
گزارش دنیای جوانان؛

رکودبازارخودروعلیرغمافزایشقیمتکارخانهای!

راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس با استناد 
به سخنانی از رئیس جمهور مبنی بر اینکه از واقعیت ها 
فیلم بسازید و حقایق را به مردم بگویید، گفت: فیلم دولت 
دوازدهم سکانس های تکان دهنده ای مثل صف های طوالنی مرغ، 
فاجعه ارز، تالطم بازار ارز، طال، سکه، مسکن و خودرو دارد.احمد 
راستینه در جلسه علنی روز گذشته)یکشنبه( مجلس در نطق میان 

دستور خود ضمن گرامیداشت واقعه سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر 
اظهار کرد: جوانان عزیز! خرمشهرها در پیش است. خرمشهر امروز 
ما آزادی مردم مظلومی است که تفکر خسته و واداده غربگرا از 
داخل و خارج معیشت مردم را به گروگان گرفته است تا مردم از 

انقالب درخشان ۱۳۵۷ را ناامید شوند.
صفحه 2

استاندار تهران:
ساالنه ۲۰۰ هزار نفر 

به جمعیت استان تهران اضافه می شود

رکود بازار خودرو علیرغم افزایش قیمت کارخانه ای!
افزایش 8 تا 20 درصدی  با وجود 
قیمت کارخانه ای تولیدات دو خودروساز 
اما  گذشته،  شنبه  روز  از  کشور  بزرگ 
بررسی ها از بازار خودروی پایتخت حاکی است این 
نداشت  بازار  در  قیمت ها  بر  تاثیری  هیچ  افزایش 
بر آن حاکم است. طبق مصوبه  و همچنان رکود 
شورای رقابت، محصوالت ایران خودرو از روز شنبه 
گذشته )اول خرداد ماه(  به طور متوسط 8.2 درصد 
تا 20 و محصوالت سایپا به طور متوسط 8.۹ درصد 

گران شدند.
این تصمیم مطابق نشست ۱۳ اردیبهشت ماه 
شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت خودرو در 

سال جدید اجرایی شد.
صفحه ۳

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق ایالم اعالم کرد :

عبور سقف پیک بار مصرف برق در استان ایالم
 از ۲۶۶ مگاوات

5
استخراجرمزارز،متهماصلیخاموشیهایایران!

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1746- دوشنبه 3  خرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نجفي: فیلمنامه هایي 

ماندگار مي شوند 
که در آن پژوهش 

شده باشد

4ایران زمین
صرفه جویی در 

مصرف آب توسط 
مشترکین امری مهم و 

ضروری است

هنگ 7فر

 محمدعلی نجفی کارگردان صاحب نام سینما معتقد است اگر به 
پژوهش در سینما اهمیت داده نمی شود به این دلیل است که 
اساسا این موضوع در سینما فراموش شده است و متاسفانه 

فیلمنامه و اثر را بی نیاز از پژوهش می بینیم.

مدیرعامل آبفای استان ایالم بر صرفه جویی مصرف آب توسط 
مشترکین تاکید کرد.نوراهلل تیموری در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: با توجه به کاهش ۵۰ درصدی نزوالت آسمانی و در نتیجه 
آن، کاهش آب دهی چاه ها و چشمه ها، شرکت آبفا استان 
تمهیدات ویژه ای جهت سپری کردن تابستان بدون آب با 

همکاری مردم اندیشیده است.

آوران  نام  تاریخی،  دوره  هر  در  ایران،  فرهنگ  و  ادبیات 
بسیاری را به جهان معرفی کرده است، تفاوتی ندارد اگر از 
آغاز تاریخ خط یا آغاز شعر پارسی سراغ بگیریم یا به سراغ 
فرهنگ و هنر در سال های اخیر بیاییم که بزرگانی صاحب 

خرد و ذوالفنون را در این سرزمین سبز می یابیم.

بهره گیری معنویت 
از قدرت در آثار 
محمدعلی موحد

دولت، واقعیت ها را به مردم بگوید! افزایش حدود 800 درصدی
 قیمت کاغذ روزنامه طی 5 سال

با  ایران  مقوای  و  کاغذ  تولیدکنندگان  سندیکای  رئیس 
بیان اینکه مهم ترین مشکل کاغذ، ارز است،گفت: از این رو با 
مورد  کاغذ  تامین  برای  روزنامه ها  خرید  قدرت  قیمت  افزایش 
این  شاهد  ارز  قیمت  جهشی  افزایش  با  بنابراین  می کند  پیدا  کاهش  نیاز 

هستیم. وضعیت 
صفحه 2

در  ما  گفت:  اوپک  امور  اسبق  کل  مدیر 
گازی  تنومند  رقیب  یک  همسایگی  در  ایران 
رهای  ا ز با ر  د ن  یرا ا بت  قا ر روسیه  هستیم. 
بالفعل و بالقوه خود را بر نمی تابد. این کشور تالش کرد 
تا ایران را برای چند دهه با خط لوله صلح آسیایی مسیر 
ظاهرا  البته  و  کند  سرگرم  هندوستان  پاکستان-  ایران- 

و  می داند  خود  آِن  از  را  اروپا  بازار  روسیه  گرفت.  نتیجه 
ایران  چنانچه  است.  هراس  در  ایران  حضور  از  به شدت 
یابند،  دست  گازی  پایدار  توافق  یک  به  اروپا  اتحادیه  با 
غرب  بلکه  و  اروپا  برابر  در  خود  امتیاز  مهم ترین  روسیه 

را از دست خواهد داد.
صفحه ۳

مصرف باالی گاِز ایران؛ جهان را نگران می کند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

تجدیدآگهیمزایدهعمومی
فروشامالکومستغالتشهرداریصباشهر

)نوبتاول(
شهرداری صباشهردرنظردارد به استناد مجوز شماره۱4/۱6۹۱شورای محترم اسالمی مربوط به آگهی مزایده عمومی امالک واموال شهرداری صباشهربشرح ذیل اقدام نماید.

قیمت پایه به ریالکاربریمساحت عرصه)مترمربع(میزان مالکیتموضوع واگذارینوع ملکردیف

1۶/800/000جهانگردی وپذیرایی84دانگ۶ملکیتزمین۱

15/708/000جهانگردی وپذیرایی54/78دانگ۶ملکیتزمین2
ازطریق مزایده عمومی به افراد وپیمانکارواجدشرایط  واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشارآگهی جهت دریافت اسناد مزایده وارائه اسناد و مدارک رزومه کاری به امورمالی واحد قراردادهای شهرداری صباشهرمراجعه وپیشنهادهای 
خود را حداکثرتا ساعت ۱4ظهر وقت اداری روزشنبه مورخ۱400/۳/22به دبیرخانه شهرداری تحویل نماید.

-شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادها مختاراست.
- درصورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت درمزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

- ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- قیمت پایه برمبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

- زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادات روز دوشنبه راس ساعت۱۵مورخ۱400/۳/24در محل دفترشهردار خواهد بود.
-ارائه سپرده شرکت در مزایده به میزان ۵درصد قیمت پایه الزامی است.

نادرروحی-شهردارصباشهر
تاریخ انتشارنوبت اول:۱400/۳/۳

تاریخ انتشارنوبت دوم:۱400/۳/۱0

شرکتسهامیپشتیبانیاموردامکشور
آگهیتجدیدمزایدهعمومیفروشامالکشماره99/65

نوبتاول

۱-مزایده گزار: اداره کل پشتیبانی امور دام کشور استان مازندرانبه شناسه ملی ۱4002۷۷۱۷۳6 و شماره اقتصادی 4۱۱۱۱۳6۷۳۷۷۱
2- موضوع مزایده: فروش امالک مندرج در جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir(با شماره مزایده 200000۱0۱40000۳6مربوطه با وضعیت موجود و بصورت نقدی طبق 

شرایط آگهی و اسناد مزایده

 پالکردیف
ثبتی

 کاربری
 طبق اسناد

موجود

وضعیت اجارهوضعیت تصرف
وضعیت ملک

 قیمت پایه
 مزایده
)ریال(

 مبلغ
 تضمین
 شرکت

 در
 مزایده
)ریال( ندارددارد

 در اجاره غیر
 می باشد، با
 ذکر مدت،

 میزان اجاره و
مبلغ ودیعه

 در اجاره غیر
نمی باشد

 نوع ملک
 )آپارتمان،
زمین و...

طلقوقفمفروزمشاعاعیانعرصه

نشانی

۱

 2۵فرعی
 از 4862
 اصلی

 بخش دو
ثبت بابل

-مسکونی

 در اجاره
 شخص ثالث
 بوده که مدت

 آن اتمام
 یافته و در
 حال تمدید
می باشد.

 زمین با بنای
احداثی

8۹0 مترمربع

--

2۱/000/000/000

2/۱00/000/000

 بابل
امیرکال –

 دیوکال-جنب
مسجد-

 کوچه شهید
 اسداهلل

 تبار-پالک
۱4

۳- نوع تضمین شرکت در مزایده ) فرآیند ارجاع کار( :اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا IR ۹00۱0000400۱0۳۹806۳۷0۵64با کد شناسه ۹0۱20۳۹۵۳۱0000000000000000000۹خزانه 
بانک مرکزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی به نام مزایده گزار )کلیه بانکها به جز بانک های سرمایه و بانک ایران زمین( و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین 
شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده قرار داده تا ساعت ۱۷روز شنبهمورخ۱400/0۳/2۹ 

به مزایده گزار تسلیم نمایند.
4- مبلغ تضمین شرکت در مزایده ) فرآیند ارجاع کار(: مبلغ  تضمین 2/۱00/000/000 )دومیلیاردو یکصد میلیون (ریالبه نام شرکت سهامی پشتیبانی امـور دام کشـور استان مازندران با حداقل سه ماه اعتبار از 

آخرین تاریخ ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد  مندرج در بند 2-۵ این آگهی
۵-برنامه زمانی

۱-۵- مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد:تا ساعت ۱۷ روزچهارشنبه مورخ ۱400/0۳/۱2
2-۵- زمان تحویل پاکت الف :ساعت ۱۷ روز شنبهمورخ۱400/0۳/2۹

۳-۵- مهلت بارگذاري پیشنهادات در سامانه ستاد:ساعت ۱۷ روز  شنبه مورخ ۱400/0۳/2۹
4-۵- بازگشایی پیشنهادات:ساعت ده صبح روزیکشنبه مورخ۱400/0۳/۳0

۵-۵- اعالم به برنده:روزدوشنبه مورخ۱400/0۳/۳۱
IR ۳۱0۱0000400۱0۳۹80400608۷ (  با واریز مبلغ ۵00,000 ریال )غیر قابل استرداد( به شماره حساب شباsetadiran.ir( 6-خرید اسناد: متقاضیان می توانندبا مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

با کد شناسه شماره ۳660۳۹8۵۳20۳۹008000000000000۹۳به صورت پایا به خزانه بانک مرکزی اسناد مزایده را دریافت نمایند.
۷- کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل؛ دریافت اسناد مزایده ، تسلیم و پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، بارگذاري پیشنهادات و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از طریق سامانه ستادمی باشد.

8- اطالعات امالک و مستغالت شامل اسناد مربوطه، مشخصات، شرایط و نحوه فروش امالک در صفحه اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده و انتخاب می باشد.
۹- ارائه پیشنهاد مالی توسط مزایده گر به منزله پذیرش و قبول تمام شرایط و اسناد مزایده و الحاقیات بارگذاری شده در سامانه ستاد می باشد و مزایده گر حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و اسقاط می نماید.

۱0- پیشنهاد دهنده می بایستی برای هر ملک )هر شماره مزایده( بصورت جداگانه تضمین معتبر براي شرکت در مزایده و اسناد پیشنهاد مربوطه را بارگذاري نماید.
شماسه آگهی : ۱۱۳8606

آگهی
مناقصهعمومی

نوبتاول
شهرداری مینودشت در نظر دارد به استناد بند )ج( مصوبه شماره ۳۷8 مورخ ۱400/0۱/28 شورای اسالمی شهر مینودشت نسبت به خرید 
ژئوممبراین به مساحت ۱۷000 متر مربع با مشخصات به شرح جدول ذیل از طریق سامانه ستاد به صورت مناقصه از شرکهای واجد شرایط 

سطح استان گلستان اقدام نماید. 
مشخصاتمساحت کل عنوانردیف

ضخامت یک میلیمتر از جنس پلی اتیلن با چگالی باال HDPE شامل ۹۷ ۱۷000 متر مربع ژئوممبراین۱
درصد پلی اتیلن، 2/۵ درصد کربن بلک و 0/۵ درصد آنتی اکسیدان

۱- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست از تاریخ انتشار اول آگهی تا ساعت ۱2:00 روز دوشنبه مورخه ۱400/0۳/24 مبادرت به دریافت 
اسناد مناقصه از سامانه نمایند و از تاریخ انتشار دوم آگهی ظرف مدت ۱0 روز کاری مهلت دارند مبلغ پیشنهادی خود را با خط خوانا نوشته 
و بدون قلم خوردگی به انضمام و سایر مدارک خواسته شده را تا ساعت ۱4 روز دوشنبه مورخه ۱400/0۳/24 در سامانه تدارکات الکترونیک 
به نشانی www.setadiran.ir بارگذاری نمایند و ضمانتنامه بانکی معتبر و دارای ۳ ماه اعتبار و یا فیش واریزی را تحت عنوان پاکت 

الف تا پایان وقت اداری ساعت ۱4 روز دوشنبه مورخ ۱400/0۳/24 به دبیرخانه شهرداری به صورت حضوری تحویل نمایند. 
2-شرکت کنندگان در مناقصه می بایتس مبلغ 600/000/000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی )مدت اعتبار ۳ ماه( و یا وجه نقد به 

شماره حساب ۱4۷۵46۳4۵ به نام شهرداری مینودشت نزد بانک رفاه واریز و فیش مربوطه را ضمیمه اسناد در سامانه ستاد نمایند. 
۳- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
4- ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی در پاکت )الف( تا ساعت ۱4:00 روز دوشنبه مورخه ۱400/0۳/24 به صورت حضوری تحویل 

دبیرخانه شهرداری گردد. ضمانت نامه بانکی می بایست به مدت ۳ ماه دارای اعتبار باشد. 
۵- شرکت کنندگانی که مدارک فوق را در سامانه بارگذاری ننمایند به پیشنهادات آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد در ضمن مدارک به غیر 

از پاکت )الف( به هیچ وجه حضوری یا دستی تحویل گرفته نخواهد شد. 
۷- کلیه حقوق دولتی اعم از بیمه، مالیات و ... به عهده پیمانکار خواهد بود. 

8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
۹- در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد سپرده نفرات اول، دوم و سوم به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

۱0- جهت اطالعات بیشتر با شماره تماس ۳۵228۱۹0 )امور قراردادها( تماس حاصل فرمائید. 
۱۱- تاریخ بررسی پیشنهادات رسیده روز سه شنبه مورخه ۱400/0۳/2۵ ساعت ۱4 می باشد. 

 نوبت اول: ۱400/0۳/0۳
نوبت دوم :۱400/0۳/۱0

سید علی اصغر  موسوی 
شهردار مینودشت 

صفحه ۳

دویسـت و بیسـت و هفتمیـن جلسـه سـتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشـنبه به ریاسـت 
رئیـس جمهـور برگـزار شـد و در ایـن جلسـه وزیر 
از وضعیـت  صنعـت، معـدن و تجـارت گزارشـی 

صنعـت خـودرو در کشـور ارائـه کـرد.
بـر پایـه این گـزارش، برغـم همه فشـارهای 
جنـگ تحمیلـی اقتصـادی و عـوارض اقتصـادی 
ناشـی از کرونا، این صنعت در سـال ۱۳۹۹ توانسته 

بـه رشـد تولید دسـت یابد.
حجت االسـالم والمسـلمین حسن روحانی با 

تاکیـد بـر پیروزی ملت ایـران در جنگ اقتصادی، 
گفـت: ارقـام رشـد تولیـد در بخش هـای مختلف 
صنعتـی کشـور، بهتریـن شـاهد بر بی ثمـر بودن 
سیاسـت فشـار حداکثـری آمریکا اسـت کـه خود 
آنهـا را بـه اعتـراف بـه شکسـت این سیاسـت ها 
وادار کـرده اسـت و بـا توجـه بـا مذاکـرات اخیـر 
انجـام شـده در وین، بـه صراحت آمادگـی خود را 
بـرای رفـع تحریـم هـا وفق برجـام اعـالم کرده 
انـد. مـا بـه مذاکـرات تـا توافـق نهایـی ادامـه 

داد. خواهیم 

روحانـی تصریح کـرد: صنعت خـودرو که در 
سـخت تریـن شـرایط، توانسـته مقاومـت کنـد و 
تولیـد خـود را افزایـش دهد، قطعا با تغییر شـرایط 
و گشـایش در دسترسـی بـه بازارهـای خارجـی و 
را  مسـاعدتری  فضـای  مبادلـه،  هزینـه  کاهـش 
را  تجربـه خواهـد کـرد و رشـد و توسـعه خـود 
در محیـط اقتصـادی متعـادل تـر ادامـه خواهـد 
داد. سیاسـت دولـت نیـز حمایـت از ایـن صنعـت 
و تقویـت تـوان رقابتـی خودروسـازهای داخلـی 

بود. خواهـد 

رییس جمهوری:

تا توافق نهایی به مذاکرات در وین ادامه می دهیم



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1746- دوشنبه 3 خرداد 21400 معه جا

نماینده مردم شهرکرد:
دولت،واقعیتهارابهمردمبگوید!

راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس با استناد به سخنانی از رئیس 
جمهور مبنی بر اینکه از واقعیت ها فیلم بسازید و حقایق را به مردم بگویید، 
گفت: فیلم دولت دوازدهم سکانس های تکان دهنده ای مثل صف های طوالنی 

مرغ، فاجعه ارز، تالطم بازار ارز، طال، سکه، مسکن و خودرو دارد.
احمد راستینه در جلسه علنی روز گذشته)یکشنبه( مجلس در نطق میان 
دستور خود ضمن گرامیداشت واقعه سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر اظهار 
کرد: جوانان عزیز! خرمشهرها در پیش است. خرمشهر امروز ما آزادی مردم 
مظلومی است که تفکر خسته و واداده غربگرا از داخل و خارج معیشت مردم 

را به گروگان گرفته است تا مردم از انقالب درخشان ۱۳۵۷ را ناامید شوند.
ریاست جمهوری ۱400،  انتخابات  به  اشاره  با  مردم شهرکرد  نماینده 
گفت: مردم در آستانه تصمیم مهمی قرار گرفته اند. ما می دانیم که چه بالیی 
بر سر معیشت مردم ما آمده است. گوشت و مرغ از سفره مردم حذف شده و 
مردم را به مصرف ماهی حواله می دهند. عادت کرده اند که حقیقت های تلخ 

را طنز وهن کنند و با بیل تدبیر کمر ملت را بشکنند.
راستینه با استناد به اظهارات رئیس جمهور که اگر بناست از پول ملت 
فیلم درست کنید و نمایش بدهید از واقعیت ها فیلم درست کنید و حقایق را 
به مردم بگویید، اظهار کرد: رئیس جمهور می گوید باید از پیروزی های دولتش 
فیلم بسازند. بله این فیلم سکانس های تکان دهنده ای دارد. سکانس پایان 
این فیلم را باهم مرور می کنیم. صف های طوالنی متعدد زن و مرد ماسک بر 
صورت زده در صف مرغ دونرخی، آبرویشان را برای معیشت شان به میدان 
آورده اند. سکانس پنجم فاجعه ارز، تالطم بازار ارز، طال، سکه، مسکن و خودرو، 
سرمایه هایی که یک شبه در بورس نصف می شود و پولدارانی که یک شبه 
ثروتشان چندین برابر شده، توزیع رانتی هزاران دالر ارز که معلوم نشد چه 
وارد کشور شده است. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: سکانس 
چهارم بسیار تراژیک است. آیا یادتان هست که روحانی در تبلیغاتی سال ۹2 
چه گفت؟ آقای روحانی مگر شما نگفته اید مشکل چند برابر شدن دالر، در 
عدم مشورت، خود شیفتگی، عدم استفاده از ابزارهای علمی برای اداره کشور 
است و دولت نخواهد گذاشت که ارزش پول ملی ظرف 6 ماه به یک سوم 

برسد. هم اکنون ارزش پول ملی در چه وضعیتی است؟
تغییر قیمت سوخت در  به  اشاره  با  نماینده مردم شهرکرد در مجلس 
سال ۹8 گفت: سکانس سوم فیلم دولت دوازدهم، فاجعه بنزین. سکانس دوم 
وعده های برجامی و موسیقی این سکانس بسیار وهن آلود است. سوالم این 
است که آیا رئیس جمهور این جمله که »طبق این توافق دی ماه سال ۹4 

تمامی تحریم ها لغو خواهد شد«، را به یاد دارد؟
تن  میلیون   6 روزها  همین  که  باشد  آماده  عزیز  ملت  افزود:  راستینه 
کاالی اساسی دپو شده در کمرگ ها روانه بازار میکنند تا شاهد از غیب برسد. 
سکانس دوم خصوصی سازی غلط، تجمعات کارگری و رانت های آقازادگی 
خصولتی ها. سکانس اول، دولتی معطل اروپا و آمریکا، شرطی سازی اقتصاد، 
حتی با خروج آمریکا از برجام، طرح اینستکس و دروغ های اروپایی ها و معطل 

ماندن روابط ایران با سایر کشورهای دنیا.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس در پایان نطقش گفت: اما سکانس پیش 
درآمد، استادیوم؛ سال ۱۳۹2 را به یاد بیاورید! »دولت تدبیر و امید به دنبال 
آن است آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند و آنچنان مردم از درآمد سرشار 
برخوردار شوند که مردم اصال به یارانه  4۵ هزار تومان نیاز نداشته باشند، 
زندگی خوبی داشته باشند، اشتغال فراوان باشد.« اکنون ملت عزیز ایران، ما 
هستیم با شما، در یک انتخاب سرنوشت ساز. این تصمیم با شما است، ما با 

شما در یک انتخاب انقالبی.

