های  درباره  نائل  مهران 
بین المللی نمایش بچه تاکید کرد: این 
در  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  نمایش 
و  داشت  حضور  مونیخ  تئاتر  جشنواره 
آبان ماه هم در ادامه حضور بین المللی 
خود برای حضور در جشنواره تئاتر برلین 

راهی کشور آلمان می شود.
این بازیگر که سریال هاي موفقي 
را هم در کارنامه کاري خود دارد، با اشاره 
به حضورش در سریال بچه محل افزود: 
مشغول  را  گذشته  یکسال  به  نزدیک 
بازی در سریال بچه محل به کارگردانی 
فیلمبرداری  بوده ام،  امیرخانی  وحید 
این اثر همچنان ادامه دارد و به گمانم 
حداقل تا اوایل پاییز مشغول این پروژه 

خواهم بود.
در  احتمال حضورش  درباره  نائل 
اضافه  جاری  فجر سال  فیلم  جشنواره 
جشنواره  در  دارم  دوست  طبیعتا  کرد: 

فیلم فجر حضور داشته باشم اما هنوز 
است.  نشده  پیشنهاد  بازی  برای  اثری 
نشده  اکران  آثار  سینما  عرصه  در  اما 
صف  در  که  دارم  زیادی  بالتکلیف  و 

اکران هستند.
وی درباره دلیل کاهش محسوس 
تاکید  جاری  سال  در  سینما  مخاطبان 
یک  شبیه  چیز  همه  من  نظر  از  کرد: 
زنجیره است، اگر امروز مخاطب سینما 
افت کرده صرفا معطوف به یک دلیل 
نیست و مجموعه ای از مشکالت باعث 
چنین اتفاقی شده است. از طرفی گرانی 
بلیت، از سویی ادامه کرونا و همچنین 
کیفیت محصوالت از جمله دالیل این 

اتفاق هستند.
را  سینما  وضعیت  نائل  مهران 
اینگونه تشریح کرد: به نظر من سینما 
خانواده ها  نیست،  جامعه  دغدغه  دیگر 
حذف  خود  کاالی  سبد  از  را  سینما 
کرده اند زیرا دغدغه های دیگری دارند 
که برایشان از سینما بسیار مهمتر است.

این بازیگر که فیلم سینمایي بیرو 

را هم آماده نمایش دارد در همین رابطه 
هم  سینما  در  تولید  اوضاع  داد:  ادامه 
شرایط  سینما  زیرا  نیست،  خوب  اصال 
سرمایه  ورود  و  دارد  بدی  اقتصادی 
دور  به  و  بی بازگشت  بخش خصوصی 
بازگشت  باید  سینما  است.  صالح  از 
سرمایه داشته باشد تا بتواند رشد کند، اما 
متاسفانه سینمای امروز اینگونه نیست. 
امیدوارم روزی شرایط سینما بهتر شود، 
محصوالت  کیفیت  بهبود  امر  واقعیت 
می تواند  که  است  مهمی  بسیار  نکته 
سینما را از این بحران خارج کند. همواره 
اگر کمی مدیریت  اما  امید داشت  باید 
درست داشته باشیم این امید واقعی و 

عملی خواهد شد.
در  سینما  گیشه  ه  ر با ر د ئل  نا
سال های گذشته اظهار کرد: به فرض 
یک فیلم ۴۰ میلیارد فروخته باشد، در 
به  نزدیک  یعنی  عدد  این  اینکه  ابتدا 
یک و نیم میلیون بلیت خریداری شده 
که در برابر جمعیت ۸۰ میلیونی کشور 
 ۴۰ اگر  حتی  سویی  از  نیست،  هیچ 

تصور  بزرگ  عددی  را  تومان  میلیارد 
کنیم باز هم فروش خوبی نبوده است. 
می تواند  تومان  میلیارد   ۴۰ با  امروز 
فکر  شما  خرید،  مسکونی  واحد  یک 
دارد  قرار  وضعی  در  ما  سینمای  کنید 
که پرفروش ترین فیلمش به اندازه یک 
این  واحد مسکونی خوب می فروشد. 
تازه  نیست،  خوب  سینما  حال  یعنی 
را  اکران  چرخه  دیگر  های  فیلم  اگر 
بسیار  اوضاع  کنیم  بررسی  فروش  در 