نماینده مردم کهگیلویه:
وزارتنیروبهدادمردمدرفصلگرمابرسد

موحد، نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به مشکالتی که نوسانات برق برای مردم حوزه انتخابیه وی ایجاد کرده 

خطاب به وزیر نیرو بیان کرد: به داد مردم در فصل گرما برسید.
سید محمد موحد نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در تذکر شفاهی 
جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: از همه کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری می خواهم گفتار و رفتارهایی داشته باشند که مشارکت حداکثری 
را خلق نمایند. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی 
خطاب به وزیر نیرو عنوان کرد: با توجه به شروع فصل گرما و همچنین یا 
توجه به گرمسیری بودن حوزه انتخابیه متذکر می شوم که قطعی آب و برق و 
نوسانات آن مشکالت متعددی را برای مردم به وجود آورده است،ل ازم است 

وزارت نیرو به داد مردم در فصل گرما برسد.

استاندار تهران:
ساالنه۲۰۰هزارنفربهجمعیتاستانتهراناضافهمیشود

استاندار تهران بر ضرورت رصد جمعیت استان در برش های زمانی مختلف با 
رویکرد آینده پژوهانه تاکید کرد.

انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای راهبردی جمعیت مشترک با وبینار 
تغییرات جمعیت ایران و جهان با اشاره به نقش مهم جمعیت در امر سیاستگذاری 
و آینده نگری گفت: رصد کردن جمعیت در برش های زمانی مختلف نقش مهمی 

در سیاستگذاری بر مبنای رویکرد آینده پژوهانه دارد.
وی افزود: استان تهران با پیچیدگی و مشکالت خاصی مواجه است، از یک 
طرف به درجه ای از توسعه یافتگی دست یافتیم؛ از سوی دیگر امید به زندگی و نرخ 
باروری در استان تهران پایین است. ساالنه 200 هزار نفر به جمعیت استان اضافه 
می شود که این امر در نتیجه مهاجرت به استان است؛ همچنانکه طبق سرشماری 
سال ۹۵ جمعیت استان ۱۳ میلیون و 200 هزار نفر بوده و پیش بینی این است که 

جمعیت استان در سال ۱400 به بیش از ۱4 میلیون نفر می رسد.
و  است  زیاد  بسیار  نیز  تهران  استان  در  پراکندگی جمعیت  داد:  ادامه  بندپی 
جمعیت برخی شهرستان های استان معادل جمعیت یک استان است و پراکندگی 
جمعیت نامعقول است؛ چنانچه تراکم جمعیت در کشور ۵0 نفر در کیلومترمربع، در 
استان تهران ۹۹0 نفر و در شهرستان بهارستان ۱0 هزار نفر در کیلومترمربع می باشد.

وی تاکید کرد: پنجره جمعیتی استان به این صورت است که میانگین جمعیت 
صفر تا ۱4 سال در کشور 24 درصد و تهران 20.۳ درصد، جمعیت فعال در کشور 
6۹.۹ درصد و در تهران ۷2.۳ درصد می باشد. میانگین جمعیت باالی 6۵ سال در 
کشور 6.۱ درصد و در تهران ۷.4 درصد می باشد، این در حالی است که امید به 
زندگی زنان در کشور ۷4.۳8 سال و در تهران ۷2 سال و امید به زندگی در میان 
مردان در کشور ۷۱.۷ سال و در تهران ۷0 سال می باشد. کمبود زیرساخت های 
بهداشتی در استان تهران مشهود است، در این زمینه در کشور به ازای هر یکهزار 
نفر یک خانه بهداشت و در استان تهران به ازای هر 2200 نفر می باشد؛ میزان 
مراکز بهداشتی شهری در کشور به ازای هر ۱۱ هزار نفر و در تهران به ازای هر 

2۵ هزار نفر و مراکز بهداشتی روستایی به ازای هر ۵0 هزار نفر یک مرکز است.
استاندار تهران تصریح کرد: با توجه به این کمبودها یکی از راهبردهای مهمی 
که در شورای برنامه ریزی استان مصوب شده این است که هیچ یک از منابع مالی 
استان در زمینه تملک به سمت احداث بیمارستان و تجهیزات لوکس نرود؛ بلکه در 
زمینه زیرساخت های سالمت هزینه شود تا زمینه افزایش امید به زندگی و تغییر 
نگرش جمعیتی فراهم شود. در زمینه بارورسازی زوج های نابارور بیمه ها بایستی 

پوشش بیمه ای گسترده داشته باشند.
محسنی بندپی با اشاره به لزوم پویایی سند جمعیتی استان ادامه داد: بایستی 
برنامه خاصی را برای استان تهران با پیچیدگی های خاص طراحی کنیم تا شرایطی 
فراهم شود تا شاخص های امید به زندگی در استان ارتقاء یابد. در زمینه کاهش طالق 
نیز بایستی آموزش های پیش، حین و بعد ازدواج ارتقاء یابد تا ظرفیت نقدپذیری و تاب 
آوری افراد باالتر برود. جمعیت جوان کشور جمعیت بانشاط و مولدی هستند که باید 
برنامه ریزی درستی برای آنها انجام داد تا ارزش افزوده خوبی برای کشور فراهم کنند.

مسافرتدرتعطیالتخردادممنوع!
دکتررییسی:ازقلهپیکچهارمکروناعبورکریدم

سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا درباره وضعیت کرونا در 
پروتکل های  جزئیات  کشور، 
و  شوراها  نتخابات  ا بهداشتی 
فازبندی  و  فرآیند  و  جمهوری  ریاست 
واکسیناسیون علیه کووید-۱۹ توضیح داد.

دکتر علیرضا رییسی، گفت: در جلسه 
ستاد کرونا ابتدا مروری بر آخرین وضعیت 
که  هندوستان  ویژه کشور  به  داشتیم.  دنیا 
در  زیادی  متاسفانه همچنان سیر صعودی 
این کشور مشاهده می شود و میزان مرگ 
و میر آن هم بسیار باالست. از طرفی حتی 
کشورهای دیگری مانند انگلستان که قبال 
سوش انگلیسی در آن شایع بود، علی رغم 
انگلیس  در  واکسیناسیون خوبی هم  اینکه 
انجام شده، اما االن سوش غالبی که دارد 
اتفاق می افتد، سوش هندی است که نشان 
می دهد، سوش ها یکی بعد از دیگری دارند 
بسیار  واکسن  البته  که  می شوند  جایگزین 

تاثیرگذار بوده است.
از موج چهارم کرونا عبور کردیم؟

رییسی ادامه داد: شاید سوال خیلی ها 
باشد که آیا ما از موج چهارم عبور کردیم یا 
خیر؟  یکسری شاخص وجود دارد که باید 
بازوی  چون  اوال  دهیم؛  قرار  توجه  مورد 
باالرونده این موج خیلی طوالنی بود، به آن 
قله می رسیم و بعد از قله نزول طی می شود. 
اکنون از قله موج عبور کردیم، منتها االن در 
شاخه و بازوی نزولی هستیم که از آنجایی 
که ارتفاع باال بوده، االن درست است رو به 
کم  بستری هایمان  میزان  هنوز  اما  نزولیم 
معموال  که  است  این  دوم  نیست. شاخص 
بیمارانی که بستری می شوند ۱2 روز تا دو 
هفته بعد میزان مرگ ومیر خودش را نشان 
می دهد. بنابراین سیر نزولی که اکنون دارد 
طی می شود، اثر خودش را دو هفته بعد روی 

مرگ و میرها نشان می دهد.
دو  تا  زیر 200  به  کاهش مرگ ومیر 

هفته آتی
تا   ۱0 حدود  معموال  ما  گفت:  وی 
تا  ما  مثبت  شدن  بستری  کل  درصد   ۱2
کرد.  خواهند  فوت  احتماال  دیگر  هفته  دو 
به عبارتی اکنون که بستری مثبت های ما 
به زیر 2000 بستری در روز رسیده است، 
پیش بینی می کنم که دو هفته آینده میزان 
مرگ و میرمان زیر 200 می آید. البته همواره 
باید از وضعیت آن سه استان مراقبت کنیم.
هشدار نسبت به بروز موج پنجم کرونا

رییسی با اشاره به عوامل خطر گفت: 
می تواند  نکنیم،  توجه  خطر  عوامل  به  اگر 
مراقبت  باید  و  کند  ایجاد  را  پنجم  موج 
هیچ  به  ویروس  این  واقعا  کنیم.  زیادی 
وجه نه از بین رفته و نه ضعیف شده است. 
ویروس  عمر  از  هرچه  که  کرد  توجه  باید 
می گذرد، جهش های متعددی در آن اتفاق 
باشید که جهش ها  داشته  نظر  در  می افتد. 
می توانند در کشورهای مختلف اتفاق بیفتد. 
گاهی اوقات هم جهش ترکیبی است. مثال 
جهش هندی و کالیفرنیایی ادغام می شود و 
جهش هندی-کالیفرنیایی را ایجاد می کند. 
اظهارنظر درباره جهش از این نظر مهم است 
که صرفا بگوییم ین ویروس ضعیف نشده 
و می تواند مهاجم تر هم باشد. وگرنه برای 
باید  را  یکسان  رفتارهای  همان  آنها  همه 
ایجاد  تفاوتی  انجام دهیم و در درمان هم 

نشده است. بنابراین همواره باید پروتکل ها 
را قوی رعایت کنیم.

رییسی افزود: یکی از عوامل خطر این 
است که همیشه بعد از ماه رمضان مراسم 
عروسی و جشن و مهمانی ها برقرار می شود 
عامل  یک  می تواند  نکنیم  رعایت  اگر  که 
خطر باشد. مراسم می تواند به شیوه ای که 
در این ۱۵ ماه بوده برگزار شود. عامل خطر 
گذشته  سال  در  است.  گرما  فصل  بعدی 
استان های  در  پیک  که  بود  مواقع  همین 
جنوبی آغاز شد؛ چراکه با گرم شدن هوا و 
روشن شدن کولرهای گازی که هوای داخل 
اتاق را در خود اتاق چرخش می دهند و در و 
پنجره ها هم بسته است، حل کافی است که 
در این شرایط یک نفر مبتال یا حامل ویروس 
در آن جمع وجود داشته باشد که چرخش 
هوا در این فضای بسته می تواند به ابتالی 
افراد زیادی شود و حال این را به مغازه ها، 
پاساژها یا در برگزاری مراسم ها تعمیم دهید.

است  این  بعدی  نکته  گفت:  رییسی 
که بر اساس یک رسم دیرینه و برنامه ریزی 
تقویمی قبل از کرونا، تابستان و اواخر بهار 
مدارس  اینکه  ویژه  به  است.  سفرها  فصل 
تعطیل می شود، اگر بخواهیم این سفرها را 
مانند سال های قبل ادامه دهیم، عامل خطر 
سوم است. عامل خطر بعدی هم خود ویروس 
جهش یافت است که می تواند سرعت انتقال را 
باال ببرد و عامل دیگر هم تجمعات و برگزاری 
برخی مراسم ها و انتخابات است که بالقوه اگر 
رعایت نشود، می تواند مشکل ایجاد کند، اما 
اگر رعایت شود می توانیم به همه اهداف مان 

در انتخابات برسیم.
وی گفت: در عین حال در ستاد ملی 
بحث  موضوع  یک  درباره  کرونا  با  مقابله 
که  تعطیالتی  در  احتماال  اینکه  آن  و  شد 
سفر  منع  )ره(  امام  ارتحال  مناسبت  به 
خواهیم داشت. شنبه کمیته برگزار می شود 
اعمال  منع  این  تا  و تصمیم گیری می شود 
شود و سفت و سخت تصمیم گیری شده 
و در ستاد مصوب شود تا بتوانیم با شرایط 
ایمن تری به اواخر خرداد که فصل انتخابات 

است، نزدیک شویم.
نگران تبلیغات شوراها هستیم

که  جایی  بیشترین  گفت:  رییسی 
هاست.  شورا بات  نتخا ا ریم،  دا نی  نگرا
حداکثری  تبلیغات  که  است  این  هدف مان 
اتفاق بیفتد، اما تجمع حداقلی باشد. به هر 
حال رسانه های مختلفی برای تبلیغات وجود 
دارد. اگر بخواهیم دوباره تقسیم بندی داشته 
باشیم آنقدر که نگران تبلیغات شوراها هستم، 
نگران تبلیغات کاندیدهای راست جمهوری 
نیستیم؛ چراکه در انتخابات شوراهای روستا و 
شهرها معموال تجمعات خانگی رخ می دهد و 
دورهمی هایی رخ می دهد که خطرناک است. 

البته برای این هم پروتکل هایی دارد که باید 
اجرا شود. اولین اصلی که باعث می شود که 
مردم به کاندیدایی اعتماد کنند، این است که 
سالمتی مردم برایشان مهم باشد و سالمتی 
مردم را به دلیل رای آوردن به خطر نیندازند.

راه اندازی کاروان؛ ممنوع
با کرونا،  مقابله  سخنگوی ستاد ملی 
گفت: در زمینه کاندیدهای ریاست جمهوری 
چند مصوبه داریم؛ اوال راه اندازی کارناوال و 
کاروان ها کامال ممنوع است. هرنوع تجمعی 
اعم از سخنرانی در فضای بسته مطلقا ممنوع 
است و برگزاری آنها در فضای باز هم همراه 
می دهیم.  ارائه  که  است  پروتکل هایی  با 
در  می توانند  ریاست جمهوری  نامزدهای 
استادیوم های باز و زمین های ورزشی روباز 
که  شرطی  به  ظرفیت  یک سوم  حداکثر  با 
حداقل هشت مترمربع به ازای هر نفر فضا 
اقدام کنند. تجمع داخل ستادها هم  باشد، 
باید بر اساس رنگ بندی شهرها تنظیم شود. 
 ۳0 است،  زرد  شهری  اگر  مثال  عنوان  به 
باشند،  ستاد  بسته  فضای  در  می توانند  نفر 
در شهرهای نارنجی 20 نفر و در شهرهای 
قرمز ۱۵ نفر می توانند حضور داشته باشند.

رییسی تاکید کرد: اگر این پروتکل ها 
رعایت شود، مردم با خیال راحت می توانند 
اگر  اما  باشند،  داشته  حداکثری  مشارکت 
است  ممکن  نکرده  خدایی  نکنیم،  رعایت 
هفته  در  دقیقا  که  دهد  رخ  پنجمی  پیک 
انتخابات است و کار سخت می شود و اگر 
از  زیادی  تعداد  و  افتد  اتفاق  رنگی  تغییر 
شهرها قرمز شود، مجبوریم سالمت مردم 
می کند.  سخت  را  کار  و  دهیم  اولویت  را 
بنابراین از همه عزیزان و نامزدها و مسئوالن 
ستادها تقاضا داریم که این اقدام را انجام 
دهند. همه افرادی که به عنوان کاندیدا ثبت 
نام کردند، قطعا سالمت مردم مدنظرشان 
است. به هر حال همواره حوزه سالمت جزو 
مولفه های اصلی انتخابات مردم است و جزو 
عین  در  است.  تحولی  اصلی  شاخص های 
حال ما در بحث ضمانت اجرایی در انتخابات 
و  مرکزی  ستاد  رییس  جمهوری،  ریاست 
ستادهای استانی و شخص نامزدها مسئولیت 
عهده  به  را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
مسئول  آن  رعایت  عدم  به  نسبت  و  دارند 
شوراهای  انتخابات  در  می شوند.  شناخته 
مسئولیت  مزد،  نا شخص  هم  اسالمی 
رعایت پروتکل هیا بهداشتی را برعهده دارد 
و نسبت به عدم رعایت آن مسئول شناخته 
و  شده  پیش بینی  موارد  این  همه  می شود. 
حتی اگر مشکلی باشد، می تواند درباره این 
رفتار انتخاباتی قضاوت شود و حتی شورای 

نگهبان می تواند نظر دهد.
وکسیناسیون  وضعیت  درباره  وی 
سند  در  که  بندی  اولویت  گفت:  نیز  کرونا 

چند  شد،  انجام  کرونا  واکسیناسیون  ملی 
مولفه داشت؛ بر اساس میزان واکسی که به 
دستمان می رسد و ساختار جمعیتی ما بود. 
برای  دنیا  جای  همه  مانند  اولمان  اولویت 
تصمیم  این  و  بود  درمان  و  بهداشت  کادر 
درست خودش ا در پیک چهارم نشان داد 
وجود  تمام  با  درمان  و  بهداشت  کادر  که 
حاضر شدند و بیش از همیشه بار به دوش 
کشیدند و توانستند ما را از قله پیک چهارم 
عبور دهند. بعد هم گروه های سنی بود که 
از افراد 80 سال به باال آغاز کردیم که حدود 

یک میلیون و ۱60 هزار نفر بودند.
علیه  سالمندان  واکسیناسیون  فرآیند 

کرونا
توجه کرد که  باید  داد:  ادامه  رییسی 
باالی ۷4 درصد مرگ ومیرهای کرونایی در 
کشور مربوط به افراد باالی 6۵ سال است 
راستای  در  را  واکسن ها  که  بود  منطقی  و 
و  مرگ  کنیم.  تزریق  میر  و  مرگ  کاهش 
میر می توانیم با واکسینه کردن افراد باالی 
60 سال به میزان بیش از ۷0 درصد کاهش 
دهیم، آن هم با میزان کمی از واکسن که 
حدود هشت میلیون و 400 هزار نفر واکسن 
می توانیم درصد قابل توجهی از مرگ ها را 
کاهش دهیم که شروع شد. بعد سراغ ۷۵ 
هزار  که حدود ۹۳0  آمدیم  باالها  به  سال 
نفر بودند که واکسیناسیون شان اتفاق افتاد 
را  باالها  به  سال   ۷0 ماه  خرداد  یکم  از  و 
میلیون و 200  شروع کردیم که حدود دو 
به  سال   ۷۵ افراد  نوبت  البته  نفرند.  هزار 
باال محفوظ است و هر زمان مراجعه کنند، 
واکسن برایشان تزریق می شود، اما ۷0 سال 
مراجعه  ما  پیامک  بعد  باید  حتما  باالها  به 
پیامک  کنند،  نام  ثبت  که  کسانی  کنند. 
به دست شان می رسد. کسانی هم که ثبت 
 salamat.gov.ir نکردند در سایت  نام 
ثبت نام کرده و کد ملی و تاریخ تولد و شماره 
تلفن شان را وارد کنند. همه افراد واجد شرایط 
ثبت نام کنند و بعد منتظر پیامک ما باشند. 
افراد حتما هم در همان روزی که برایشان 
مشخص شده، مراجعه کنند تا وقت شان تلف 
نشود. در عین حال ما واکسن به اندازه کافی 
برای این افراد داریم و اگر کسی هم جا ماند، 

نوبتش نمی سوزد.
زمان واکسیناسیون معلمان و اساتید

وی گفت: بعد از فاز دو که هفته اول 
تیر ماه پایان می یابد، وارد فاز سوم می شود. 
در  مهمی  جلسه  دوشنبه)امروز(هم  روز 
زمینه ارزیابی واکسن های داخلی داریم که 
بتوان درباره تزریق واکسن با این واکسن ها 
با توجه به قراردادهایی  تصمیم گیری کرد. 
که برای واکسن های خارجی بستیم و امیدی 
که برای واکسن های داخلی داریم، امیدواریم 
بین ۵  بعد ماهیانه  به  ماه  تیر  نیمه دوم  از 
تا هفت میلیون واکسن به دست مان برسد. 
معلمان،  می توانیم  نیز  ماه  مرداد  اواخر  از 
کنیم.  واکسینه  را  و...  دانشگاه ها  اساتید 
سمت  به  زیاد  احتمال  مهر  ابتدای  از  زیرا 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها می رویم و بعد 
هم مشاغل پرخطر مانند رانندگان اتوبوس، 
تاکسی، اسنپ، مراکز تجمعی مانند زندان ها، 
پادگان ها و... را واکسینه کنیم. در عین حال 
ان شاءاهلل می توانیم از اول شهریور ما وارد 
فاز چهارم شده و واکسیناسیون عمومی برای 

افراد زیر ۵0 سال را آغاز کنیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

تشخیصکرونادر۱ثانیه!
محققان »دانشگاه فلوریدا« و »دانشگاه ملی چایو تانگ« تایوان موفق به 
تولید دستگاه میکروسیالی شده اند که می تواند پروتئین کروناویروس سندرم حاد 

تنفسی 2 یک نمونه بزاق را ظرف یک ثانیه تشخیص دهد.
به گزارش مد گجت، این دستگاه الکتروشیمیایی از آنتی بادی علیه پروتئین 
میخ مانند برای شناسایی ویروس استفاده می کند و می تواند آزمایش سریع کووید-۱۹ 

را امکان پذیر کند. 
هنوز هم آزمایش یکی از مهم ترین راه های تشخیص بیماری کووید-۱۹ است. 
در حالی که از شیوع این بیماری در برخی مناطق جهان کاسته شده است اما برخی 

کشورها هنوز هم درگیر مبارزه با این بیماری هستند.

دقت و صحت  نظر  از  که  است   PCR آزمایش  کنونی  استاندارد  آزمایش 
آزمایشگاهی  تجهیزات  و  ماهر  کارکنان  به  آن  انجام  برای  اما  است  پیشتاز 
تخصصی نیاز است و در نتیجه زمان تاخیر قابل توجهی بین جمع آوری نمونه 

و مشاهده نتایج وجود دارد.
“مینگان ژیان”)Minghan Xian( محقق این مطالعه گفت: زمان تشخیص 
آزمایش جدید کووید-۱۹ که توسعه داده ایم به طرز حیرت انگیزی، فوری است و در 
عرض یک ثانیه می تواند نتیجه مثبت یا منفی را ارائه دهد که این امر مهم است.

تشخیص ویروسی بر روی یک الکترود طال که دارای آنتی بادی علیه پروتئین 
میخ مانند ویروسی است و می تواند با یک نمونه مانند بزاق پر شود، انجام می شود. 
اتصال پروتئین میخ مانند به الکترود بار الکتریکی را که از طریق آن عبور می کند 
تغییر خواهد داد و به دستگاه اجازه می دهد ویروس را تشخیص دهد. کل الکترود 
انجام  برای  نیز  بار مصرف گنجانده شده است که کاربر  نوار تست یک  در یک 

تجزیه و تحلیل آن را به گوشی متصل می کند.

در خارجی و داخلی دانشگاههای مشارکت افزایش
کنفرانسوبپژوهی

هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی با افزایش مشارکت دانشگاه های 
داخلی و خارجی به صورت مجازی توسط دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی 

برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جهاد دانشگاهی، هفتمین کنفرانس بین المللی 
وب پژوهی به صورت مجازی و  با تایید IEEE مرکزی در آمریکا توسط دانشگاه 

علم و فرهنگ برگزار شد.  
وزارت  معاون  هاشمی  سیدستار  حضور  با  کنفرانس  این  افتتاحیه  مراسم 
ارتباطات و فناوری اطالعات،  سید سعید هاشمی رییس دانشگاه علم و فرهنگ، 
محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری،  مهدی باصولی معاون هماهنگی 
رئیس مرکز اطالعات علمی،  فاطمه عظیم زاده  امور مجلس جهاددانشگاهی،  و 
و  علم  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزش  معاون  مبارکه  آقابابایی  علیرضا 
و  علم  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  سجادی فر  مهدی  سید  و  فرهنگ 

فرهنگ برگزار شد.
محمدجواد شایگان فرد دبیر کمیته علمی کنفرانس بین المللی وب پژوهی با 
اشاره با استقبال دانشگاه های داخلی و خارجی از این کنفرانس، گفت: در هفتمین 
دوره کنفرانس وب  پژوهی ۱۵۹ مقاله از نویسندگان داخلی، ایرانیان خارج از کشور 
و شرکت کنندگان خارجی دریافت شده است که  2۹ مقاله منتخب در دو روز در 

پنل های تخصصی ارائه شد.  
از ۱6 دانشگاه  افزود: نویسندگانی  دبیر کمیته علمی کنفرانس وب پژوهی 
خارجی از استرالیا، هند، آمریکا، چین، مالزی، پاکستان، بلژیک، انگلیس و اسپانیا 

در هفتمین کنفرانس وب پژوهی مشارکت داشته اند.
در این کنفرانس 28 مقاله به صورت شفاهی در پنج پنل ارایه و در پایان نیز 

سه کارگاه آموزشی برگزار شد.
هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی به صورت مجازی روزهای چهارشنبه 
و پنج شنبه 2۹ و ۳0  اردیبهشت ماه ۱400 با تایید IEEE مرکزی در آمریکا توسط 

دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

9مصدومدرانفجاریکواحدشیمیاییدرشاهینشهر
وقوع انفجار در صنایع شیمیایی نارگستر سپاهان واقع در شاهین شهر کیلومتر 
۷ جاده علویجه از توابع استان اصفهان بامداد یکشنبه موجب مصدومیت ۹ نفر شد.

این حادثه  مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: 
ساعت ۳ و ۳6 دقیقه بامداد روز یکشنبه رخ داد و پس از اعالم به اورژانس پیش 
بیمارستانی، یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس، چهار واحد امدادی از اورژانس و دو 

واحد امدادی هالل احمر به محل اعزام شدند.
غفور راستین افزود: در این حادثه ۹ مرد مصدوم و پس از دریافت خدمات 

اولیه درمانی به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.
ناریه  مواد  کننده  تولید  اولین  سپاهان  نارگستر  شیمیایی  صنایع  مجتمع 
ارگان ها و سازمان های  امنیت کشور،  ایران زیرنظر شورای  تجاری صنعتی در 

دست اندرکار مواد ناریه است.
این شرکت بر اساس مندرجات روزنامه رسمی کشور، به عنوان تنها مرجع 

تولید و توزیع کننده مواد نورافشانی بی خطر در کشور معرفی شده است.

نجات۳6گمشدهدرارتفاعاتگیالن
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان گیالن از نجات ۳6 گمشده در محور 

آستارا به اردبیل خبر داد و گفت: امدادگران پایگاه آستارا_صیادلر پس از اعزام 
به منطقه مذکور طی 2ساعت تالش عملیات جست وجو توانستند گم شدگان را 

پیدا و به مسیر اصلی بازگردانند.
سیاوش  گیالن؛  استان  احمر  هالل  جمعیت  عمومی  روابط  گزارش  به 
غالمی مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن از گم شدن یک گروه ۳6 نفره 
در ارتفاعات مشند خبر داد و گفت: این حادثه در محور آستارا به اردبیل منطقه 
ییالقی مشند رخ داد.مدیر عامل جمعیت هالل احمر گیالن با بیان اینکه این 
حادثه به جمعیت هالل احمر در ساعت 2۱:۱0 روز جمعه ۳۱اردیبهشت اطالع 
رسانی شد و امدادگران در ساعت 2۱:44 در صحنه حضور یافتند، گفت: وقتی 
امدادگران  استان گزارش شد،  احمر  به مرکز کنترل عملیات هالل  این حادثه 
پایگاه آستارا- صیادلر به منطقه مذکور اعزام و طی یک عملیات جست وجو، گم 

شدگان را پیدا و به مسیر اصلی بازگردانند.
غالمی با اشاره به اینکه این عملیات در ساعت پایانی روز پایان یافت، افزود: 

خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشت.
سیاوش غالمی ضمن تاکید بر لزوم استفاده از تجهیزات الزم در هنگام سفر 
و کوهنوردی، اظهار کرد: هموطنان حتما مسیرهایی را انتخاب کنند که خوب 

می شناسند و اخبار هواشناسی را نیز دنبال کنند.
عدم  دلیل  به  کرد:  تاکید  گیالن  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
آشنایی گروه های کوهنوردی با شرایط جوی مناطق صعب العبور کوهستانی و 
نوعا عدم آشنایی با منطقه، از سفر به مناطق کوهستانی و ارتفاعات اجتناب کنند، 
گروه های کوهنوردی همچنین ضمن به همراه داشتن تجهیزات الزم کوهنوردی 
حتی المقدور قبل از حرکت، هیئت کوهنوردی و مراکز امدادی را از زمان و منطقه 

صعود خود مطلع کنند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن افزود: مردم برای گزارش حوادث می 
توانند به صورت شبانه روزی با تلفن ۱۱2 ندای امداد هالل احمر تماس بگیرند.
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در رویداد توسعه دهندگان گوگل ۲0۲1 
چه گذشت؟

 Google گوگل بر اساس اعالم قبلی رویداد توسعه  دهندگان خود را به نام
کرد.  برگزار  این شرکت  نرم  افزاری  دستاوردهای  جدیدترین  محوریت  با   I/O
رویدادی که می  تواند برای دوستداران بزرگترین موتور جستجوی اینترنتی بسیار 
هیجان  انگیز باشد. به  طور کلی، گوگل طی مراسمی که در دو ساعت برگزار شد، در 
مورد ویژگی  های جدید محصوالت خود، از جمله اپلیکیشن  های فوتوز، گوگل مپ 
و بخش جست  و جو صحبت کرد. همچنین در این مراسم پیش  نمایشی از نسخه 
 های بعدی اندروید و Wear OS و دستاوردهای گوگل در زمینه هوش مصنوعی 
و جذابیت  گرفت  دستاوردهای مطرحی صورت  معرفی  با  رویداد  این  ارائه شد. 
های فراوانی داشت که در ادامه موارد مطرح شده در آن را بررسی خواهیم کرد.

202۱ I/O به  روزرسانی  برنامه  های گوگل در رویداد توسعه دهندگان
در رویداد I/O 202۱ تقریبا همه برنامه هایی که از طرف گوگل عرضه 
می شوند یک به روز رسانی دریافت کردند و صحبتی از آنها به میان آمد. چه 
برنامه هایی که برای گوشی هوشمند عرضه می شوند و چه نسخه های دسکتاپی 
گوگل، آپدیتی را دریافت کردند. برخی از موارد برجسته شامل کنترل  های جدید 
برای  ابزاری   ،Google Photos اپلیکیشن  در   Memories روی ویژگی 
تغییر رمز عبورهای به خطر افتاده در مدیریت رمز ورود داخلی کروم و ادغام  های 
عمیق  تر بین تمامی برنامه  های بهره  وری گوگل است. با این  حال، برخی از 
مهم  ترین پیشرفت  ها مربوط به اپلیکیشن مسیریاب گوگل می  شود که در آن، 
این شرکت قصد دارد قابلیت نمای زنده یا Live View، ناوبری و نقشه  های 

دقیق خیابان را بهبود بخشد.
استفاده از گوشی موبایل اندرویدی در نقش ریموت کنترل

سال گذشته، گوگل رابط کاربری اندروید تی  وی را تغییر داد که منجر به 
پیمایش آسان تری بین محتوا میشد. حاال پس از آن در کنفرانس توسعه  دهندگان 
این شرکت اعالم کرده است که ابزارهای کنترل از راه دور داخلی را در اواخر 
سال جاری میالدی به گوشی  هوشمند با سیستم عامل اندروید و سیستم  عامل 

اندروید تی  وی خواهد آورد.
با توجه به پیش  نمایش منتشر شده، به  نظر می  رسد که رابط کنترل از راه 
دور بسیار شبیه به رابط کاربری کنترل اپل در گوشی آیفون است. یک منطقه 
صفحه لمسی وجود دارد که بیشتر صفحه را اشغال می  کند و به کاربران امکان 
پیمایش در محتوای سیستم  عامل را می دهد. در زیر آن، کلیدهایی برای بازگشت 
به صفحه اصلی یا راه  اندازی دستیار هوشمند وجود دارد و کنترل  های صدا نیز 
ردیف پایین را در بر می گیرند. در نهایت، در باال سمت راست یک دکمه روشن 

خاموش و منوی تنظیمات قرار دارد.
پروژه هوش مصنوعی گوگل

گوگل در این رویداد همچنین با بیان آخرین پیشرفت  های خود در زمینه 
هوش مصنوعی، رویداد I/O را آغاز کرد. این شرکت در ابتدا LaMDA را به 
 عنوان مدل جدیدی که ادعای دستیابی به موفقیت در هوش مصنوعی مکالمه را 
دارد، به زور کامل شرح داد. گوگل در چند سال گذشته تمرکز خود را صرف آموزش 

هوش مصنوعی برای برقراری ارتباط بهتر با انسان  ها کرده است.
باالتر و  این تالش  ها می  توانند به سطح  آخرین تحقیقات می  دهد که 
کاربردی  تری برسند.  گوگل از LaMDA به  عنوان الگوی زبان برای برنامه 

 های گفت  و گو یاد کرد.
 این شرکت ادعا دارد که تحقیقاتش نشان  دهنده پیشرفت مکالمه است که 
روزی به مردم امکان می  دهد مکالمه  های طبیعی و آزاد راجع به هر موضوعی 
تحقیق  و  مرحله  در  هنوز  فناوری  این  باشند.  داشته  گوگل  مصنوعی  هوش  با 

توسعه است.
عالوه بر این موارد در رویداد I/O 202۱ گوگل از نسخه جدید اندروید ۱2 
رونمایی کرد. این نسخه بهبود های قابل توجهی نسبت به نسخه های قبلی پیدا 
کرده است که در مورد آن در آی تی بازار صحبت شده است. همچنین پروژه 
انقالبی استارالین گوگل هم مهم ترین معرفی در این رویداد محسوب می شد.
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد؛
تحت پوشش قرارگرفتن ۹0 درصدی 

هزینه های درمان ناباروری
و  داروها  از  تعدادی  حاضر  حال  در  گفت:  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
سازمان  پوشش  تحت  بستری  و  سرپایی  های  بخش  در  ناباروری  درمان  خدمات 
بیمه سالمت قرار داشته و سازمان بیمه سالمت بین ۷0 الی ۹0 درصد از هزینه 
موارد تحت پوشش را پرداخت می نماید و در سال جاری نیز پوشش خدمات درمان 

ناباروری توسعه می بابد.
دکتر محمد مهدی ناصحی درباره خدمات درمان ناباروری افزود: درمان ناباروری 
با توجه به اختالالت موجود در هر یک از زوجین، تنوع زیادی دارد و خدمات اولیه ای 
نظیر درمان های دارویی تا خدمات پیچیده ای مانند IVF که فقط در مراکز تخصصی 
ارائه می شود را در بر می گیرد. هم اکنون بخش قابل توجهی از داروها مانند فولی 
تروپین، اچ سی جی، اچ ام جی، خدمات پاراکلینیک مرتبط به درمان ناباروری مانند 
 ،Semen Analysis در آقایان یا آزمایش هایی مانند Infertility سونوگرافی

اندازه گیری کمی FSH, LH و تستوسترون و همچنین برخی خدمات جراحی نظیر 
اعمال جراحی برای باز کردن لوله ها در کسانی که قبال سابقه توبکتومی یا وازکتومی 
داشته اند یا اعمال جراحی مربوط به رفع چسبندگی های رحمی در بانوان تحت پوشش 
سازمان بیمه سالمت قرار دارد. در همین رابطه و در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱00 
میلیارد تومان صرفا برای داروهای مربوط به درمان ناباروری از طرف سازمان بیمه 

سالمت ایران هزینه شده است.
رهبری  معظم  مقام  ابالغی  جمعیتی  سیاست های  کردن  داد:دنبال  ادامه  وی 
اهمیت  و  اولویت  از  و  محسوب  سالمت  بیمه  سازمان  جدی  دغدغه های  از  یکی 

باالیی برخوردار می باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی خدمات درمان ناباروری ستاره داربوده و در تعهد 
قانون  واحده  ماده   ۱۷ تبصره  »ح«  بند  اساس  بر  افزود:  نیستند،  درمانی  بیمه های 
بودجه سال۱400 و در راستای سیاست های کلی جمعیت، دولت مکلف شده است 
اعتباراتی را ذیل ردیف های وزارت بهداشت تحت عنوان حمایت از هزینه های درمان 
ناباروری متمرکز نماید . اعتبار این حساب مطابق نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان 
سازمانهای بیمه گر پایه، جهاد دانشگاهی و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و در خصوص مواردی نظیر پوشش ۹0 درصد کل هزینه های سه 
دوره کامل یکی از روشهای کمک باروری )آی.سی.اس.آی( و )آی.وی.اف( برای 
هر زوج نابارور و همچنین پوشش هزینه های دارویی و پاراکلینیک و سایر روشهای 

درمان ناباروری هزینه خواهد شد.
بنابر اعالم پایگاه خبری سازمان بیمه سالمت، وی گفت: بر اساس قانون، افرادی 
که تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارند، می توانند بسته به شرایط خود تحت پوشش 
سازمان بیمه سالمت قرار گیرند. بدین ترتیب امکان استفاده از پوشش بیمه ای برای 

زوجین نابارور فاقد بیمه نیز مشابه سایر افراد جامعه فراهم می باشد.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1746- دوشنبه 3 خرداد 1400 اقتصاد- 

هنوز  اینکه  رغم  علی 
تابستان شروع نشده اما موتور 
روشنایی وزارت نیرو کم آورد 
و از چند روز پیش شاهد خاموشی های 
پراکنده در کشور هستیم که نهایتا دیروز 
انتشار  به  منجر  و  رسید  خود  اوج  به 

جداول خاموشی شد.
متولی  محمدحسن  که  نطور  آ
زاده - مدیرعامل توانیر - اعالم کرده 
آنچه موجب خاموشی های پراکنده در 
تهران و سایر استان ها شده و در واقع 
دلیل بهم خوردن تراز تولید و مصرف 
غیر  و  خشکسالی  آید،  می  حساب  به 
نیروگاه  برخی  از  استفاده  ممکن شدن 
های برق آبی، افزایش دما و باال رفتن 
چاه های  زودهنگام  ورود  برق،  مصرف 
جدیدی  پدیده  نهایت  در  و  کشاورزی 

به نام رمزارزها بوده است.
مدیریت  با  کدام  هر  که  دالیلی 
درست وزارت نیرو می توانست مدیریت 
شود، اما گویا طرح های هر هفته وزارت 
نیرو و پویش هر هفته نتوانست ریسمان 
کمک برای روشنایی کشور باشد، اما در 
این بین موضوعی که روزهای گذشته 
ناراحتی  موجب  چیزی  هر  از  بیش 
مشترکان شده بود اعمال خاموشی بدون 
اطالع قبلی بود البته گرچه که برخی از 
و  رضوی  خراسان  همچون  ها  استان 
خاموشی  جداول  انتشار  به  اقدام  البرز 
خاموشی  برنامه  گویا  اما  بودند  کرده 
این استان ها نیز چندان مطابق جداول 

ارائه شده نبود.
وقوع  و  برق  مصرف  افزایش  با 
خاموشی های پراکنده در روز گذشته دو 
اتخاذ  تصمیم مهم توسط صنعت برق 
شد اول اینکه برق چهار سازمان دولتی 
 ۵0 کاهش  به  اقدام  که  مصرف  پر 

درصدی مصرف خود نکردند قطع شد و 
وزارت صمت، بانک مرکزی، بنیاد تعاون 
و سازمان ثبت و اسناد کشور، روز خود 

را در خاموشی سپری کردند.
تامین  منظور  به  این  بر  عالوه 
جلوگیری  به  کمک  و  مشترکان  برق 
رمز  استخراج  مراکز  خاموشی،  بروز  از 
ارز در ساعات اوج مصرف برق خاموش 
شدند تا شاید راه چاره ای برای گذر از 
اما  باشد  پراکنده کشور  خاموشی های 
این دو را هکار نیز پاسخگو نبود و برخی 
از مشترکان حتی بیش از چهار ساعت 

خاموشی را متحمل شدند.
با  از مردم  در شرایطی که خیلی 
کرونا دست و پنجه نرم می کنند و بعضا 
پرستار عزیزان خود در خانه هستند الزم 
بود تا امسال وزارت نیرو تامین برق را به 
طور جدی تری در دستور کار خود قرار 
دهد تا شاهد خاموشی نباشیم اما گویا 
زور وزارت نیرو به کم بارشی، گرمای 
جدید  پدیده  خودشان  قول  به  و  هوا 
آنطور  حال  این  با  نرسید.  ها  رمزارز 

که مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی 
مشترکان  کرده  اعالم  برق  صنعت 
وضعیت  استعالم  توانند  می  امروز  از 
خاموشی خود را از طریق سامانه »برق 
من« و یا با مراجعه به سایت توزیع برق 

استان خود جویا شوند.
هرچند قطع برق آن هم در شرایط 
اما حداقل  کرونایی توجیه پذیر نیست 
اطالع رسانی آن می تواند عواقب این 
خاموشی را کمتر کند، در این میان انتظار 
مدیریت  با  نیز  مشترکان  که  رود  می 
مصرف برق همکاری الزم را برای گذر 

از این شرایط داشته باشند.
****

برق،  قطع  علت  مجلس:  نماینده 
فرسودگی شبکه توزیع و تولید است!

دیجیتال  قتصاد  ا کمیته  رئیس 
مجلس گفت: علت قطع برق، استخراج 
توقف  علت  بلکه  نیست  ز  ر ا مز  ر
شبکه  فرسودگی  و  یه گذاری  سرما

توزیع و تولید است.
 : د کر ر  ظها ا نگر  ا تو مجتبی 

قطعی   لی  حتما ا رتباط  ا درخصوص 
را  موضوع  رمزارزها،  استخراج  و  برق 
مجلس  دیجیتال  قتصاد  ا کمیته  در 
تولید  اسمی  ظرفیت  کردیم؛  بررسی 
و  مگاوات   8۵000 کشور  در  برق 
کشور  در  برق  تولید  واقعی  ظرفیت 

60000 مگاوات است.
برق  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
دنیا  در  استخراج  صنعت  در  مصرفی 
۱2000 مگاوات است، اضافه کرد: سهم 
میزان برق مصرفی در صنعت استخراج 
در واحدهای مجاز ۳00 مگاوات و در 
واحدهای غیرمجاز ۳00مگاوات است، 
همچنین سهم برق صنعت استخراج در 
کشور از کل برق تولیدی ۱ درصد است.

نرژی  ا د  قتصا ا کمیته  ئیس  ر
صنعت  کل  از  کشور  سهم  مجلس، 
درصد   ۵ از  کمتر  را  دنیا  در  استخراج 
عنوان و خاطرنشان کرد: علت قطع برق، 
استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف 
سرمایه گذاری و فرسودگی شبکه توزیع 

و تولید است.