بدتر هم هست.
پروانه  جدید  قوانین  درباره  نائل 
به  کرد:  خاطرنشان  تئاتر  در  نمایش 
نیازمند  جامعه  از  بخشی  هر  من  نظر 
قوانین  وضع  با  من  و  است  قوانین 
مواقع  برخی  اما  ندارم  مشکلی  درست 
که  تئاتر  به  سلیقه ای  برخوردهای 
هنر آسیب پذیری است ضربات جبران 
ناپذیری می زند، امیدوارم خردی جمعی 
و درست بر فضای تئاتر حاکم شود با 
نهایتا یک روز دوران خوب تئاتر را هم 

تجربه کنیم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران هشدار داد؛
جوالن کرونا در مازندران / تالطم 

جمعیتی قوز باالی قوز
از  آرام  آرام  کم توجهی ها  میان  در  کرونا 
خواب چند ماهه اش بیرون آمده! آمارمبتالیان 
درحال افزایش است ! مازندران همچون ایران 
داده  رنگ  دیگرتغییر  جاهای  از  بیشتر  حتی  و 
اخیر  هفته های  شرایط  شود.  می  پررنگتر  و 
نشانه هایی از آغاز روند همچنان صعودی موج 
هفتم کرونا دارد. رنگ قرمز   کرونایی بار دیگر 
به مازندران بازگشته و تعداد شهرهای با رنگ 
نارنجی و زرد کرونایی روبه افزایش یافت. شمار 
بستری ها پس از دو ماه بار دیگر سه رقمی شده 
و روند افزایشی تخت های درمانی اِشغال شده 
توسط بیماران مبتال به کرونا ادامه دارد. تقریبا 
تعداد موارد بستری و سرپائی نسبت به هفته قبل 

بیش از ۷ برابر شده است.
رعایت  به  بی توجهی  دیگر،  طرفی  از 
طی  زندران  ما در  بهداشتی  پروتکل های 
سرعت  که  شده  سبب  گذشته  هفته های 
شیوع کرونا در این استان نسبت به بسیاری از 

استان های دیگر بیشتر باشد. 
به گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران، تعداد مراجعات به مراکز درمانی این 
استان  دردوهفته اخیربه بیش از ۷۰۰نفر در روز 

رسیده است. 
دکتر فرهاد غالمی رئیس دانشگاه علوم 
مراکز  به  مراجعات  مازندران می گوید:  پزشکی 
نشان  این  و  شده  بیشتر  مازندران  درمانی 
می دهد که ویروس کرونا با سرعت بیشتری در 
حال انتقال و گسترش است. در چنین شرایطی 
همچنان رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده 
از ماسک توصیه می شود تا مانند ماه های گذشته 

ویروس کنترل شود.
دکتر غالمی می افزاید: تعداد مراجعات نیز 
بیش از ۷ برابر شده؛ بنابراین نمی توان گفت که 

کرونا کنترل شده است.

شدن  بی خطر  باور  دالیل  درباره  وی 
کرونا در جامعه تصریح می کند: طبیعتا تزریق 
از  توجهی  قابل  ضریب  به  را  جامعه  واکسن، 
ایمنی رسانده است. حدود ۹۵درصد از جمعیت 
هدف استان دز نخست و نزدیک به ۸۵درصد 
نیز دز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند. ضمن 
این که در موج ششم، جمعیت قابل توجهی به 
کرونا مبتال شدند. بنابراین ایمنی اولیه در افراد 
وجود  قبلی  ابتالی  و  واکسن  تزریق  دلیل  به 
دارد. به همین دلیل شاهد درگیری های شدید 
بر اثر ابتال به کرونا در جامعه نیستیم. اما این 
تضمین کننده بی خطر ماندن کرونا نیست. چرا 
که ایمنی افراد پس از چند ماه کاهش یافته و 
اگر پروتکلها رعایت نشود، بیماری مجددا شعله 
ور می شود که تا حد زیادی این امر رخ داده و 

همچنان به پیش می رود. 
مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
توانسته  واکسیناسیون  قطعا  کرد:  خاطرنشان 
جلوی مرگ های گسترده ناشی از کرونا را بگیرد. 
اما این ایمنی تضمین نمی دهد که افراد الزاما به 
کرونای خفیف مبتال شوند. نباید فراموش کنیم 
از افراد جامعه در دسته گروه های  که بسیاری 
پرخطر قرار دارند و همواره خطر کرونا آن ها را 
تهدید می کند. افراد دارای بیماری های زمینه ای، 
سالمندان و بانوان باردار در این دسته قرار دارند 
که ممکن است کرونا باز هم آنها را هدف هجوم 

و همه گیری اش قرار دهد.
است  این  ما  توصیه  گفت:  غالمی  دکتر 
که پروتکل های بهداشتی حتما رعایت شود و 

استفاده از ماسک جدی گرفته شود.
چهارم  دز  تزریق  لزوم  بر  تأکید  با  وی 
آسیب های  از  پیشگیری  برای  کرونا  واکسن 
کووید۱۹ اظهار کرد: تزریق دز چهارم واکسن 
دریافت  زمان  از  ۶ماه  که  افرادی  برای  کرونا 
دز سوم واکسن  گذشته باشد، آغاز شده است. 
ضمن این که گروه های پرخطر نیز باید دز چهارم 
بیشتری  ایمنی  از  تا  کنند  دریافت  را  واکسن 
اطالعات  می توانند  افراد  همه  شوند.  برخوردار 

مربوط به دریافت دز چهارم واکسن را از مراکز 
بهداشت سراسر استان دریافت کنند. انتظار داریم 
همه مردم استان با توجه به از سرگیری شیوع 
کرونا و افزایش آمارها، همکاری و همراهی الزم 

برای توقف این روند را داشته باشند.

ما  با  کرونا  جدید  سویه  هشدار؛ 
چه می کند؟

جهانی  بهداشت  سازمان  جدید  آمارهای 
 ۱۸ افزایش  از  خبر  کرونا،  مورد همه گیری  در 
در  کرونا  یعنی  می دهد؛  مبتالیان  درصدی 
همه  نقاط جهان با چند هفته فاصله در حال 
اوج گیری است. علت این اوج گیری هم گسترش 
سویه های BA.۴ و BA.۵  عنوان شده؛ چراکه 
از  ایمنی  ایمنی دارند؛ چه  از  این سویه ها فرار 
ابتالی طبیعی و چه ایمنی ناشی از واکسن. وجود 
نوعی گریز از واکسن و گریز از سیستم ایمنی 

باعث می شود احتمال ابتال بیشتر شود.
دکتر "علی پور"معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران در این زمینه گفت: نظر 
همیشگی کمیته علمی ستاد کرونا این بوده که 
جدی  باید  همچنان  بهداشتی  مسائل  رعایت 
این  می گوید:  توضیح  این  با  وی  شود.  گرفته 
ما  برای     BA۵ و   BA۴ سویه های  روزها 
غربی،  کشورهای  اکثر  می شود.  مشکل ساز 
آمریکای  کشورهای  از  بسیاری  و  لیا  استرا
شمالی گزارش های ابتالی بسیار باالیی از این 
دوسویه می دهند و این سویه زیرشاخه دیگری 
از اُمیکرون است و هنوز تغییر رفتار محسوسی 
است که  نداشته  اولیه  اُمیکرون های  به  نسبت 
بافت ریه را تحت تأثیر جدی قرار دهد. سردرد، 
سینه  قفسه  درد  و  خشک  سرفه های  گلودرد، 
همان عالئم مرسوم کروناست که در روزهای 
استفراغ  و  اسهال  موارد  بعضی  در  تابستان 
را  بیمار  عمومی  حال  و  اضافه شده  آن  به  هم 

وخیم تر می کند.

۶۰ درصد تست ها مثبت هستند
با آغاز پیک هفتم کرونا در کشور و به تََبع 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  استان،  در  آن 
بخشی  آگاهی  راستای  در  مازندران  پزشکی 
جامعه، جزئیات این همه گیری را تشریح کرد.