تخصیصاعتبارویژهخریدبهمشتریانبانکآینده
چه  هر  ارزش آفرینی  هدف  با  آینده،  بانک 
بیش تر و خریدی آسان و راحت، به مشتریان خود 

اعتبار می دهد.
انواع  دارای  آینده  بانک  مشتریان  تمامی 
بلندمدت،  کوتاه مدت،  سرمایه گذاری  سپرده های 
بلندمدت  سپرده  پس انداز،  و  جاری  قرض الحسنه 

مجازی  پیشخوان  سامانه های  در  ثبت نام  با  می توانند  آینده ساز  و  شتاب 
بانک،  این  به شعب  با مراجعه  یا  abplus.ir و ساتا ir.sata.ba24 و 
بر اساس موجودی انتخابی، اعتباری بین ده میلیون ریال تا حداکثر سقف 
دویست میلیون ریال، دریافت کنند. بازپرداخت اعتبار دریافت شده نیز به دو 

روش یک جا سررسید و تدریجی – اقساطی است.
این اعتبار ویژه خرید از فروشگاه های طرف قرارداد مرکز خرید بازار 

بزرگ ایران )ایران مال( و مجموعه هایپراستار آن است.
به شماره  آینده  بانک  ارتباط  مرکز  با  بیش تر  اطالعات  کسب  برای 

2۷66۳200-02۱ تماس بگیرید.

هشتمین در سامان بیمه عمومی روابط اول رتبه کسب
جشنوارهروابطعمومیهایبرترصنعتبیمهکشور

جشنواره  هشتمین  در  توانست  سامان  بیمه  شرکت  عمومی  روابط 
روابط عمومی های برتر صنعت بیمه کشور، در بخش »سالمت و بیمه« 

رتبه نخست را از آن خود کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، به همت بیمه مرکزی 
ج.ا.ا هشتمین جشنواره »روابط عمومی های صنعت بیمه«، همزمان با 2۷ 
اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط  عمومی برگزار شد. روز گذشته در آیین 
اختتامیه جشنواره که با حضور رییس کل بیمه مرکزی اجرا شد، برترین 

های صنعت بیمه درحوزه های ۹ گانه جشنواره معرفی شدند.
مریم زمردیان مدیر روابط عمومی شرکت بیمه سامان در این آیین، 
بیمه  رییس کل  از دکتر غالمرضا سلیمانی  را  تندیس خود  و  تقدیر  لوح 

مرکزی دریافت کرد.
در این تقدیر نامه آمده است: دست یابی روابط عمومی شرکت بیمه 
سامان به رتبه اول بخش »سالمت و بیمه« در قالب هشتمین جشنواره 
روابط عمومی های صنعت بیمه کشور، شایسته تحسین است و می تواند 
به عنوان یک تجربه موفق برای شرکت های دیگر مورد توجه قرار گیرد.

به  بیماری کرونا  دلیل شیوع  به  امسال   « بیمه  و  »سالمت  بخش 
بیماری و طراحی  این  با شیوع  افزوده شد.بیمه سامان همزمان  جشنواره 
بیمه سه گانه کرونا، ضمن طراحی و اجرای کمپین های متعدد تبلیغاتی و 
مسئولیت اجتماعی، تولید و انتشار محتواهای آموزشی و اطالع رسانی، نقش 
موثری در ارائه آگاهی های الزم به جامعه در رابطه با روش های قطع زنجیره 

انتقال بیماری و نیز جبران هزینه های درمان آن داشت.
سال گذشته نیز روابط عمومی شرکت بیمه سامان در این جشنواره در 

بخش پژوهش و افکار سنجی، رتبه برتر را از آن خود کند.
خبردوم

جزئیاتتسهیالتبانکمسکنبهگروهسرمایهگذاریمسکن
بانک مسکن با هدف حمایت از ساخت و ساز و افزایش عرضه طی 
یکسال گذشته به 2۳64 واحد مسکونی در حال ساخت توسط شرکت گروه 

سرمایه گذاری مسکن تسهیالت پرداخت کرده است.
بانک مسکن-هیبنا، شرکت گروه  پایگاه خبری  به گزارش خبرنگار 
سرمایه گذاری مسکن به عنوان بازوی اجرایی بانک مسکن همسو با سیاست 
اقشار میان  از مسکن  تامین بخشی  بانک در جهت  های کالن دولت و 
درآمدی جامعه اقدام به ساخت واحدهای مسکونی ویژه جامعه هدف می کند.

در عین حال با توجه به اینکه سیاست بانک مسکن به عنوان بانک 
توسعه ای و تخصصی این بخش حمایت از سمت عرضه است، شرکت 
گروه سرمایه گذاری مسکن نیز به عنوان یک انبوه ساز طی یکسال گذشته 

برای ۱2 پروژه تسهیالت دریافت کرده است.
یکی از مهمترین ویژگی های شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، 
ساخت مسکن در اقصی نقاط کشور و جغرافیای متنوع است به طوریکه 
این شرکت در شمال، جنوبی، شرق و غرب کشور پروژه هایی با کاربری 

های مسکونی، اداری و تجاری در دست احداث دارد.
بانک مسکن نیز در اجرای عمل به سیاست های ذاتی خود در حمایت 
از ساخت مسکن، تسهیالتی در قالب »متمم مشارکت مدنی« و »مشارکت 
مدنی« به این شرکت و سایر انبوه سازان فعال و موجه پرداخت کرده است.

این تسهیالت فقط در بازه فروردین ۹۹ تا فروردین ۱400 برای 2 
هزار و ۳64 واحد مسکونی پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش کل تسهیالت مصوب برای پرداخت به شرکت 
گروه سرمایه گذاری مسکن، ۳ میلیون و ۵02 هزار و ۱00 میلیون ریال 
بود که یک میلیون و ۱2۷ هزار و ۱00 میلیون ریال آن مبلغ سهم الشرکه 
دریافتی بوده و مابقی یا در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارند یا در مراحل بعد 

کل تسهیالت وصول خواهد شد.
بررسی جزئیات تسهیالت مصوب و پرداختی بانک مسکن حاکی از 
آن است که به پروژه بام چالوس در شمال کشور برای ۹0 واحد مسکونی 

۹0 هزار میلیون ریال تسهیالت اختصاص پیدا کرده است.
برای پروژه نسیم در شمال شرق ۳۷8 هزار میلیون ریال تسهیالت در 
نظر گرفته شده که تاکنون 248 هزار میلیون ریال از این تسهیالت پرداخت 

شده و مابقی در مراحل بعد پرداخت خواهد شد.
پروژه ۱64 واحدی بنفشه دو در تهران نیز از جمله پروژه هایی بود 
که در بازه یکساله مورد بررسی، ۱0۱ هزار و ۵00میلیون ریال تسهیالت 
مصوب داشته که بخشی از این تسهیالت به پروژه تزریق شده و مابقی 

قرار است در مراحل بعد پرداخت شود.
پروژه ۵64 واحدی آیمان که به عنوان بزرگترین پروژه بافت فرسوده 
شهری در کل کشور از آن یاد می شود، مشمول دریافت ۳00 هزار میلیون 
ریال تسهیالت از سوی بانک مسکن بود که کل تسهیالت مصوب پرداخت 
شده است. این پروژه در سه فاز اجرایی می شود که در حال حاضر فاز 

نخست پروژه در دست ساخت است.
یکی از سیاست های بانک مسکن حمایت از انبوه سازان و عرضه 
مسکن است به طوری که اخیرا سقف پرداخت تسهیالت ساخت توسط این 

بانک به 4۵0 میلیون تومان به ازای هر واحد افزایش یافته است.

مدیر کل اسبق امور اوپک:
مصرفباالیگاِزایران؛جهانرانگرانمیکند

مدیر کل اسبق امور اوپک گفت: ما در ایران در همسایگی یک رقیب تنومند 
گازی هستیم. روسیه رقابت ایران در بازارهای بالفعل و بالقوه خود را بر نمی تابد. 
این کشور تالش کرد تا ایران را برای چند دهه با خط لوله صلح آسیایی مسیر 
ایران- پاکستان- هندوستان سرگرم کند و البته ظاهرا نتیجه گرفت. روسیه بازار 
اروپا را از آِن خود می داند و به شدت از حضور ایران در هراس است. چنانچه ایران 
با اتحادیه اروپا به یک توافق پایدار گازی دست یابند، روسیه مهم ترین امتیاز خود 

در برابر اروپا و بلکه غرب را از دست خواهد داد.
فریدون برکشلی در ارزیابی برنامه های صادرات گاز کشور اظهار داشت: ایران 
به دو کشور همسایه ترکیه و عراق صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله دارد که 
میزان آن حدود ۵/۱2 میلیارد متر مکعب در روز است. برنامه ریزی و عالقمندی 
برای افزایش صادرات به این دو کشور زیاد است، اما عوامل مختلفی برنامه های 
افزایش صادرات را کند کرده است. مصرف باالی داخلی خصوصا به صورت فصلی 
عامل مهمی است. در عین حال عوامل بازدارنده دیگری مانند تحریم ها و در نتیجه 

تعلل در پرداخت ها، عامل کاهش دهنده انگیزه برای صادرات است.
مزایای صادرات به همسایه های دیوار به دیوار

وی افزود: صادرات گاز به ترکیه از بیست و چند سال پیش شروع شد. صادرات 
به عراق عمدتا منبعث از پاره ای ضرورت های سیاسی، امنیتی است که روی ابعاد 
اقتصادی و تجاری صادرات تاثیر می گذارد. در عین حال، محدود بودن صادرات 

به کشورهای همسایه و دیوار به دیوار، پاره ای مزایا و محدودیت ایجاد می کند.
اروپا مهم است

برکشلی درباره ورود گاز ایران به اروپا گفت: بازار اروپا برای ایران خیلی مهم 
است. اروپایی ها، در مورد انرژی های نو و دنیای بدور از کربن و اقتصاد سبز زیاد 
صحبت می کنند، اما کانون اصلی توجه اروپا به گاز است. بخشی از تالش اروپا 
برای سیاست حاشیه ای کردن انرژی های فسیلی جنبه ژئواستراتژیک و رهایی از 

وابستگی به گاز روسیه است.
حساب ویژه اروپا روی گاز ایران

وی ادامه داد: اروپا برای ایران در مورد انتقال گاز طبیعی حساب ویژه ای باز 
کرده بود. دوره 2006 تا 20۱6 برای گاز ایران یک فرصت تاریخی بود. در حقیقت 
یک دهه طالیی را از دست دادیم. طی سال های 20۱۵ تا 2020 ، رشد مصرف 
گاز طبیعی جهان 2.2۷ درصد بود که 4۵ درصد آن رشد مربوط به اتحادیه اروپا 
بود. در همین دوره رشد مصرف نفت فقط 0.۹۷ درصد بود. پیش بینی های آژانس 
بین المللی انرژی حکایت از آن دارد که تا 20۳۵ مصرف گاز در جهان رشد ۱.6 

درصدی خواهد داشت.
با وجود محدودیت های بانکی به فکر اروپا نباشیم

وی یادآور شد: اکنون زمینه چندانی برای ظرفیت صادرات گاز به اتحادیه 
اروپا دیده نمی شود. اما برای تحقق آن می توان برنامه ریزی کرد. چنانچه دیواره 
مقاومت ترکیه، فرو بریزد و گاز ایران به جنوب و شرق اروپا برسد، موفقیت بزرگی 
است. این مسیری نیست که بتوان آن را لنگان لنگان پیمود. با محدودیت دسترسی 
به مراکز و منابع ارزی و مالی بین المللی و برخورد با فراز و نشیب های سیاسی، 

نمی توان انتظار موفقیت داشت.
برکشلی گفت: اروپایی ها خوب به پتانسیل های گازی ایران و موقعیت ارزشمند 
ژئواستراتژیک آن واقفند و برای تنوع بخشیدن به سبد گازی خود، اهمیت زیادی 
قائلند. در واقع گاز ایران و بازار اروپا، به هم نیازمندند، اما موانع جدی هم وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به تجارت گازی ایران و ترکمنستان نیز بیان داشت: 
این دو کشور دو رقیب و در عین حال دو شریک مهم گازی هستند. ترکمنستان 
هم ظرفیت مازاد دارد و بدنبال صادرات است، ایران هم به صورت فصلی به گاز 
ترکمنستان نیاز دارد و با شبکه قدرتمند انتقال و خطوط لوله، می تواند مسیری 
خوبی برای عرضه گاز ترکمنستان باشد. بنده در ۱۳88 طرحی برای ایجاد بازار 
مشترک انرژی ایران و کشورهای آسیای میانه یا در حقیقت بازار مشترک انرژی 
سازمان همکاری های منطقه ای اکو ارائه دادم، اما متاسفانه توجهی به آن نشد. 
تنش گازی با ترکمنستان به سود هیچ یک از دو کشور نیست. البته لفاظی های 
مالی بر سر قیمت عادی است. در هر حال ترکیب پذیری گازی ایران با ترکمنستان، 

بیش از جنبه های رقابتی است.

مردم کالفه از بی برنامه گی مسئولین؛

استخراجرمزارز،متهماصلیخاموشیهایایران!
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زیر نظر: بهراد مومنی

چرا نتیجه مذاکرات وین برای اقتصاد جهان 
مهم است؟

رئیس گروه مرکز مطالعات انرژی وین در ادامه درباره نتیجه مذاکرات وین 
اما  باشد،  تعجب آور  شاید  کرد:  خاطرنشان  ایران  گاز  روند صادرات  بر  آن  تاثیر  و 
پایتخت ها و محافل اقتصادی جهان به مذاکرات وین و آینده روابط عادی ایران 
با دنیای اقتصاد و انرژی بیش از تهران توجه دارد. اقتصاد جهان به ایران نیازمند 
است. ویژگی های ممتاز و مهم ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، ایران را متمایز می کند. 
اما اقتصاد جهان هم برای روابط اقتصادی فعال با ایران هزینه ای را می پردازد که 

منافع بلندمدت خودش در امان باشد.
مصرف باالی گاِز ایران؛ جهان را نگران می کند

به گفته وی؛ سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران برای اقتصاد جهان مهم 
است. در واقع فقط جذاب نیست. دنیا حتی نسبت به مصرف بی رویه گاز در ایران، 
نگران است. گاهی این نگرانی ها از زاویه نرخ باالی کربن افزایی عنوان می شود، اما 
در محافل جدی تر، دنیا به گاز ایران و ظرفیت تولید و عرضه آن توجه دارد. عزم 
سرمایه گذاری و ظرفیت زایی در صنعت گاز ایران واقعی است. اما با فراز و نشیب و 
تحریم، نمی توان گاز صادر کرد، البته نفت و برق هم نمی توان صادر کرد و در مورد 
گاز بسیار دشوارتر است زیرا به همسایگانی محدود می شویم که سودای خرید گاز 

ایران و صادرات آن به عنوان هاب گازی را دارند.
برکشلی تصریح کرد: ایران پیش از پیروزی انقالب به شوروی سابق گاز صادر 
می کرد. ذوب آهن اصفهان از محل صادرات گاز به آن کشور، ساخته شد. پس از 
پیروزی انقالب، شورایعالی انقالب در یکی از اولین مصوبات اقتصادی خود، صادرات 
گاز به شوروی سابق را متوقف کرد، من از علت آن خبری ندارم، به نظرم یک تصمیم 
سیاسی بود و منبعث از یک سیاست مشخص گازی نبود. در هر صورت تامین امنیت 
پایدار صادرات گاز، به دیرپایی روابط اقتصادی و مالی بین المللی بستگی دارد، از 

این رو برجام و استحکام روابط جهانی از الزامات استراتژی گاز است.
نگرانی روسیه از توافق گازی ایران-اتحادیه اروپا

مدیر کل اسبق امور اوپک گفت: ما در ایران در همسایگی یک رقیب تنومند 
گازی هستیم. روسیه رقابت ایران در بازارهای بالفعل و بالقوه خود را بر نمی تابد. 
آسیایی مسیر  لوله صلح  با خط  برای چند دهه  را  ایران  تا  این کشور تالش کرد 
ایران- پاکستان- هندوستان سرگرم کند و البته ظاهرا نتیجه گرفت. روسیه بازار 
اروپا را از آِن خود می داند و به شدت از حضور ایران در هراس است. چنانچه ایران با 
اتحادیه اروپا به یک توافق پایدار گازی دست یابند، روسیه مهم ترین امتیاز خود در 

برابر اروپا و بلکه غرب را از دست خواهد داد.
استراتژی گازی ایران مغلوب عوام زدگی شد؟

کرد.  داخلی  را  خود  گازی  استراتژی  هم  ایران  میان  این  در  داد:  ادامه  وی 
البته  است.  بی پایان  ایران  گازی  منابع  که  کرد  تقویت  را  تفکر  این  پارس جنوبی 
اصول استراتژی انرژی ایران بر این محورقرار گرفت که با توسعه مصرف داخلی گاز، 
نفت بیشتری برای صادرات در اختیار قرار خواهد گرفت که قیمت آن از گاز بیشتر 
است. امروز ایران به بیشتر شهرهای کوچک و بلکه روستاها انشعاب گاز برده است. 
البته آسایش  انتقال برای تامین سوخت.  گران ترین انرژی دنیا، با باالترین هزینه 

مردم عالی است، اما بازگشت اقتصادی ندارد.
برکشلی گفت: همیشه فکر می کردم که استراتژی گازی ایران مغلوب عوام زدگی 
شد. امروز در ایران حدود ۷.۵ میلیون بشکه در روز معادل نفت انرژی بیشتر از چند 
کشور اروپایی باهم با تولید ناخالص داخلی کمتر از 400 میلیارد دالر، مصرف می کنیم.

احتمال واکنش نظامی روسیه به خاطر گاز!
وی با بیان اینکه روسیه گاز را تسلیحاتی و نظامی کرده است، افزود: اقدامات 
مسکو در مورد خطوط لوله استریم-۱ و استریم-2 کامال نشان داد که گاز را کانون 
امنیت ملی و برتری سیاسی و استراتژیک تلقی می کند و چه بسا به خاطر آن دست 
به واکنش های نظامی خطرناکی بزند. بنابراین الزم است که بحث گاز را با مسکو 

با دقت و ظرافت دنبال کرد. 

زیر نظر: راضیه بخشنده
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ ایران خبر داد؛
افزایش حدود 800 درصدی قیمت کاغذ 

روزنامه طی 5 سال
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با بیان اینکه مهم ترین 
مشکل کاغذ، ارز است،گفت: از این رو با افزایش قیمت قدرت خرید روزنامه ها 
برای تامین کاغذ مورد نیاز کاهش پیدا می کند بنابراین با افزایش جهشی قیمت 

ارز شاهد این وضعیت هستیم.
کرد:  اظهار  روزنامه  کاغذ  توجه  قابل  افزایش  باره  در  روغنی  ابوالفضل 
به  دولت  زمانی  است.  ارز  نرخ  افزایش  کاغذ،  قیمت  افزایش  دلیل  مهم ترین 
کاغذ یارانه می داد و افراد می توانستند با دالرهای ارزان قیمت کاغذ وارد کنند 
اما دیگر دولت نمی تواند این تخصیص ارز را انجام دهد. به همین علت کاغذ 

به شدت گران شده است.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در ادامه اضافه کرد: 
از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی نیز نمی توانند پاسخگوی این نیاز باشند، 
چراکه پیش از این از صنعت داخلی حمایت نشده و صنعت داخلی نیز عالقه ای 
نداشته که کاغذ روزنامه تولید کند. بنابراین با وجود مشکل ارز و عدم تولید کافی 
در داخل مشکالتی در این مورد به وجود آمده است. پنج سال پیش کاغذ در 
کشور حدودا هر کیلو ۱800 تومان بود اما االن به بیش از ۱۵ یا ۱6 هزار تومان 
رسیده است. یک سال و نیم است که تخصیص ارز برای کاغذ را برداشته اند.

وی افزود: از این رو با افزایش قیمت قدرت خرید روزنامه ها برای تامین 
کاغذ مورد نیاز کاهش پیدا می کند بنابراین با افزایش جهشی قیمت ارز شاهد 

این وضعیت هستیم.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران همچنین در پاسخ به سوالی در 
مورد تغییرات تقاضا در حوزه کاغذ بعد از لغو تخصیص ارز به این حوزه تصریح 
کرد: ۵ یا 6 سال پیش، در کشور روزانه ۱20 هزار تن مصرف کاغذ روزنامه در 
کشور بود، در 2 یا ۳ سال گذشته به 60 هزار تن رسید. امروز بعید است مصرف 
کاغذ روزنامه در کشور بیش از ۳0 هزار تن در روز باشد. برای تحلیل این موضوع 
باید به دو نکته توجه داشت. یکی اینکه رسانه های دیجیتال و فضای مجازی 
رشد زیادی پیدا کرده و جایگزین رسانه های فیزیکی شده است. نکته دیگر هم 

این است که قیمت تمام شده کاغذ افزایش بسیار زیادی داشته است.