تمام گفتگوهای خبری  همانگونه که در 
در زمینه کرونا؛ بر زدن ماسک، رعایت فاصله 
اجتماعی و تزریق واکسن تاکید می شود، این 
برنامه هم مستثنی نبوده و معاون دانشگاه علوم 
مازنی خواست  از شهروندان  مازندران  پزشکی 

توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند.
دکتر عباس علیپور با اعالم اینکه میزان 
روند  گذشته  هفته   ۳ طی  سرپایی  بیماران 
میزان  برابرشدن   ۷ از  است،  گرفته  صعودی 

مراجعین سرپایی و بستری خبر داد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
مازندران با اشاره به این که  بررسی ها طی دو 
تست  درصد  که ۶۰  نشان می دهد  اخیر  هفته 
به  استان  درمانی  مراکز  به  مراجعات  در  مردم 
ویروس کرونا مثبت می شود، پایین آمدن ایمنی 
مردم جامعه، عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
بیشتر  )تماسهای  جمعیت  تالطم  بودن  باال  و 
مردم با همدیگر به دلیل مسافرتها، تجمعات و 
...( و افزایش حجم مسافر را علل شیوع کرونا 
ه و می گوید: در چنین  استان عنوان کرد  در 
واکسیناسیون  ایمنی،   افزایش  برای  شرایطی 

ضروری است.
علی پور ادامه داد: اکنون با گذشت حدود 
۶ ماه از زمان واکسیناسیون نوبت سوم بخش 
قابل توجهی از مردم مازندران، سطح عمومی 
لذا  و  آمده  پایین  کرونا  برابر  در  جامعه  ایمنی 
توصیه می کنیم مردم ضمن تزریق واکسن یادآور 
)نوبت چهارم(، نسبت به اصول بهداشت فردی و 

اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشند.
وی با یادآوری اینکه خطر ابتال به بیماری 

برگزاری مراسم محرم  با ورود حجاج و  کرونا 
بسیار جدی است، افزود: به منظور جلوگیری از 
انتشار ویروس کرونا، تمام حجاج بیت اهلل الحرام 
هنگام ورود به فرودگاه با عبور از مقابل دستگاه 
کرونا  تست  و  غربالگری  دیجیتالی،  تب سنج 
می شوند در صورت مثبت بودن به خانواده آنان 

برای قرنطینه اطالع داده می شود.
و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  علیپور 
فاصله گذاری اجتماعی توسط حجاج و استقبال 
کنندگان ضروری دانست و توصیه کرد : حجاج از 

گرفتن ولیمه و روبوسی خودداری کنند.
مقررات  و  قوانین  اینکه  بیان  با  وی 
بهداشتی و درمانی در مقوله رنگ بندی شهرها 
به کرونا باید رعایت و عملیاتی شود ، گفت : 
همه اصناف و دستگاه های اجرایی باید قوانین 
بهداشتی را طبق رنگ بندی رعایت کنند و این 
مقوله  در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان 

تاکید شده است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
شهرهای  همه  در  اینکه  به  اشاره  با  مازندران 
مراکز جامع خدمات سالمت،  بر  استان عالوه 
فعال  واکسیناسیون  تجمیعی  مرکز  دو  تا  یک 

شده است. 

* ُدز یادآور، اثربخش است
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
مازندران با بیان اینکه در تمام شهرهای استان 
از ۸  حداقل یک مرکز تجمیعی واکسیناسیون 
صبح لغایت ۸ شب دایر شده است، افزود: بیش 
از ۴۵۰ مرکز نمونه گیری در استان فعال هستند 
و به همه بیماران توصیه می کنیم اگر عالمتدار 

شدند، حتمًا تست دهند.
با  شهروندان  کرد:  اضافه  علیپور  دکتر 
توانند  می   ir.maz۱۴۰۱ سامانه  به  مراجعه 
گیری  نمونه  و  واکسیناسیون  مراکز  آدرس  از 

مطلع شوند.

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
مازندران در رابطه با این سوال که واکسن های 
موجود دارای تاریخ انقضا هستند، توضیح داد: 
خیال شهروندان از این بابت راحت باشد چراکه 
بر سالمت  کاملی  نظارت  دارو  و  غذا  سازمان 
واکسنها مطابق معیارهای علمی بین المللی و 

مشابه واکسنهای مطرح دنیا  دارد.
دکتر علیپور افزود: سازمان غذا و دارو در 
ابتدا انقضا واکسن ها را شش ماهه درنظر گرفت 
و در ادامه با بررسی پایداری مولکولی، و اطمینان 
کامل از سالمت واکسنها، دوره استفاده را قدم 

به قدم افزایش داد.
وی با اعالم اینکه تاکنون مورد اثبات شده 
ای در رابطه با عوارض شدید تزریق واکسن ها 
مازندران   پزشکی  علوم  دانشگاه  مجموعه  در 
نداشتیم، خاطرنشان کرد: عوارض خفیف واکسن 
مانند تب، بدن درد، و درد محل تزریق در مورد 
همه واکسنها وجود داشته و همه ما که از کودکی 
واکسن زده ایم، چنین تجربه ای را داشته ایم. اما 
در صورت شک به عوارض شدید منتسب واکسن 
در  شبکه های بهداشت و درمان و نهایتا دانشگاه 
علوم پزشکی  در کمیته ای توسط متخصصین 

مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.

به خصوص  اماکن سرپوشیده   در 
مراکز درمانی حتماً ماسک بزنید

رئیس مرکز بهداشت استان مازندران ادامه 
داد: نگرانی اصلی متخصصان و کادر درمان از 
مجدداً  می تواند  که  ابتالست  موارد  زیاد  تعداد 
بیمارستان ها را درگیر کند و منابع انسانی حوزه 
درمان را دوباره به سوی خود سوق دهد. دکتر 
بیماری های  دارای  افراد  بیان داشت:  پور  علی 
زمینه ای، افراد مسن و سالخورده به ویژه گروه 
سنی باالی ۸۰ سال و اکثر افرادی که واکسن 
نزده اند در گروه آسیب پذیر قرار می گیرند که باید 
به توصیه های بهداشتی اعم از زدن ماسک در 
اماکن عمومی و رعایت فاصله اجتماعی نسبی 

توجه ویژه داشته باشند.

در دسترس  الکترونیک  پرونده   *
شهروندان

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
الکترونیک  پرونده  اینکه  به  اشاره  با  مازندران 
شهروندان در اختیارشان قرار می گیرد، گفت: 
با در دست داشتن کدملی، پرونده پزشکی افراد 
در سطح یک قابل رویت است تا درمانگران به 
راحتی از وضعیت پزشکی بیمارشان مطلع شوند. 
این پروژه تا چند هفته دیگر انشااهلل مورد بهره 

برداری عمومی قرار خواهد گرفت.
دکتر علیپور با تاکید بر اینکه نقش پزشک 
بود،  چشمگیر  کووید  درمان  زمینه  در  خانواده 
افزود: استان های دیگر که طرح پزشک خانواده 
در آنجا اجرایی نشده است در دوران کرونا دچار 

زحمات فراوانی شدند.
وی با بیان اینکه از ظرفیت بالقوه پزشک 
خانواده بخوبی استفاده نکردیم، یادآور شد: طی 
۲ سال گذشته بیش از ۹۵ درصد مازندرانی ها 
دریافت  پزشک خانواده  از  حداقل یک خدمت 
خانواده  پزشکان  توسط  آنها   %۴۸ ولی  کردند 

خود یک بار ویزیت شده اند.

همه مردم امسال یک دوز واکسن 
کرونا بزنند

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
  BA۵ و BA۴ مازندران در پایان بابیان اینکه
بیشتری  پذیری  سرایت  اُمیکرون  از  به مراتب 
دارد،  می توانند موارد بستری را در کشور باال 
سال  در  جامعه  افراد  همه  داشت:  بیان  ببرند، 
دو  که  کسانی  بزنند،  واکسن  دوز  یک   ۱۴۰۱
نمایند  دریافت  را  سوم  دوز  حتمًا  زده اند،  دوز 
برای دوز  بیماران خاص حتمًا  افراد مسن و  و 
چهارم اقدام کنند. کسانی که ۶ ماه از آخرین 
دوز واکسن شان گذشته، تزریق واکسن را جدی 
بگیرند تا دوباره قبل از شروع بیماری های فصلی 
مناسبی  حد  تا  را  جامعه  جمعی  ایمنی  بتوانیم 

افزایش دهیم.

سویه های ایمنی گریز کرونا...

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره شیوع مجدد کرونا؛
رعايت پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و واکسن را جدی بگیريم