با وجود افزایش 8 تا 20 درصدی 
قیمت کارخانه ای تولیدات دو خودروساز 
اما  گذشته،  شنبه  روز  از  کشور  بزرگ 
پایتخت  خودروی  بازار  از  بررسی ها 
تاثیری  هیچ  افزایش  این  است  حاکی 
بر قیمت ها در بازار نداشت و همچنان 

رکود بر آن حاکم است.
بت،  قا ر شورای  مصوبه  طبق 
شنبه  روز  از  ایران خودرو  محصوالت 
گذشته )اول خرداد ماه(  به طور متوسط 
سایپا  محصوالت  و   20 تا  درصد   8.2

به طور متوسط 8.۹ درصد گران شدند.
 ۱۳ نشست  مطابق  تصمیم  این 
برای  رقابت  شورای  ماه  اردیبهشت 
سال  در  خودرو  قیمت  تکلیف  تعیین 

جدید اجرایی شد.
بازار  از  بررسی ها  حال،  این  با 
بی تاثیری  از  حاکی  پایتخت  خودروی 
این افزایش قیمت ها بر قیمت خودروها 
همچون  که  به طوری  بود،  بازار  در 
کمترین  با  قیمت ها  گذشته  روزهای 

نوسان همراه شدند.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، 
روز گذشته و در سایت های خودرویی و 
فضای مجازی هر دستگاه پژو 206 تیپ 
2 حدود 202 میلیون تومان، پژو 206 
تیپ ۵ نزدیک به 2۵۳ میلیون تومان، 
پژو 206 صندوق دار 2۵0 میلیون تومان، 
میلیون   20۹ ال.ایکس  اس.   40۵ پژو 
تومان، پژو 40۵ دوگانه سوز ۱8۹ میلیون 
میلیون  دنده ای 2۹0  پژو 20۷  تومان، 
تومان، پژو 20۷ اتوماتیک 400 میلیون 
تومان، همچنین در دسته مونتاژی ها هر 
 ۳20 کرمان موتور  جی4  جک  دستگاه 
میلیون تومان و پژو 2008 حدود 8۹0 

میلیون تومان قیمت خوردند.
موتمنی«  »سعید  زمینه،  این  در 

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
پایتخت گفت: با توجه به انتظار عمومی 
مذاکره های  شدن  نتیجه  بخش  ز  ا
بودن  نزدیک  همچنین  می،  برجا
مهم  و  جمهوری  ریاست  نتخابات  ا
به  آینده  دولتمردان  نگاه  نوع  بودن 
موضوع خودرو، بازار خودرو و مشتریان 
در یک حالت انتظار به سر می برند و از 

خرید و فروش خبری نیست.
وی بیان داشت: در ماه های گذشته 
و با نزولی شدن نرخ دالر، روز به روز 
اضافه  بازار  در  فروشندگان  تعداد  به 
شده و خودرو برای فروش زیاد است، 

اما خریداری وجود ندارد.
خاطرنشان کرد:  صنفی  مقام  این 
سود  فقط  کارخانه ای،  قیمت   افزایش 
کمتر  کمی  را  قرعه کشی ها  برندگان 

عرضه  که  آنجایی  از  اما  کرد،  خواهد 
خودروسازان هنوز به اندازه کافی نیست، 

شرایط بازار تغییری نخواهد کرد. 
در  مشتری  وجود  ادامه داد:  وی 
بازار، وجود تقاضای کاذب و نوسان های 
ارزی می تواند در قیمت ها تاثیرگذار باشد 
که اکنون هیچ یک از این شرایط را شاهد 
نیستیم و معامالت به صفر رسیده است.

به گفته کارشناسان، از اواخر سال 
۹8 تاکنون نوسان های ارزی سبب شد 
تا عده ای به قصد فعالیت های سوداگرانه 
به خرید ارز، سکه، طال، خودرو، مسکن 

و غیره روی آورند.
خرید  به  عده ای  شرایط،  این  در 
نتیجه  در  که  آوردند  روی  خودرو 

پارکینگ ها از خودروها ُپر شد.
آن طور که مسووالن آمار می دهند 

در  شده  خریداری  خودروهای  اکثر 
حتی  خودروسازان،  فروش  برنامه های 
نیز  گارانتی  خدمات  از  استفاده  برای 
مراجعه به نمایندگی ها نداشته اند و این، 
یعنی خودروها به قصد داللی و کسب 

سود خریداری شده است.
بازار  که  دارند  تاکید  کارشناسان 
نیازمند  بازارها  دیگر  همچون  خودرو 
آرامش است و پس از برخی صحبت ها 
مبنی بر نتیجه بخش بودن مذاکره های 
برجامی، بازار خودرو در عمل با توقف 
و سکون مواجه شده است و همگی به 

انتظار نشسته اند.
شرایط  ثبات  شاهد  روز  چند  اگر 
و  باشیم  ارز  نرخ  شدن  ثابت  به ویژه 
حداقل  به  منفی  اخبار  و  سیگنال ها 
برسد، بازار راه خودش را پیدا خواهد کرد.  

گزارش دنیای جوانان؛

رکود بازار خودرو علیرغم افزایش قیمت کارخانه ای!
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ستان  ا خبری  گروه 
شهرستان  رضوی  خراسان 
به  - نگنه ز سعید  ف  ا خو
گزارش خبرنگار روزنامه دنیای جوانان 
به  ای  جلسه  خواف  شهرستان  در 
مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی 
در محل فرمانداری شهرستان خواف 
با حضور روابط عمومی های دستگاه 
شهرستان  معدنی  و  اجرایی  های 
رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  خواف، 
خوشامدگویی  با  جلسه  شد  برگزار 
سنجرانی فرماندار  شهرستان خواف 
روابط  روز  تبریک  و  حاضرین  به 
عمومی آغاز شد در این جلسه سردار 
عملیاتی  قرارگاه  فرمانده  زاده  حسن 
میهمان  عنوان  به  قاجاریان  شهید 

حضور داشتند. 
سردار حسن زاده  با یاد کردن 
از نام و خاطره شهدا و آرزوی عمر 
باعزت برای رهبری از رسانه و روابط 
عمومی ها به عنوان خادم مردم نام 
دیده  حتی  ها  وقت  خیلی  که  بردند 
هم نمیشوند حسن زاده به برگزاری 
شهرستان  در  انقالب  قرآنی  کاروان 
از  هدف  و  کردند  اشاره  هم  خواف 

فاخر  برنامه  اجرای  را  کاروان  این 
قرآنی برشمردند که با حضور اساتید 
در  پخش  و  المللی  بین  و  اول  تراز 
ادامه  استانی و کشوری  شبکه های 

خواهد داشت.
تمامی  از  سنجرانی  ادامه  در 
اصحاب رسانه به خاطر پوشش دهی 
کامل اخبار تقدیر و تشکر کردند و از 
نقد کردن تمامی دستگاه های اجرایی 
و فرمانداری شهرستان استقبال کردند 

و خاطر نشان کرد: در مدت دو سالی 
که مسئولیت فرمانداری خواف را بر 
تفاهم   80 به  نزدیک  گرفتیم  عهده 
نامه در زمینه های متعدد و با شرکت 
 ۱20 باالی  حداقل  و  معدنی  های 
با  که  کردیم  منعقد  تومان  میلیارد 
جرات ادعا میکنم حدود ۱۱۵ میلیارد 
تومان محقق شده است که شاید از 
نظر خیلی ها سوال برانگیز و غیرقابل 
دستیابی و باور هست اما تمام این ها 

با سند هست که نمونه هایی خالصه 
وار گفته میشود نزدیک  به ۱۵ میلیارد 
تومان بسته های معیشتی به خانواده 
بضاعت، کمک های  بی  یا  کم  های 
روستایی  های  صندوق  به  بالعوض 
۱.۵ میلیارد، ۱۵ میلیارد تومان ساخت 
پل های روستایی، ساخت  ۳0 مدرسه 
که ۱۷ مدرسه به بهره برداری رسیده 
و ۱۳ مدرسه بین ۳0 الی ۹0 درصد 
پیشرفت کارداشته با هزینه ای بالغ بر 
۳۵ میلیارد، بهداشت و درمان 2.۵ تا ۳ 
میلیارد، بحث قنوات و ترمیم و اصالح 
شبکه های آب و پایش تصویری در 
میراث  جوانان،  و  ورزش  شهرستان، 
لطف  به  که  ....هست  و  فرهنگی 
همکاری شرکت های فوالدی انجام 
گرفته است که این امر با بودجه های 
دولت به این سرعت  امکانپذیر نبود 
.در پایان از تمامی روابط عمومی های 
دستگاه های اجرایی سطح شهرستان 
روابط عمومی شرکت  مدیر  و  تقدیر 
اپال پارسیان سنگان به عنوان روابط 
عمومی برتر و فعال شهرستان خواف 
شناخته شد و جایزه ای به همراه لوح 

سپاس به ایشان اهدا شد.

تقدیرازفعالینحوزهروابطعمومیونشستخبریباخبرنگاران
واصحابرسانهشهرستانخواف

بهرهبرداریازپروژههایبهداشتیودرمانینیشابور
باحضوروزیربهداشت

گروه خبری استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور سید موسی 
الرضا حسینی-با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی چندین 

پروژه بهداشتی و درمانی در نیشابور افتتاح شد. 
 به گزارش خبرنگارروزنامه دنیای جوانان از نیشابور، دکتر سعید 
نمکی امروز در مراسم افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی نیشابور در 
بیست و پنجمین آیین پویش ره سالمت که در مسجد پردیس دانشکده 
علوم پزشکی برگزار شد، پروژه هایی مانند مرکز درمانی ۷0 تختخوابی 
عطار با هزینه ۱4 میلیارد تومان، توسعه اورژانس مرکز پژوهشی درمانی 
بیمارستان حکیم نیشابور با هزینه ۱4 میلیارد، مرکز پزشکی و ناباروری 
و سالمت جنین و نادر شمس شرق با هزینه ۱۵ میلیارد تومان، 6 مرکز 
خدمات جامع سالمت با هزینه ۱2 میلیارد و نیز مگا آی سی یو بیمارستان 
22 بهمن و 2 عدد بانک اکسیژن و اکسیژن ساز، پایگاه اورژانس جنتی 
با صرف  درمانی حکیم  و  پژوهشی  آموزشی  مرکز  آی  آر  ام  و نصب 
هزینه ۵4 میلیارد تومان را به طور آنالین با نام مبارک امام هشتم و 

امام حسین افتتاح کرد.
وزیر بهداشت در این مراسم گفت: کرونا به عنوان یک معیار و 
مظلومانه  چه  تحریم  شرایط  در  ما  داد  خواهد  نشان  قدرت،  شاخص 

پایداری کردیم.
وی یادآور شد: ما در روزهای دفاع مقدس گردش مالی یا فروش 
نفت و خزانه ای داشتیم اما در دوران کرونا چنان در محدودیت بودیم 
که حتی برای تهیه یک ماسک و یک گان در زحمت بودیم اما توانستیم 

چهار پیک خطرناک را پشت سر بگذاریم.
نمکی با بیان اینکه ویروس انگلیسی دنیا را به زانو درآورد، گفت: 
ما در اقیانوس بال با دست های بسته و با چشمان باز شنا می کردیم؛ 
هیچ جای دنیا کسبه به یک دستور و تمنا کسب و کارشان را تعطیل 
نمی کنند اما در ایران با چنین وضعیت معیشتی، همکاری خیلی خوبی 

از طرف اصناف داشتیم.
وزیربهداشت ادامه داد: هیچ جای دنیا ائمه جمعه با یک تلفن نماز 
جماعت را تعطیل نکردند چون هیچ جای دنیا رهبری به فرزانگی ما 
نداشتند، در هیچ جای دنیا این ایثار و فداکاری را ندارند و هیچ جای 

دنیا طرح قاسم سلیمانی را ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به درخواست تبدیل دانشکده 
پزشکی به دانشگاه علوم پرشکی در نیشابور اشاره کرد و گفت: دانشگاه 
علوم پزشکی و دانشجویان علوم پزشکی حق مردم نیشابور است که 

قول پیگیری آن را به مردم نیشابور می دهم.

۳8درصدمشترکانبرقاصفهانپرمصرفهستند
مهندس مرسل صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
بهینه سازی مصرف در  به مناسبت  روز بهره وری و  برق اصفهان  
جمع خبرنگاران گفت : با فرا رسیدن فصل تابستان و گرمای هوا شاهد 
افزایش چشمگیر میزان مصرف برق هستیم که با توجه به محدودیت 
منابع انرژی از یک سو و کاهش میزان بارندگی ها از سوی دیگر باید 
برای ذخیره انرژی از مصرف زیاد پیشگیری و جلوی خاموشی برق را 

با مدیریت مصرف بگیریم.  
وی بابیان اینکه هر ماه وضعیت میزان مصرف برق به مشترکان 
در قالب پیامک اعالم می شود گفت :مشترکان پر مصرف عالوه بر 
هزینه هفت درصد مصوب هر سال ۱6 درصد نیز بابت افزایش مصرف 

برق باید پرداخت کنند . 
وی تصریح کرد : نقشه عملکرد توزیع  به صورت روزانه بررسی 
و افراد کم مصرف وضعیت سبز، عدول کنندگان مصرف تا سه درصد 
وضعیت زرد و بقیه بسته به سهم تعریف شده در صورت عدول از مصرف 

تعیین شده، برقشان قطع می شود. 
 صالحی خاطر نشان کرد :برنامه های جامعی از طرف وزارت نیرو 
به شرکت های توزیع ابالغ شده است و این برنامه ها با تکیه به تجربه 
های ارزشمند سالهای گذشته بوده است و شامل برنامه ذخیره عملیاتی 
برای تمام مشترکین ،جابجایی تعطیالت هفتگی از روز جمعه به یکی 
از روزهای کاری هفته برای مشترکین صنعتی و دیماندی ،استفاده از 
سایر  و  عمومی  شده  ریزی  برنامه  بار  ،کاهش  تامین  خود  مولدهای 
مصارف در ساعات اوج بار ،انجام تعطیالت و تعمیرات سالیانه و ....در 

سال ۱400 بوده است.  
وی به سهمیه کاهش پیک در اصفهان اشاره کرد و گفت : وزارت 
نیرو برای  تمام شرکت ها از جمله شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  
در تعرفه های مختلف میزان مشخص نموده است به طوری که  در 
تعرفه کشاورزی ،2۵ مگاوات ،صنعتی 6۹/۵ مگاوات ،اداری وسی ان 
جی ۱0 مگاوات ،تجاری ۳ مگاوات ،دیزل ژنراتورها ۱0 مگاوات و فن 
آوری های جدید )IOT(0/۵ مگاوات و تجمیع کننده ها ۳۳ مگاوات 

عنوان کرده است.  
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان تاکید کرد:۳8 
درصد مشترکین اصفهان پر مصرف هستند و باید نسبت به اصالح الگوی 

مصرف اقدام کنند.  
صالحی خاطر نشان کرد: اگر مشترکین در ماه گرم کمتر از ۱00 
کیلو وات ساعت و بقیه ماه ها تا 80 کیلووات ساعت مصرف کنند، شامل 

تخفیف صد درصدی برق خواهند شد. 
وی ابراز داشت :برای داشتن برقی پایدار و مطمئن تالش همه 
جانبه الزم است و تنها مربوط به یک گروه و دسته نیست بلکه مردم 
در هر جایگاه و هر شغلی که هستند می توانند مدیریت بهینه مصرف 
احتمال  بارش ها  با کمبود  امسال  باید دقت کنیم که  و  باشند  داشته 

مدیریت اضطراری بار وجود دارد.  

۱4۰۰با سال فراگیر اقدام مانور دومین برگزاری
محوریتعبورازپیکتابستاندرمازندران

پیک  از  عبور  محوریت  ۱400با  سال  فراگیر  اقدام  مانور  دومین 
اجرایی و ۱۹6  اکیپ  با حضور 8۷  پنج شنبه ۳0اردیبهشت  تابستان  
نیروی فنی و اجرایی در سطح امورهای شرکت توزیع برق مازندران  

همزمان با دیگر شرکت های توزیع کشور برگزار شد
سید کاظم حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزیع  برق مازندران  
با اشاره به اهداف این مانور گفت : ۳ هدف اصلی در این مانور دیده 
شده است که یکی تعدیل روشنایی معابر است به عبارتی یک در میان 
کردن چراغ های روشنایی در معابر اصلی و فرعی موجب کاهش مصرف 
برق خواهد شد و با اجرایی شدن این پروژه ۵0درصد مصارف روشنایی 

معابر کاهش می یابد.
وی تصریح کرد : رفع عدم تعادل و جابجایی ترانسفورماتورها  و 
ایجاد خروجی های جدید فشار ضعیف  از دیگر اهداف این مانور بوده 

است  .
 : گفت  و  کرد  اشاره  قانونی  غیر  ارزهای  رمز  مقابله  به  حسینی 
؛ خانگی  ؛ کشاورزی  ارزها در صنعت  زیادی در رمز  متاسفانه توسعه 
به صورت غیر قانونی به وجود آمده که تمهیدات ویژه در این زمینه 
اندیشیده شده و امورهای ۱8 گانه در این مانور و روزهای جاری هفته 

بعنوان یکی از مهمترین اقدامات؛ پیگیر این مهم هستند.
وی همچنین از برگزاری مانور به مدار اوردن دیزل های مراکز 
درمانی در حالت اضطرار خبر داد که در سطح ۳۵ بیمارستان استان اجرا 
شده است.حسینی  در پایان خاطر نشان کرد با توجه به اینکه امسال 
تابستان سختی را پیش رو داریم خواستار عزم همگانی در رعایت الگوی 

مصرف در همه بخش ها شد.

افزایش تجهیزات استراتژیک بنادر گیالن با بهره مندی از 
توان داخلی در راستای تحقق شعار سال 1400

خصوصی بخش توسط کشتیسازی و سیلو احداث 
دربندرانزلی

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن در تشریح مهم ترین اهداف و 
برنامه های حوزه دریایی و بندری این استان در سال ۱400 گفت: افزایش 
نرم های تخلیه و بارگیری، افزایش ترافیک، ترانزیت و صادرات کاال در 

دستور کار سال جاری قرار دارد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن، 
دکتر حمیدرضا آبایی در رابطه با مهم ترین اهداف و برنامه های حوزه 
بندری و دریایی گیالن در سال ۱400، اظهار داشت: اهداف مختلفی در 
سال ۱400 با شعار »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« تعریف شده است 
که افزایش توانمندی تجهیزات استراتژیک با بهره گیری از متخصصان 
و تولیدکنندگان داخلی، افزایش نرم های تخلیه و بارگیری انواع کاال، 
افزایش راندمان صادرات، بهره مندی از فرصت ایجاد خط منظم کشتی 
رو-رو در بندرانزلی جهت افزایش ترافیک و ترانزیت و صادرات کاال و 
همچنین اتخاذ سیاست جذب و سرمایه گذاری احداث سیلو و صنایع 
کشتی سازی توسط بخش خصوصی در بندرانزلی، مهم ترین آنها است.

با مهم ترین اهداف حوزه بندری گیالن در سال   وی در رابطه 
جاری اشاره کرد و گفت: افزایش تناژ تخلیه و بارگیری از یک میلیون و 
۵00 هزار تن سال قبل به دو میلیون تن با استفاده از تجهیزات مکنده 
غالت با ظریفت ۳00 تن در ساعت و تجهیزات استراتژیک وارد شده 
به بندرانزلی، ارتقای عملکرد شاخص های بندری )سرویس تایم- پرت 
تجهیزات  و  جدید  های  اسکله  از  مندی  بهره  با  تایم(  ویتینگ  تایم- 

پیشرفته از جمله اهداف تعریف شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن افزود: افزایش نرم های تخلیه و 
بارگیری انواع کاال، افزایش راندمان صادرات و همچنین دو سر بار کردن 
شناورهای ورودی به بندر در جهت به صرفه شدن تجارت در اقتصاد 
حمل و نقل دریایی، ساخت و بهره برداری از زیرساخت سیلوغالت و 
مخازن روغن با استفاده از توان بخش خصوصی در بنادر استان و نیز 
بهره مندی از فرصت ایجاد خط منظم کشتی رو-رو در بندرانزلی جهت 
افزایش ترافیک و ترانزیت و صادرات کاال و کامیون به صورت مستقیم 
از مبدا به مقصد از دیگر اهدافی است که در سال ۱400 در راستای 

تحقق آن گام برخواهیم داشت. 
 مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن در رابطه با مهم ترین اهداف 
و برنامه های حوزه دریایی در سال ۱400، عنوان کرد: اجرای بازرسی 
متمرکز از شناورهای کنوانسیونی بر اساس طرح اعالمی و اجرای بازرسی 
متمرکز از شناورهای غیر کنوانسیونی بر اساس طرح اعالمی مرکز از 

جمله اهداف ترسیم شده است.
آبایی افزود: شناسایی و تجزیه تحلیل ریسک های دریایی و اقدام در 
جهت کاهش ریسک ها به میزان ۵0 درصد، ادامه فرایند ثبت قایق های 
فاقد هویت استان و شناسایی خالء های قانونی اجرای الزامات مقاوله 
نامه کار دریایی جهت وضع قوانین و دستور العمل های ملی از دیگر 
برنامه های تدوین شده است که در راستای تحقق آن اقدام خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه پایش و اندازه گیری وضعیت پوشش رادیویی 
نیازهای  رفع  پیگیری  و  شناسایی  جهت  در  گیالن  استان  های  آب 
تجهیزات مخابراتی با هدف ارتقاء پوشش رادیویی استان در دستورکار 
قرار دارد، گفت: ساماندهی همیاران ناجی استان، ارتقاء تجهیزات مخابرات 
دریایی مرکز چمخاله و انجام تعهد حجمی ساالنه الیروبی ابالغی سازمان 
در قالب قرارداد تامین ایمنی آبراه بندر انزلی از دیگر برنامه های حوزه 

دریایی گیالن در سال جاری است.

پروژههایزیستمحیطیشهرداریکرجرونماییشد
پروژه های زیست محیطی شهرداری کرج با حضور شهردار، اعضای 

شورای شهر و مدیران شهری رونمایی شد.کرج – اکبر حیدری 
کرج  شهرداری  زیست محیطی  پروژه های  از  رونمایی  مراسم  در 
شهردار، اعضای شورای شهر و مدیران شهری و اصحاب رسانه حضور 

داشتند.
گفتنی است؛ سامانه پایش آلودگی هوا و ریزگردها و تجمیع دادهای 

هفت ایستگاه سنجش کیفیت هوا در این جلسه رونمایی شد.
همچنین سه ایستگاه سنجش ذرات معلق با مالکیت شهرداری کرج 
)برای اولین بار( در مناطق ۳،۵،8 محوطه ساختمان خدمات شهری مرکز 
و معاونت خدمات شهری منطقه ۵ و محوطه ساختمان شهرداری منطقه 

سه جانمایی و آغاز به کارکرد.
راهبری و کالیبراسیون چهار ایستگاه سنجش کیفیت هوای شهر 
کرج تحویل گرفته شده از اداره کل محیط زیست البرز شامل ایستگاه های 
فرهنگسرای کوثر، مترو کرج، شهرداری منطقه 6، دانشکده محیط زیست 
برای اولین بار در کشور نیز ازجمله پروژه های بود که امروز با حضور 

مسئوالن رونمایی شد.
صحت سنجی و تحلیل کمی و کیفی داده های اندازه گیری آلودگی 
شهر  هوای  آلودگی  سنجش  ایستگاه  چهار  تحویل  کرج،  شهر  هوای 
کرج از اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز و راهبری و حفظ و 
نگهداری از آن ها برای اولین بار در کشور و انعقاد تفاهم نامه همکاری 
در  البرز  محیط زیست  حفاظت  کل  اداره  و  کرج  شهرداری  فی مابین 
خصوص راهبری و حفظ و نگهداری ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، 
نرم افزار ارسال تصاویر بر تلویزیون های شهری واقع در میدان جمهوری 
و چهارراه حدادی و خرید، نصب و راه اندازی دستگاه تولیدکننده آب ژاول 

ازجمله پروژه های است که در مراسم امروز رونمایی شد.

باحضور مهندس حسین زادگان استاندار مازندران در 
طرح مسکن مهر انجام گرفت :

بهرهبرداریاز56واحدمسکنمهر6دررامسر
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
مازندران مهندس نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران در 
حاشیه این مراسم اظهار داشت : دولت مصمم است و تمام تالش خود 

را به کار بسته تا انشاء اله طرح مسکن مهر را به اتمام برساند .
مهندس نظری تصریح نمود : پروژه مسکن مهر 6 رامسر در زمینی 
به مساحت 6 هزار متر با ارزش تقریبی 480 میلیارد ریال و در دو بلوک 

مجزا در حال اجرا می باشد .
مهندس سید محمد نظری مدیر کل کل راه و شهرسازی مازندران 
نیز در آیین بهره برداری از ۵6 واحد مسکن مهر رامسر گفت: سهم استان 
مازندران از طرح مسکن مهر کشور ۵8 هزار واحد بود که از این تعداد 

بیش از ۵۳ هزار واحد تاکنون به اتمام رسیده است .
تعداد   : ساخت  خاطرنشان  مازندران  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
28۷80 واحد مسکن مهر افتتاح شده، تمامًا در شهرهای باالی 2۵ هزار 

نفر جمعیت قرار دارد .
وی افزود : در بخش تعهدات دولتی شامل ، قراردادهای تفاهم 
نامه سه جانبه – تعاونی و خود مالک در شهرهای آمل، بابلسر، بهشهر، 
نور و نوشهر  تنکابن، ساری، رامسر، قایمشهر، فریدون کنار، جویبار، 
متقاضیان  اختیار  در  و  افتتاح  ریال  میلیارد   ۷4۱ بر  بالغ  ای  هزینه  با 

قرار گرفت .
با حضور  استان  اداری  به ذکر است دومین نشست شورای  الزم 
مهندس حسین زادگان استاندار مازندران ، معاونت عمرانی استانداری 
مازندران ، مدیرکل راه و شهرسازی و سایر مدیران بعد از برنامه افتتاحیه 
و بازدید از پروژه های عمرانی این شهرستان، در محل فرمانداری رامسر 

برگزار شد .

  4,۳ کمبود  وجود  با  امسال 
مترمکعب برثانیه آب شرب در  زمان 
اوج مصرف ، هیچ گونه جیره بندی  

آب در استان اصفهان نداریم.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان، 
مدیران  شورای  نشست  نخستین  در 
این شرکت در سال ۱400 گفت: در 

نیمه اول سال به دلیل کمبود منابع 
آبی، احتمال دارد مردم با کاهش فشار 
آب مواجه شوند اما بدون تردید جیره 

بندی آب نخواهیم داشت.
که  این  بیان  با  امینی   هاشم 
گذشته  های  سال  مانند  هم  امسال 
آب شرب پایدار برای مشترکین تامین 

می شود اظهار داشت: در دهه اخیر به 
رغم وقوع خشکسالی های مستمر، آب 
شرب مردم در سطح استان به صورت 
پایدار تامین شد وامسال نیزتالش می 
کنیم آب شرب مردم در فصل تابستان 

تامین شود. 
راهکارهای   از  برخی  به  وی 

و  پرداخت  شرب  آب  پایدار  تامین 
اظهار داشت:  آبفای استان اصفهان با 
بهره گیری از فناوری های نوین مانند 
سامانه های تله متری و تله کنترل و 
توزیع،  شبکه  مداوم  پایش  همچنین 
سعی در توزیع عادالنه آب شرب بین 

مردم دارد.
ی  ه ها ا ر ز  ا یکی  مینی  ا  
برای  انگیزه  ایجاد  و  آگاهی  افزایش 
صرفه جویی بین مردم رافرهنگ سازی 
برشمرد و تصریح  بهینه آب  مصرف 
کرد: در این زمینه رسانه ها باید مردم را 
از مشکالتی که در اثر مصرف بی رویه 
آب با آن مواجهه می شوند، آگاه کنند 
این  بتوان  با جلب مشارکت مردم  تا 

معضل را تا حدودی بر طرف کرد. 
وی  با اشاره به تاکید اسالم بر 
اهمیت آب و همچنین قداست آب در 
آیین های ایرانی، بر لزوم بهره گیری از 
آموزه های دینی و بازگشت به ارزش 
از  حراست  و  حفظ  برای  دینی  های 
برای  تاکید و عنوان کرد:  آبی  منابع 
عبور از مشکالت ناشی از کمبود آب، 
باید مردم را در خصوص تغییر شیوه 

مصرف متقاعد سازیم. 

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

جیره بندی آب نداریم

ایالم  استان  آبفای  مدیرعامل 
توسط  آب  مصرف  جویی  صرفه  بر 

مشترکین تاکید کرد.
جمع  ر  د ی  ر تیمو هلل  ا ر نو
به  توجه  با  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
کاهش ۵0 درصدی نزوالت آسمانی 
و در نتیجه آن، کاهش آب دهی چاه 
استان  آبفا  شرکت  ها،  چشمه  و  ها 
تمهیدات ویژه ای جهت سپری کردن 
با همکاری مردم  بدون آب  تابستان 

اندیشیده است.
بهینه سازی  اینکه  بیان  با  وی 
بخش  در  مصرف  الگوی  تغییر  و 
تاکید است،  آب شرب همواره مورد 
افزود: پرسنل شرکت در طول شبانه 
روز و با تمام توان از هیچ تالش و 
کوششی در جهت تامین آب سالم و 
بهداشتی دریغ ننموده و انتظار میرود 

امر مهم شرکت  این  همشهریان در 
را یاری کنند تا بتوانیم شاهد توزیع 

عادالنه آب باشیم.
مدیرعامل آبفا ایالم با بیان اینکه 
بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در 
تاکید  مورد  بخش آب شرب همواره 
بوده است، گفت: افزایش برداشت آب 

از سد ایالم به میزان 200 لیتر در ثانیه 
و مدیریت مصرف آب را دو عامل موثر 

در پیشبرد این روند برشمرد.
نهایت  خواستار  ادامه  در  وی 
های  دستگاه  شهروندان،  همکاری 
در  دولتی  های  ارگان  و  اجرایی 
بحران  از  عبور  جهت  آب  مصرف 

و تصریح کرد:  تابستان شد  آبی  کم 
مشارکت عمومی مشترکین در صرفه 
جویی مصرف آب یکی از عوامل اصلی 
موفقیت در مدیریت منابع آبی است.

شرکت  داشت:  بیان  تیموری 
مصرف  به  اعتقادی  فاضالب  و  آب 
ندارد  شهروندان  توسط  آب  نکردن 
بلکه خواستار استفاده بهینه و منطقی 

مردم از آب است.
وی تصریح کرد: تالش می شود 
مناسب  و  موقع  به  اطالعرسانی  با 
زمینه مدیریت منابع آبی انجام تا از آب 
در توسعه پایدار استفاده مطلوب شود.

مدیرعامل آبفای استان در پایان 
خاطرنشان ساخت: رویکرد وزارت نیرو  
در راستای عبور از بحران کم آبی جلب 
مشارکت حداکثری مردم و ذینفعان با 

کمک رسانه ها در مدیریت است.

صرفه جویی در مصرف آب توسط مشترکین امری مهم و ضروری است

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
ایالم از برگزاری ۱2 دوره آموزشــی 
ــا یکهــزار  و 8۱6 نفــر ســاعت در  ب
زمینه هــای ایمنــی و بهداشــت، 
محیــط زیســت، مدیریــت بحران و 
پدافنــد غیرعامــل در ســال گذشــته 

در ایــن مجموعــه خبــر داد.
عبــاس شــمس اللهــی بــا 
اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: این 
آموزش هــا در زمینــه شناســایی 
و ارزیابــی مخاطــرات محیطــی، 
ــرات  ــدی، مخاط ــرات فرآین مخاط
مــوزش  آ شــغلی،  شــت  بهدا
غیر حضــوری مــوج چهــارم کرونــا، 
واکنــش در شــرایط اضطــراری، 
مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا، 
ز  ا آمــوزی  عبــرت  آمــوزش 
حــوادث مهــم، رانندگــی تدافعــی و 
بکارگیــری لــوازم حفاظــت فــردی 

ــت. ــوده اس ب
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 
ــدف  ــای ه ــرای گروه ه ــته ب گذش
و  رســمی  نیروهــای  جملــه  از 
یکهــزار و  از  بیــش  پیمانــکاری 
هــای  دوره  ســاعت  نفــر   8۱6

ر  ا گــز بر  HSE تخصصــی 
ــر  ــالوه ب ــزود: ع ــت، اف ــده اس ش
آمــوزش  الزامــات قانونــی از جملــه 
ــی و  اســتقرار سیســتم های مدیریت
ــرای  ــتی، اج ــای باالدس ابالغیه ه
ــی  ــی تدافع ــوزش رانندگ دوره آم
و برگــزاری آموزش هــای منتــج 
از اقدامــات کنترلــی ریســکهای 
ــبه  ــوادث و ش ــده، ح ــایی ش شناس
ــات گذشــته از  ــا اتفاق حــوادث و ی
ــی،  ــای تخصص ــق آموزش ه طری
ــا را  ــوع آنه ــال وق ــوان احتم می ت

ــاند. ــل رس ــه حداق ب

ز  گا شــرکت  مــل  مدیرعا
ایــالم بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی 
حــوادث،  کنتــرل  راههــای  از 
 HSE برگــزاری آموزش هــای 
در  خوشــبختانه  کــه  می باشــد 
شــرکت گاز اســتان ایــالم نتیجــه 
بخــش بــوده اســت، تصریــح کرد: 
نظارتــی،  ســامانه های  ضعــف 
بی انضباطــی بــارز محیــط کار، 
عــدم پایبنــدی بــه موازیــن اولیــه 
ــی  ــر اصول ــری غی ــی، بکارگی ایمن
از ابــزار و تجهیــزات، عــدم رعایت 
لعمل های  دســتور ا و  مقــررات 

ــوادث  ــروز ح ــل ب ــی از دالئ ایمن
برگــزاری  بــا  کــه  می باشــند 
تخصصــی  ی  ش هــا ز مو آ
حــوادث  رخــداد  از  می تــوان 

ــرد. ــری ک جلوگی
وی بــه اهــداف برگــزاری 
و  ه  ر شــا ا موزش هــا  آ یــن  ا
و  کنتــرل  کــرد:  خاطر نشــان 
ریســک ها،  از  برخــی  کاهــش 
و  لعمل  ر ا ســتو د ی  ا جــر ا
حــوادث،  کاهــش  ابالغیه هــا، 
فرهنگ ســازی، آمادگــی و وجــود 
ــه  ــد ک ــی می باش ــات قانون الزام
آموزش هــای  بــا  خوشــبختانه 
حــوادث  وقــوع  از  تخصصــی، 
ــت. ــگیری شده اس ــیاری پیش بس

بــا  گفــت:  الهــی  شــمس 
آموزش هــا  ینگونــه  ا اجــرای 
موثــر  اقدامــات  و  تالش هــا  و 
HSE ، خوشــبختانه در طــول 
ــی  ــوزه اجرای ــته در ح ــال گذش س
حادثــه  هیچگونــه  پیمانــکاران 
و  فوتــی  صدمــه،  بــه  منجــر 
ــات در  ــر جراح ــاخص های توات ش

نداشــتیم. کارکنــان 

برگزاری 1۲ دوره آموزش HSE در شرکت گاز استان ایالم
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کت  شر ی  سخنگو
ایالم  برق  نیروی  توزیع 
به  نسبت  ر  ا هشد ضمن 
مصرف  گفت:  برق،  مصرف  افزایش 
برق در ایالم از حد میانگین گذشته 
مدیریت  عدم  صورت  در  و  است 
برنامه  اعمال  جز  ای  چاره  مصرف 
باقی  شبکه  بار  اضطراری  مدیریت 

نمی ماند.
محمد شمالی با اشاره به اعمال 
نقاط  برخی  در  برخی خاموشی های 
استان،  شمالی  حوزه  ویژه  به  استان 
اظهار کرد: دلیل این امر جلوگیری از 
اعمل خاموشی های گسترده، طوالنی 
به  و  است  کنترل  قابل  غیر  و  مدت 
برنامه  اعمال  به  مجبور  علت  همین 
مدیریت اضطراری بار هستیم چرا که 
این کار باعث ایجاد توازن بین تولید 

و مصرف می شود.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی 
تاکنون  اینکه  بیان  با  ایالم  برق 
جنوبی  حوزه  در  اضطراری  مدیریت 
صورت  در  اما  نشده  اعمال  استان 
انجام  کار  این  مصرف  رعایت  عدم 
برای  توانیر  افزود: شرکت  شود،  می 
در  سهمیه  توزیع  شرکت های  همه 
پیک بار  سقف  روز  هر  و  گرفته  نظر 

برای استان ها تعیین می کند.
وی اظهار کرد: پیک مصرف برق 
اواسط  در  و  گذشته  سال  استان  در 
تیرماه اتفاق افتاد اما امسال به دلیل 
سقف  گذشته  هفته  مصرف  افزایش 
پیک بار مصرف برق در استان از 266 

مگاوات عبور کرد.
مصرف  اگر  شد:  یادآور  شمالی 
ادامه  استان  در  روال  همین  به  برق 
در  استان  شک  بدون  باشد  داشته 
لیست قطعی برق قرار می گیرد و با 

توجه به شرایط آب و هوایی، استفاده 
در  استان  این  در  گازی  کولرهای  از 
فصل گرما به صرفه و ضروری نیست.

درجه  یک  کاهش  افزود:  وی، 
افزایش  موجب  گازی  کولرهای  ای 
می شود،  برق  مصرف  درصدی  پنج 
بنابراین درجه مناسب برای این کولرها 

نیز بین 24 تا 26 است.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی 
در  مشترکان  اگر  گفت:  ایالم  برق 
ساعات اوج مصرف )۱2 تا ۱8 و 20  

تا 2۳( کولر آبی را روی دور ُکند قرار 
درصد   ۵0 برق حدود  دهند، مصرف 

کاهش می یابد.
و  سایبان  اینکه  بیان  با  شمالی 
کانال های کوتاه برای کولر آبی در 
کاهش مصرف برق بسیار موثر است، 
سرویس  صورت  در  کرد:  تصریح 
کولرهای  پوشال  ساالنه  تعویض  و 
این کولرها  ُکند  از دور  استفاده  آبی، 

جوابگو است.
های  دستگاه  کرد:  بیان  وی 
اداری سهم قابل توجهی در مدیریت 
با  و  دارند  تابستان  در  برق  مصرف 
توان  می  ساده  راهکارهای  انجام 
اداری  های  دستگاه  در  برق  مصرف 
را کاهش داد لذا همکاری این ادارات 

ضروری است.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی 
برق ایالم  یادآور شد: کنترل و تاکید 
های  سیستم  کردن  خاموش  به 
لوازم  و  روشنایی  غیر ضرور،  سرمازا 
اداری بعد از وقت اداری از جمله این 

راهکارهاست.
گفتنی است، تعداد کل مشترکان 
برق استان ایالم ۵80 هزارنفری ایالم 
2۳0 هزار مشترک است که بیشتر آنها 

خانگی است.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق ایالم اعالم کرد :

عبورسقفپیکبارمصرفبرقدراستانایالماز۲66مگاوات
۱4۰۰سالعاریازحریقدرعرصههایمنابعطبیعی
بامشارکتمرتعدارانوبهرهبردارانمنابعطبیعی
حمید رضا عبدوس معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان سمنان  ابراز امیدواری کرد با توجه به جلسات 
و کالسهای آموزشی  برگزار شده با جوامع محلی، روستاییان، مرتعداران 
گرفته  صورت  تعاملهای  و  طبیعی  منابع  های  عرصه  برداران  وبهره 
انعقاد قرار دادهای حفاظت مشارکتی با مجریان طرحهای  وهمچنین 
منابع طبیعی  و برنامه ریزی انجام شده، جهت پیشگیری از حریق ، سال 
۱400انشاءاله سالی بدون حریق در عرصه های منابع طبیعی خواهد بود.

وی  با بیان این که اقدامات صورت گرفته در راستای قوانین ،آیین 
نامه ها وشیوه نامه های بهره برداری  بوده بطوریکه  بر اساس بند ۹ 
و ۱0 فصل سوم شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور، 
مرتع داران و بهره برداران منابع طبیعی مکلف به پیشگیری و اطفای 

حریق احتمالی در مراتع هستند. 
حمید رضا عبدوس در جلسه کارگروه پیشگیری و اطفای حریق 
جنگل و مرتع ، ضمن اشاره به اهمیت جنگل ها و مراتع به عنوان نعمت 
خدادادی، ضرورت  مشارکت  و همکاری و تعامل نهادهای مختلف به 
ویژه آحاد جامعه و بهره برداران منابع طبیعی در پیشگیری و واطفای 
حریق به موقع تاکید ، واشاره نمود با رویکرد جلب مشارکت بهره برداران  
با  استفاده از اعتبارات سال ۹۹ ،تعداد6۳ دستگاه آبگرمکن خورشیدی 
وتنور گازی با هدف جایگزینی سوخت فسیلی   واستفاده از انرژی پاک  

وارزان در اختیار بهره برداران عرفی قرار گرفت.
آن مقام مسئول با اشاره به اهمیت بحث پیش آگاهی و پیشگیری 
بر اساس  آبخیزداری  اداره کل منابع طبیعی و  افزود:  از وقوع حریق، 
مناطق حساس و همچنین فراوانی و سوابق  آتش سوزی های قبلی 
در عرصه های مختلف منابع طبیعی، مناطق بحرانی ونیمه بحرانی را 
شناسایی کرده و ضمن بلوک بندی این مناطق،  با برنامه ریزی صورت 

گرفته حفاظت از این  عرصه ها ، تشدید شده است. 
وی با بیان این که  عرصه های منابع طبیعی )جنگل ،مرتع و بیابان( 
استان سمنان به لحاظ اهمیت اکولوژیکی و تنوع زیست از اهمیت ویژه ای 
برخوردار هستند، ادامه داد: که با حضور مستمر نیروهای خدوم حفاظت 
در عرصه های منابع طبیعی ، با  گشت و مراقبت،  شاهد پیشگیری از 

هر گونه وقوع حریق  در این عرصه ها  باشیم.
عبدوس در ادامه این جلسه ضمن تشکر از تعامل اعضای کارگروه 
در امر پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع از اقدامات   جوامع 
محلی،مجریان  طرحهای منابع طبیعی، سمن ها، دستگاههای اجرایی 
کشوری ولشگری و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در این 

خصوص قدردانی کرد.

شهردار کرج:
ویژهای توجه بهحوزهمحیطزیست مدیریتشهری

دارد
نیست  اینکه محیط زیست دیگر توصیه  بر  تأکید  با  شهردار کرج 
بلکه یک الزام است، گفت: مدیریت شهری به حوزه محیط زیست توجه 

ویژه ای دارد.
پروژه های  از  رونمایی  مراسم  در  امروز  ظهر  زاده  کمالی  علی   
زیست محیطی شهرداری کرج، با اشاره به اینکه با تغییر اقلیم مواجه 
هستیم، گفت: کشور در شرایط خشک سالی قرار دارد که منجر به تشدید 

پدیده ریزگردها در بسیاری از نقاط شده است.
وی با تأکید بر اینکه خشک سالی باعث کاهش منابع آبی و به تبع 
منابع غذایی می شود، گفت: این موضوع باید در سیاست ها و راهبردهای 

کالن مدیریتی موردتوجه قرار گیرد.
شهردار کرج بابیان اینکه حوزه محیط زیست نیازمند نگاه ویژه است، 
گفت: محیط زیست شاید درگذشته یک توصیه بود ولی در شرایط حال 

حاضر به یک الزام تبدیل شده که باید در اولویت قرار گیرد.
کمالی زاده با تأکید بر اینکه شهرداری کرج به حوزه محیط زیست و 
پروژه های در این خصوص توجه ویژه ای دارد، گفت: خوشبختانه سومین 
تصفیه خانه فاضالب برای احیای فضای سبز در کرج با ظرفیت ۱000 
مترمکعب در شبانه روز و به روش بیولوژیکی IFAS در محله دولت آباد 

در حال تکمیل و در روزهای آینده بهره برداری می شود.
وی همچنین تأکید کرد: تصفیه خانه چهارم و پنجم نیز در دستور کار 
قرار دارد و برای تحقق این مهم برنامه ریزی های مدونی صورت گرفته 

زیرا آبیاری فضای سبز شهری با آب شرب منطقی نیست.
شهردار کرج در بخش دیگری با اشاره به اینکه شورای پنجم برای 
حوزه محیط زیست اهمیت ویژه ای قائل بوده است، گفت: در این خصوص 

توسعه زیرساخت ها موردتوجه ویژه است.
کمالی زاده با اشاره به اینکه مدیریت شهری در دوره فعلی پروژه 
تعطیل مترو را از سر گرفت و این پروژه در آینده ای نزدیک بهره برداری 
می شود، گفت: خوشبختانه امسال 480 میلیارد تومان اوراق مشارکت به 

متروی کرج اختصاص یافت.
وی همچنین تأکید کرد: دولت نیز از محل بودجه های دولتی به 

پروژه متروی کرج ۱0۹ میلیارد تومان اختصاص داده است.
شهردار کرج در پایان از شورای پنجم برای حمایت ویژه در خصوص 
بهره برداری از پروژه های بزرگی چون بزرگراه شمالی و مترو تشکر کرد.

گفتنی است؛ در این مراسم از »سامانه پایش آلودگی هوا و ریزگردهای 
شهر کرج«، »سه ایستگاه سنجش ذرات معلق » »راهبری، کالیبراسیون و 
شروع به کار چهار ایستگاه سنجش آلودگی هوا«، »دستگاه تولیدکننده آب 
ژاول« و »نرم افزار مدیریت نمایشگرهای آلودگی هوا« رونمایی شد.ارزش 

ریالی پروژه های یاد شده ۳0 میلیارد ریال اعالم شده است.

کاهش۳0 درصدی وابستگی آب شرب استان بوشهربه استان های دیگر
ی  بفا آ کت  شر مل  عا یر مد
پروژه های  تکمیل  با  گفت:  استان 
آب شیرین کن ۳0 درصد از وابستگی 
آب شرب استان بوشهر به استان های 

دیگر کاهش می یابد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر از افت بارش های باران 
داشت:  اظهار  و  داد  خبر  استان  در 
در  سختی  تابستان  باران  کاهش  با 
دارد  قرار  بوشهر  استان  روی  پیش 
که می توانیم تابستان بدون سختی را 
پشت سر گذاشت به شرطی که مردم 
در  را  آب  مصرف  مدیریت  فرهنگ 

دستور کار قرار دهند.
اجرا  ز  ا حمزه پور  لحمید  عبدا
ه  ز حو ر  د نی  سا بر آ ی  ه ها ژ و پر
آب شیرین کن در شهرها و روستاهای 
استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: 
مترمکعب  هزار   ۳۵ از  بیش  اکنون 
پروژه های  طریق  از  شبانه روز  در 
در  آشامیدنی  آب  آب شیرین کن، 
الور  و  کنگان  بوشهر،  شهرهای 
شبکه  وارد  و  تولید  دشتی  ساحلی 

آبرسانی می شود.
پروژه های  اینکه  بیان  با  وی 
آب شیرین کن توسط بخش خصوصی 
اجرا و آب تولیدی به صورت تضمینی 
خریداری می شود گفت: هر مترمکعب 

آب پروژه های آب شیرین کن ۱۵ هزار 
تومان است که یک سی ام این قیمت 

از مردم گرفته می شود.
و  ب  آ کت  شر مل  عا یر مد
به  اشاره  با  بوشهر  استان  فاضالب 
بزرگ  آب شیرین کن  پروژه   4 اجرا 
در نقاط مختلف استان بوشهر خاطر 
مراحل  در  پروژه ها  این  کرد:  نشان 
نخست  فاز  و  دارند  قرار  کار  پایانی 
آنها در نیمه نخست امسال وارد مدار 

تولید می شود.
ی  ه ها ژ و پر  ، ر ه پو حمز
مترمکعب  هزار   28 آب شیرین کن 

هزار   ۱۷ و  هزار   ۳۵ جم،   - سیراف 
مترمکعب   6۵00 بوشهر،  مترمکعب 
پروژه ها  این  جمله  از  را  وحدتیه 
روستاهای  در  کرد:  بیان  و  دانست 
استان بوشهر پروژه های آب شیرین کن 
در حال اجرا است که بخشی از آنها 

امسال افتتاح می شود.
ری  یه گذا سرما رزش  ا وی، 
میلیارد  یک هزار  را  آب شیرین کن ها 
تومان دانست و افزود: بیش از ۳0 هزار 
مترمکعب از ظرفیت آب شیرین کن ها 
تولید  مدار  وارد  تابستان  فصل  در 
آب شیرین کن  شامل  که  می شود 

روستایی و شهری است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر، با اشاره به اینکه تا پایان 
امسال همه پروژه های آب شیرین کن 
وارد مدار تولید می شود تصریح کرد: 
با راه اندازی آب شیرین کن حداقل ۳0 
استان  شرب  آب  وابستگی  از  درصد 
کاهش  دیگر  استان های  به  بوشهر 

می یابد.
ظرفیت  اکنون  افزود:  حمزه پور 
احداث  دست  در  آب شیرین کن های 
هزار   ۱۵0 بر  افزون  بهره برداری  و 

مترمکعب در شبانه روز است.

بانکمهرایراندرچارچوبهمکاریبابنیادبرکت۱۲5هزار
فقرهتسهیالتپرداختکرد

بانک مهر ایران در چارچوب همکاری با بنیاد برکت ۱2۵هزار فقره تسهیالت 
قرض الحسنه به ارزش 2۱هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، جشنواره »فصل همدلی 
و برکت« با اخباری در حوزه ایجاد اشتغال در مناطق کم برخوردار کشور با حضور رئیس 
ستاد اجرایي فرمان امام خمیني)ره(، مدیران ۱0 بانک و نهاد مالي کشور از جمله حسن 
تلیکاني عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران، مدیرعامل بنیاد برکت و جمعي دیگر از 

معاونان و مسئوالن ستاد اجرایي، برگزار شد.
بانک مهر ایران همکاری گسترده ای با نهادهای حمایتي از جمله بنیاد برکت داشته 
و تا کنون در چارچوب همکاري با بنیاد برکت ۱2۵هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 

پرداخت کرده که ارزش آن به 2۱هزار میلیارد ریال مي رسد.
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام 220 هزار شغل در سال ۱۳۹۹ ایجاد کرده 
است. بخش عمده اي از ۱2۵هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه اي که بانک مهر ایران 
در چارچوب همکاري با بنیاد برکت پرداخت کرده مربوط به سال ۱۳۹۹ است و از این 
رو بزرگترین بانک قرض الحسنه کشور نقش قابل توجهي در این موفقیت داشته است.

گفتنی است در این مراسم از 8۵ هزار طرح با 220 هزار شغل ایجاد شده در 
سال ۱۳۹۹ بهره برداری شد ۱0هزار میلیارد تومان براي این طرح ها در بنیاد برکت 
سرمایهگذاري شده است. عملیات اجرایي ایجاد 2۷0 هزار شغل جدید برکت در مناطق 
محروم کشور در سال ۱400 نیز آغاز شد که براي این مهم ۱۳هزار و 2۷0 میلیارد 
تومان توسط ستاد اجرایي فرمان امام و امضاي تفاهمنامه با ۱0 بانک و نهاد مالي 
سرمایه گذاري مي شود. بنیاد برکت تاکنون توانسته ۳۳8هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم 
در مناطق محروم و روستایي کشور ایجاد کند و ۷۷0۳ روستا را تحت پوشش فعالیتهاي 
خود قرار دهد. در ادامه این مراسم تفاهم نامه بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با 
صندوق ها و بانک هاي مختلف از جمله بانک مهر ایران براي ایجاد 2۷0 هزار شغل 

در سال ۱400 امضا شد.
بانک مهر ایران تا کنون همکاری سازنده ای با بنیاد برکت داشته و پرداخت 
تعداد قابل توجهي تسهیالت قرض الحسنه از سوي این بانک کمک مؤثري به ایجاد 
اشتغال از سوي این بنیاد کرده است. در سال جاري و با عنایت به تفاهم نامه یاد شده 

نیز تسهیالت قرض الحسنه پرداختي از سوي بانک مهر ایران استمرار خواهد یافت.

پیامعضوهیاتمدیرهبیمهایرانبهمناسبتروزملیبهرهوری
عضو هیات مدیره بیمه ایران با ارسال پیامی »روز ملی بهره وری و بهینه سازی 

مصرف« را به همکاران تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، خانم یکتا اشرفی در پیامی، با تبریک یکم 
خرداد ماه روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف به فعاالن و مروجان بهره وری 
در کشور، به ویژه به همکاران تالشگر و اعضای محترم هیأت مدیره بیمه ایران، تاکید 
کرده است: ارتقاء سطح و میزان بهره وری در فعالیت های اقتصادی کشور، بی تردید رشد 
اقتصادی فزونتر و برخورداری آحاد ملت و سازمان ها از رفاه و ثروت و نیز شکوفایی 

همه جانبه کشور را در پی خواهد داشت.
عضو هیات مدیره بیمه ایران، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در سیاستگذاری 
ها و برنامه ریزی های شرکت بزرگ سهامی بیمه ایران اصول و مبانی بهره وری و 
بهینه سازی مصرف در صدر امور اجرایی قرار گیرد، در این پیام تصریح کرده است: 
امیدواریم با تالش هرچه بیشتر مدیران ارشد و همکاران محترم برای ارتقاء سطح بهره 
وری که در سرلوحه عملکرد شرکت قرار می گیرد، در نیل به رشد و شکوفایی همه جانبه 

اقتصادی و پیشرفت روز افزون در صنعت بیمه بیش از همیشه نقش آفرینی نماییم.

تخفیفویژهبهمناسبتبزرگداشتفتحخرمشهر
شرکت بیمه پاسارگاد در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع همزمان با 
سالروز فتح خرمشهر و بزرگداشت روزهای مقاومت و پایداری هموطنان شهیدپرور از 

تاریخ ۱ تا ۱0 خرداد ماه تخفیف های ویژه  را در نظر گرفته است.
افزایش  و  گسترده  خدمات  ارایه  منظور  به  دریافتی،  های  گزارش  اساس  بر 
رضایتمندی مشتریان ، خریداران بیمه نامه های بدنه اتومبیل و همچنین بیمه نامه آتش 
سوزی ) واحدهای مسکونی و غیرصنعتی( می توانند با مراجعه به شعبه ها و نمایندگی 

های بیمه پاسارگاد از تخفیف ۱0درصدی این شرکت برخوردار شوند.
کلیه هموطنان گرامی می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دسترسی به 
نشانی شعبه ها و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور به پایگاه اطالع رسانی 
بیمه پاسارگاد www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با تلفن گویای 

8248۹ )02۱( تماس حاصل نمایند.

سرمدبرایسومینسالمتوالیروابطعمومیبرترصنعت
بیمهشد

روابط عمومی بیمه سرمد برای سومین سال متوالی به عنوان روابط عمومی برتر 
صنعت بیمه کشور شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره روابط 
عمومی های برتر صنعت بیمه کشور با حضور دکتر سلیمانی رئیس کل، رحیم مصدق 
معاون طرح و توسعه، مفید امینی معاون نظارت، جلیلی قاسمی مدیرکل حوزه ریاست، 
مصطفی زندی مدیرکل روابط عمومی و روابط بین الملل بیمه مرکزی و دکتر داوود 
زارعیان به عنوان نماینده هیات داوران جشنواره برگزار شد. در این مراسم، روابط عمومی 
بیمه سرمد برای سومین سال متوالی موفق شد عنوان روابط عمومی برتر صنعت بیمه 

کشور را از آن خود کرده و تندیس و لوح تقدیر این جشنواره را کسب کند. 
تندیس این جشنواره به دلیل ارتباطات درون سازمانی به روابط عمومی بیمه 
سرمد تعلق گرفت. روابط عمومی بیمه سرمد در سال های پیش نیز در بخش خالقیت 

و نوآوری و فعالیت در حوزه های فرهنگی روابط عمومی برتر صنعت بیمه شده بود.

گام سوم مانع زدایی و پشتیبانی
تفویضاختیارزیربنایاجرایدرستدورکاری

با اجرای سیاست »تفویض اختیار« در شرکت بیمه کوثر طی سال های اخیر، 
ریسک ناشی از دورکاری اجباری در زمان شیوع کرونا کمترین تاثیر را بر عملکرد 

بیمه کوثر گذاشت.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، طبق سیاست شرکت، موضوع تفویض اختیار 
در سطوح و بخش های مختلف بیمه کوثر عملیاتی شد. با اجرای این خط مشی، بسیاری 
از وابستگی های دست وپاگیر سلسله مراتبی طبق قواعدی مشخص و با برنامه ای منظم 
حذف شده است تا مدیران و حتی کارکنان واحدهای مختلف بتوانند برای تصمیم گیری 
آزادی بیشتری داشته باشند. این آمادگی و تغییر رویکرد باعث شد، در شرایط دورکاری 
اجباری ناشی از کرونا، کارکنان بیمه کوثر با استفاده از حدود اختیار، با دست باز در 
کوتاه ترین زمان دست به انتخاب بزنند و دریافت مجوزهای متعدد برای هر تصمیم به 

روند کار و سرعت ارایه خدمات آسیب نزند.
همچنین آموزش و استفاده از فن اوری و بهره گیری از نرم افزارها در موضوع 
انعصاف پذیری کارها یکی دیگر از ریسک های موثر بر دورکاری است که شرکت بیمه 
کوثر در این زمینه پیشتاز است چرا که با بهره مندی از ابزارها و توسعه زیرساخت های 
فن اوری و نیز آموزش مدیران و کارکنان، ارایه خدمات غیرحضوری به ذی نفعان افزایش 

یافت و تمامی جلسه ها و مراسم ها به صورت برخط برگزار شد.

تومانی میلیون باکمک۲6۲ آزادی۱4زندانیغیرعمد
کارکنانبانکصادراتخراسانرضوی

 620 و  میلیارد  دو  کمک  با  خراسان رضوی  استان  صادرات  بانک  کارکنان   
میلیون ریالی به ستاد دیه استان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، آزادی ۱4 

زندانی را رقم زدند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، کیومرث جهانبانی، مدیرشعب 
این بانک در استان خراسان رضوی در حاشیه نشست با مدیرعامل ستاد دیه استان، 
با اعالم این خبر، افزود: در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی کارکنان بویژه در ایام 
ماه مبارک رمضان بیش از ۱۱0 هزار بسته معیشتی به صورت شبکه ای و هماهنگ 
و صدها کمک معیشتی دیگر توسط کارکنان امور شعب خراسان رضوی به مردم 

عزیز کشورمان و استان اهدا شده است.
به  خراسان رضوی  استان  صادرات  بانک  کمک های  سایر  در خصوص  وی 
زندانیان معسر افزود: از ۳0 میلیارد ریال اعتبار مصوب برای کمک به آزادی زندانیان 
نیازمند، بیش از ۵ میلیارد ریال تسهیالت با نرخ 4 درصد تاکنون پرداخت شده و این 

کمک ها همچنان به معرفی شدگان از سوی ستاد دیه استان ادامه دارد.
مدیر شعب بانک صادرات استان خراسان رضوی خاطر نشان ساخت: کارکنان 
دانش آموزان منطقه چهچه  از  برای حمایت  استان خراسان رضوی  در  بانک  ین  ا
کردند.  اهدا  عزیز  دانش آموزان  به  و  خریداری  تبلت   ۳۳ تعداد  شهرستان کالت 
همچنین این بانک تاکنون ضمن حمایت از مشاغل آسیب دیده از ویروس کرونا 
مبلغ ۹68 میلیارد ریال تسهیالت با نرخ ۱2درصد در اختیار مردم شریف استان 

قرار داده است.

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

م
ک

بان

مفقودی
به شماره  ای  ایکس  پراید سفید  مدل جی تی  سند خودرو سواری 
انتظامی  ۱۵۵ ص 24 -ایران 6۵ به نام عشرت اکبری زاده و به شماره 
موتور ۱6۵88۹۱ و شماره شاسی   s۱4۱228۵۹۱۷6۵0 مفقود گردیده است

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

برابر رای شماره ۱40060۳0۱0600002۳4 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم شهین آذری چوکاملو فرزند حسن به شماره شناسنامه ۳0۹22 صادره 
از بجنورد ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۹۵ 
متر مربع قسمتی از قطعه ۱8 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پالک 2/20 
از صورتمجلس تفکیکی شماره ۵822۵ مورخ ۷۵/۱2/8 خریداری از مالک 
اسفندیار بختیاری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/۳/۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/۳/۱8

محمد داودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 6۹

سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: 
سازو  به  نیاز  کشور  بانکی  نظام  اختار  س
کاری نوین دارد تا با اصالح فرایند ارائه 
تسهیالت به واحدهای تولیدی مشکالت 

نها رفع شود. آ
اتاق  از  جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
اصناف ایران، مجتبی صفایی با بیان اینکه 
ساختار  تعریف  نیازمند  کشور  بانکی  ظام  ن
جدیدی است، اظهار داشت: ارائه تسهیالت 
به واحدها و کارگاه های تولیدی با سود کم 
و شرایط ساده تر و خروج روند پرداخت ها از 
برای  راه حلی  پیچیده می تواند  فرآیندهای 

مشکالت باشد.
وی با تاکید بر اینکه اکثریت واحدها 
و بنگاه های تولیدی با سرمایه اندک و با 
کمک تسهیالت بانکی کسب و کار خود را 
اداره می کنند، خاطرنشان کرد: رفع موانع 
که  دهد  می  رخ  زمانی  تولید  روی  یش  پ
تغییری در نحوه پرداخت تسهیالت بانکی 
میزان  از  و  بگیرد  تولید صورت  حوزه  ر  د
نیاز  این مساله  و  بانکی کاسته شود  سود 
به تدبیر و همکاری دولت و مجلس و دیگر 

دارد. تصمیم گیر  دستگاه های 
صفایی با بیان اینکه برخی از قوانین 
تولید  در  را  مشکالتی  ای  بیمه  و  الیاتی  م
ایجاد کرده اند، تصریح کرد: شرایط کسب 
و کار در کشور به گونه ای است که همواره 

و  کند  می   ایجاد  مانع  مولد،  بخش  رای  ب
بنگاه های تولیدی برای فعالیت با مشکالت 
قانونی  موانع  و  مختلف  مجوزهای  عدیده، 
مواجه می شوند و الزم است این محدودیت 

ها برداشته شود.
صفایی تصریح کرد: به عنوان نمونه در 
حوزه مالیات زمانی که واحدی قصد گرفتن 
پروانه کسب داشت زمان استعالم از سازمان 
امورمالیاتی بدهی های فردی نیز در استعالم، 
گزارش می شد و همین مساله باعث شده بود 

تا صدور پروانه کسب صورت نگیرد که در 
سال جاری با رایزنی های اتاق اصناف ایران، 
سازمان امورمالیاتی در اقدامی، مصوبه ای را 
به سراسر کشور ابالغ کرد که بر اساس آن 
استعالم های قبلی منوط به بدهی گذشته 
فرد نشده و استعالم برای واحد صنفی جدید 

صادر شود.
وی افزود: رفع موانع تولید و اقتصاد 
کشور نیازمند عزم مسئولین در رفع مشکالت 
که  است  تولیدی  واحدهای  روی  یش  پ

از  موثر  های  حمایت  و  شود  برداشته  اید  ب
کارگاه های تولیدی صورت بگیرد.

میلیون  سه  مجموعه  با  صناف  ا
اتحادیه  هزار  هشت  از  بیش  احدصنفی،  و
اقتصادی  تشکل  بزرگترین  اتاق،   ۳۹6 و 
کشور محسوب می شود و بیش از ۷0 درصد 
محصوالت  درصد   ۹0 و  وارداتی  االی  ک
شبکه  طریق  ز  ا کشور  بزرگ  یع  نا ص
عمده فروشی و خرده فروشی اصناف توزیع 

ی شود. م

سخنگوی اتاق اصناف ایران:

نظام بانکی نیاز به ساز و کاری نوین دارد

انتخاب فیروز کریمی به عنوان مشاورفنی 
تراکتور تبریز از اخبار عجیب فوتبال ایران است.

صبح روز جمعه گذشته بود که فیروز 
کریمی بعد از چند مکالمه با رسول خطیبی 
سرمربی تراکتوری ها، در اردوی سرخ پوشان 
پیش از مسابقه حساس مقابل فوالد حاضر 
شد و بعد از یک جلسه تئوری، در تمرین کار 
را در دست گرفت؛ فیروز کریمی عالوه بر به 
زبان آوردن نکات فنی، در بخش از حرف هایش 
درباره تنفرش از فوتبال صحبت کرد. رشته ای 
که در آن عناوین بسیاری را کسب کرده و به 

قول خودش، بیش از 2۱ جام دارد.
 او با اشاره به خاطراتی که شاید ذکر 
مجدد آن ها چندان جالب نباشد، این جمله را 
به زبان آورد که »۱0 سالی است که از فوتبال 
تنفر دارد و یک اتفاق خانوادگی که اخیراً رخ 
داده، به این تنفر دامن زده است«؛ با این حال او 
با تماس رسول خطیبی مجاب شده برای کمک 
این که  جالب  بازگردد.  فوتبال  به  تراکتور  ه  ب

رسول خطیبی در این جلسه به بازیکنان  تاکید 
کرد خود را در اختیار سرمربی سابق تیم هایی 
مثل پاس، استقالل، صبا و ... بگذارند و البته  
کریمی در تمرین پس از جلسه آنالیز، خیلی 
در  آنهم   گرفت،  دست  در  را  اوضاع  سریع 

شرایطی که  خطیبی نظاره گر تمرینات بود.
از آن جایی که تراکتور به صورت سنتی 
باشگاهی ست که اخبار از آن سخت به بیرون 
درز می کند، بازگشت کریمی به فوتبال با یک 
تصویر و یک شرح دو خطی اعالم شده است؛ 
اما شاید این تصمیم رسول خطیبی دامنه و 
دالیلی بیشتر از یک خبر معمولی داشته باشد. 
سرمربی تراکتوری ها که با این تیم به جمع 8 
تیم برتر قاره آسیا در لیگ قهرمانان صعود کرده، 
فیروز را در شرایطی به تیم اضافه کرده که پیش 
در  کمالوند  فراز  سابقش  شاگرد  کریمی،  ز  ا
استقالل این نقش را برعهده گرفته و البته بعد 
از دریافت یک پیشنهاد خوب از باشگاه سایپا، 

از جمع آبی پوشان جدا شده است.

 در آن زمان بسیاری از هواداران، فراز را 
بابت این که بعد از احیای اسمش در استقالل 
به تیم دیگری رفته مورد انتقاد قرار دادند اما 
مفاهمه ای که او با فرهاد مجیدی در این باره 
این  در  بیشتر  حاشیه  ایجاد  از  مانع  اشت،  د

خصوص شد .
 نکته جالب این که فیروز کریمی با وجود 
این که در یکسال گذشته در سطح اول فوتبال 
ایران مربیگری نکرده، همواره فردی نزدیک 

به حوزه فوتبال بوده است.
او پس از دو ماموریت  نجات بخش در 
آبادان و مسجدسلیمان و حفظ دو تیم نفتی 
در لیگ برتر، از رقابت های لیگ برتر فاصله 
گرفت و کار خود را در رقابت های لیگ دو و 
در تیم های اترک بجنورد و شمس آذر قزوین 
به عنوان مدیرفنی دنبال کرد؛ و بعد به عنوان 
یک چهره بذله گو و شوخ پای ثابت برنامه های 
تلویزیونی بوده که از آن ها می شود دربی ۹4 
او هم چنین  اشاره کرد.  ه عنوان کارشناس  ب

در برنامه ستاره ساز به عنوان یکی از داوران 
اصلی حضور دارد و هم چنین در مسابقه رضا 
رشیدپور نیز به عنوان شرکت کننده حاضر بوده 
و هم چنین در شوی شب های مافیا نقش آفرینی 
کرده است. آخرین حضور او در تلویزیون هم به 
برنامه خندوانه باز می گردد که صحبت هایش 
باعث جنجال و دلخوری جامعه نویسندگان 

از وی شد.
زنوزی  با محمدرضا  کریمی هم چنین 
مالک باشگاه تراکتور مراودات ویژه ای داشته و 
در دو دوره مختلف سرمربی تیم ماشین سازی 
)یا گسترش فوالد( بوده و کامال با کم و کیف 
و چم و خم کاری با این مالک ثروتمند فوتبال 
ایران آشناست؛ حاال باید دید که این سرمربی 
خبرساز و البته متنفر از فوتبال ایرانی تا پایان 
هفته و در شرایطی که دیدار حساس مقابل 
فوالد بعد از شکست در اراک در پیش روی 
تراکتور  در  را  اتفاقی  چه  خطیبی ست،  یم  ت

رقم خواهد زد.

بازگشت مرد حاشیه به لیگ برتر؛

فیروز کریمی: از فوتبال متنفرم!
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اولیندورهرقابتهایفیتنسچلنجقهرمانیاستانتهرانبرگزارشد

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از روابط عمومی کمیته فیتنس استان 
تهران مجید میر محمد علی ، در روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ماه اولین دوره 
رقابتهای فیتنس چلنج قهرمانی استان تهران انتخابی مسابقات کشوری در 

دو گروه بانوان و آقایان به صورت مجزا از یکدیگر برگزار شد.
این رشته در سالن چند منظوره  بانوان ورزشکار  این گزارش   نابر  ب
مجموعه ورزشی شاهین و آقایان در مجموعه ورزشی اکسین با یکدیگر 
 ( حرکت   6 شامل  آقایان  برای  رقابتها  این  مواد   ، پرداختند  رقابت  ه  ب
بارفیکس،پرش روی جعبه ، دیپ ، النج راه رفتنی ، دراز و نشست ، برپی 
و دویل پرس ( و برای بانوان )بارفیکس یا دیپ ، پرش روی جعبه ، دیپ 
، النج راه رفتنی ، دراز و نشست ، برپی و دویل پرس( بود که در نهایت 

نفرات برتر به شرح ذیل موفق به کسب عنوان شدند.

نفرات برتر با نوان در دسته طالئی :
۱ تینا هومان 
2 لیال یاوری

۳ سمانه احمد عباسی
نفرات برتر بانوان در دسته نقره ای :

۱ زهرا افراسیابی
2 نازنین رنگ آمیز

۳ شیما سمیعی
 نفرات برتر آقایان :
۱ محراب رضا زاده

2 علیرضا پیری
۳ حسام عبداللهی

4 رضا آموزنده
۵ امید کلجی  

الزم به یاد آوریست که در جهت توسعه هر چه بهتر این رشته اولین 
دوره کالس داوری درجه ۳ فیتنس چلنج نیز توسط کمیته فیتنس هیئت 
استان تهران در روز چهارشنبه 2۹ اردیبهشت مه برگزار و داوران این دوره 
در رقابتها قهرمانی استان تهران رقابت نمودند ، همچنین طی حکمی از 
سوی خانم ماندانا احمدی رئیس کمیته فیتنس استان تهران حسین جاللی 

به عنوان مسئول داوران فیتنس استان تهران منصوب گردید .

قطعبرقموجبباختشطرنجبازانایرانی
روز گذشته شطرنج بازان ایرانی به دلیل قطع برق فدراسیون موفق نشدند مسابقه 

خود را به پایان برسانند و شکست خوردند.
مسابقات شطرنج از زمان شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده به 
صورت مجازی و با حضور داوران و تحت نظارت دوربین ها به مسابقات در سطح 
جهانی مشغول می شوند و این راهکاری بوده از سوی فدراسیون جهانی شطرنج تا 

مسابقات تعطیل نشوند.
مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی هایربدی امارات برگزار می شود از 2۱ 
اردیبهشت آغاز شده و در این رقابت ها پرهام مقصودلو نفر اول شطرنج ایران، محمد 
امین طباطبایی، آرین غالمی، احسان  قائم مقامی و دیگر شطرنج بازان برتر ایران 

حضور دارند.
روز گذشته با قطع ناگهانی برق در تهران، شطرنج بازان به مشکل خوردند و 

این موضوع باعث شکست برخی از نمایندگان ایران بود.
مهدی جمشیدیان، مسئول روابط عمومی فدراسیون شطرنج در این خصوص 
اظهار داشت: روز گذشته از ساعت ۱۱:۳0 تا ۱2 بود که برق فدراسیون قطع شد و 
شطرنج بازان ما به مشکل خوردند. برخی از آنها شارژ لپ تاپشان اجازه داد که به مسابقه 
ادامه دهند ولی برخی دیگر نتوانستند و نتیجه را واگذار کردند. برای مثال احسان قائم 

مقامی که لپ تاپش شارژ چندانی نداشت به مشکل خورد.
وی افزود: ما با مسئوالن اداره برق صحبت کردیم و آنها به ما گفتند اگر قصد 
داشتید برقتان قطع نشود باید با ما مکاتبه می کردید ولی این در حالیست که اصاًل به 
ما اطالع نداده بودند قرار است در این ساعت برق ما قطع شود. ضمن اینکه با یکی 
از مسئوالن سابق فدراسیون شطرنج صحبت می کردم به ما گفت که چند سال قبل 
هم این مشکل ایجاد شد و اداره برق به ما گفته بود اگر می خواهید برقتان قطع نشود 

باید مبلغی پرداخت کنید.
مدیر روابط عمومی فدراسیون شطرنج ادامه داد: متاسفانه با وجود مکاتباتی که 
انجام شد امروز هم از ساعت ۱0 برق ما قطع شد و حدود ساعت ۱۱ بود که وصل 
شد ولی ما بر حسب تجربه روز گذشته از ژنراتور هیات شطرنج استان تهران به عنوان 

برق جایگزین استفاده کردیم تا دیگر مشکلی پیش نیاید.
جمشیدیان در پایان گفت: نتایج روز گذشته که برای شطرنج بازان ما از دست 
رفت تاثیر زیادی روی نتایج پایانی مسابقات خواهد گذاشت و ممکن است زحمات 
یک سال این عزیزان از دست برود. خواهشم از مسئوالن این است که در موارد این 

چنینی همکاری بیشتری با ما داشته باشند.

دعوتاز۲۲بازیکنبهاردویتیمملیوالیبالزنان
سرمربی تیم ملی والیبال زنان 22 بازیکن را به نخستین اردوی انتخابی دعوت 

کرد.
نخستین اردوی انتخابی تیم ملی والیبال زنان از سه شنبه چهارم خردادماه و در 
دو مرحله آغاز می شود. بر اساس اعالم فریبا صادقی سرمربی تیم ملی، مرحله نخست 

اردو به مدت سه روز و با حضور 22 بازیکن برگزار می شود.
روز پنج شنبه ششم خردادماه، نفرات منتخب این اردو به همراه گروه دوم مرحله 
دوم اردوی انتخابی را آغاز می کنند. مرحله دوم اردو تا ۱4 خردادماه ادامه خواهد داشت.
اسامی 22 بازیکن دعوت شده به اردوی نخست تیم ملی زنان به این شرح است:

حانیه محتشمی پور )استان آذربایجان شرقی(آیتک سالمت )استان آذربایجان 
شرقی(اسما سعیدی )استان آذربایجان غربی(مهتا یحیاپور )استان البرز(فاطمه عنایت 
)استان اصفهان(مائده اسکندری )استان اصفهان(فاطمه خلیلی )استان اصفهان(هاله 
متقیان )استان اصفهان(الهه حالج )استان اصفهان(محدثه مشتاقی )استان اصفهان(
زهرا رضایی )استان تهران(ریحانه داورپناه )استان تهران(زهرا مغانی )استان تهران(

بخشی  تهران(زهرا  )استان  صدری  تهران(شکیال  )استان  درگذنی  تهمینه 
)استان تهران(بیتا اعالئی )استان تهران(ستایش جبلی )استان سمنان(مریم حبیبی 
)استان فارس(سارا نظری )استان فارس(نگین شیرتری )استان گیالن(زهرا کریمی 

)استان مرکزی(

لواندوفسکی:منازرونالدوهمبهترم

شاید سرنوشت این بود که رابرت لواندوفسکی در ثانیه آخر بازی بایرن-آگزبورگ 
دروازه حریف را باز کند تا میلیون ها حریف بایرن در سراسر جهان این مسابقه را تا 

لحظه پایانی تعقیب کنند.
رافائل گیکیوویچ دروازه بان لهستانی تیم آگزبورگ بازیکن چندان پراهمیت 
یا مشهوری نیست اما در بعدازظهر شنبه او بارها با شیرجه های خود مانع از گلزنی 
رابرت لواندوفسکی هموطن اش در خط حمله بایرن شد؛ لواندوفسکی تنها یک گل 
برای شکستن رکورد گرد مولر گلزن افسانه ای و تاریخی بایرن مونیخ الزم داشت 

و این اتفاق حاصل نمی شد.
او در نیمه اول چندباری برای این موضوع تالش کرد و در نیمه دوم کمتر 
موقعیتی نصیبش شد؛ در طول مسابقه و با توجه به این که هانسی فلیک سرمربی 
تیم بایرن بازیکنانی که آخرین بازی شان را در بایرن پشت سر می گذاشتند، استفاده 
کرد بیم آن وجود داشت که هارمونی میزبان به هم بریزد. آن ها بعد از آن که با 
چهار گل به رختکن رفتند، در نیمه دوم دو گل از حریف دریافت کردند و زهر 

حمالت شان هم کمتر شد.
اما در دقیقه ۹0 یکی از تعویضی ها، لروی سانه وظیفه خود را نسبت به هم تیمی 
مشهورش ادا کرد؛ سانه توپ را در پشت محوطه جریمه در اختیار گرفت و با یک ضربه 
خشک آن را روانه دروازه آگزبورگ کرد که گیکیوویچ نتوانست آن را مهار کند و وقتی 
توپ از او کمی فاصله گرفت، ناگهان رابرت لواندوفسکی مثل اجل معلق خود را به 
شش قدم رساند و با دریبل دروازه بان با پای راست توپ را به دروازه خالی فشار داد.

لحظه گلزنی لواندوفسکی.کمی قبل از سوت پایان و پس از ۹0 دقیقه تشنگی. 
بیخود نبود که او برای شادی از خود بیخود شد .

این لحظه به یاد ماندنی بوندسلیگا 20-2۱ با رکوردشکنی تاریخی لواندوفسکی 
به خاطر خواهد ماند؛ لحظه ای که لواندوفسکی پیراهن را از تن خود جدا کرد و به سمت 
پرچم گوشه زمین دوید و شادی دیوانه واری را به نمایش گذاشت تا هم تیمی هایش 

هم به سمت او هجوم بیاورند و بازی چند ثانیه بعد به پایان برسد.
رابرت  گل  تنها  اما  رسید  ثمر  به  گل  آن ۷  در  که  بود  مسابقه ای  این  بله 
از ضربه  این مسابقه  اگر چه حداقل سه گل  ماند؛  یادگار  به  آن  از  لواندوفسکی 
تاریخ بوندسلیگاست، روزی که  این لحظه ای بزرگ در  لواندوفسکی زیباتر بودند. 
رابرت لواندوفسکی با وجود مصدومیت چند هفته ای توانست 4۱مین گل خود را در 
بوندسلیگا به ثمر برساند و رکورد دست نیافتنی گرد مولر را بشکند. گرد مولر بمب افکن 
آلمانی در دهه ۱۹60 و ۱۹۷0 گلزنی ترسناک بود که همه حدنصاب های گلزنی در 

فوتبال آلمان را به نام خود ثبت کرد.
آخرین تالش دروازه بان آگزبورگ هموطن لوا برای ناکامی وی.اما این بار لوا 

چند صدم ثانیه زودتر به توپ رسید.
اما حاال مردی از لهستان این عنوان را به اسم خود می کند و به تنهایی بهترین 
گلزن تاریخ بوندسلیگاست؛ لواندوفسکی بازیکنی ست که اگر آلمانی ها او را در خط 
حمله خود داشتند، می توانستند ادعا کنند که مدعی اصلی کسب همه عناوین در 
سال های اخیرند اما او ملیت لهستانی دارد و اگر چه حاال بعد از یک دهه بازی در 
بوندسلیگا کامال با خلق و خوی آلمانی ها خو گرفته اما پاسپورت لهستانی اش مانع از 
خیال پردازی آلمانی هاست.آلمانی هایی که 2۵0 نفر از آن ها در ورزشگاه آلیانس حاضر 
بودند تا لحظات جذاب آخرین مسابقه فصل بایرن را جشن بگیرند؛ البته لواندوفسکی 
وقتی به سمت پرچم کرنر دوید، هیچ طرفداری در آن گوشه منتظرش نبود اما در 

دنیا طبیعی حداقل ۷0 هزار نفر این بازی را تماشا می کردند.
جالب است بدانید که بعد از ۱4 ماه این اولین حضور هواداران بایرن در ورزشگاه 
بود؛ این جمع 2۵0 نفری که از بین هواداران گلچین شده بودند، بعد از ۱4 ماه اجازه 
پیدا کردند تا در مونیخ کف بزنند و آواز بخوانند؛ جالب این که آخرین حضور هواداران 
بایرن در ورزشگاه، به 8 مارس 2020 بر می گردد که ۷0 هزار نفر پیروزی خانگی 

دو بر صفر بایرن مقابل آگزبورگ را تماشا کردند.
جالب است بدانید که این 2۵0 بلیط به شرح زیر تقسیم شده بود: ۱00 بلیط 
باشگاه  برای  بلیط  باشگاه، ۱0  اعضای  برای  بلیط  برای قهرمانان سالمت، ۱00 
کودکان بایرن و ۵ بلیط هم برای چهره های ویژه این مسابقه. رابرت لواندوفسکی، 
هانسی فلیک، هرمان گرالند، میروسالو کلوزه، دیوید آالبا، ژروم بواتنگ و خاوی 
مارتینز. چهره هایی که روز شنبه یک روز ویژه برای آن ها بود. به جز لواندوفسکی 

رکوردشکن، بقیه بعد از باال بردن جام قهرمانی بایرن را ترک کردند.
از بین این جمع، اشک های ژروم بواتنگ مدافع تنومند بایرن بیش از دیگران 
دل هواداران را به درد آورد؛ او مدافعی فوق العاده در جمع مونیخی هاست که حاال 
جای خود را به چهره های تازه ای می دهد. یکی دیگر از اعضای بایرن پرافتخار که 
چنان فلیک را در آغوش گرفت و سر روی شانه او گریه کرد که همه برای لحظاتی 
رکورد لواندوفسکی را فراموش کردند. اما در نهایت این لوا بود که روز پایانی بایرن 
در بوندسلیگا را ویژه کرد، با گلزنی و رکوردشکنی و البته نمایش اندام عضالنی اش 

که دست کمی از رونالدو ندارد.

شروطپرزبرایماندنزیزودررئال

فلورنتینو پرز رئیس رئال به زودی با زیدان مالقات می کند و برای ادامه کار 
او شروطی را مطرح خواهد کرد.

به گزارش مارکا، فصل برای رئال مادرید با پیروزی 2-۱ برابر ویارئال 
به اتمام رسید و هرچند تیم زیدان ایستاده جان داد و هرگز زانو نزد ولی در 
نهایت موفق به فتح هیج جامی نشد. رئال در اللیگا، لیگ قهرمانان، سوپرکاپ 
مادرید حکم  رئال  در  این  و  نرسید  قهرمانی  به  و  ماند  ناکام  کوپا دل ری  و 

یک فاجعه را دارد.
۱8 بازی متوالی بدون شکست و کسب سه پیروزی برابر بارسا و اتلتیکو هم 
در نهایت باعث نشد تا رئال به قهرمانی اللیگا برسد. قطعا هواداران به تیم شان 
بابت تالش مضاعف و توانی که در زمین گذاشتند و اینکه تا ثانیه های پایانی فصل 
نیز شانس قهرمانی اللیگا را داشتند، افتخار می کنند ولی در رئال مادرید به شکل 
تاریخی وسواس کسب جام وجود دارد و به اتمام بردن یک فصل بدون جام، اشتباهی 

نابخشودنی است که نباید برای یک سال دیگر هم تکرار شود.
در باشگاه اولویت را روی بازسازی تیم گذاشته اند و نه اصرار به ماندنی 
شدن زین الدین زیدان به هر قیمتی. تمرکز سران باشگاه روی تقویت تیم برای 
با  تواند  این شوک می  ایجاد یک شوک مثبت در مجموعه.  بعد است و  فصل 
زیدان باشد یا بدون حضور او روی نیمکت چرا که این پاکسازی، برخی بازیکنان 
بزرگ و قدیمی تیم را نیز شامل می شود؛ کسانی که زیر نظر زیدان همواره از 

حاشیه امنیت برخوردار بوده اند.
باشگاه اما معتقد است زمانش رسیده تا میانگین سنی تیم کاهش پیدا کند 
و ضمن قدردانی از برخی بازیکنان باتجربه و قدیمی، با آنها قطع همکاری شود. 
شرط ادامه کار با این دسته بازیکنان، نیمکت نشینی و پذیرش نقش دوم پشت سر 

بازیکنان جوان تر و با انگیزه تر خواهد بود.
کیلیان امباپه مهترین گزینه نقل و انتقاالتی رئال در تابستان خواهد بود؛ضمن 
اینکه فده والورده، مارتین اودگارد، ادر میلیتائو و دیگر جوانان باشگاه، نقشی پررنگ 
تر را ایفا خواهند کرد اما اینکه زیدان فرد مناسبی برای چنین انتقال قدرتی باشد یا 

خیر، مشخص نیست و در باشگاه تردیدهایی روی آن دارند.

امروز بار دیگر شاهد تقابل 
در  که  بود  خواهیم  مربی ای  دو 
نامشان  این کار پرچالش  ابتدای 

به نام هم گره خورده بود.  
حسینی  مجتبی  از  صمیمانه  عکسی 
ینکه  ا علی رغم  گل محمدی  یحیی  و 
پرسپولیسی ها دو امتیاز حساس را در مرحله 
رفت مسابقات لیگ بیستم در مسجد سلیمان 
جا گذاشته بودند، قاب پایانی یکی از مسابقات 
لیگ بیستم بود که تا پایان هفته 2۳ام کم 
حاشیه به همراه نداشته است. یحیی و تیمش 
برای کسب سه امتیاز به مسجد سلیمان سفر 
کرده بودند و در طول بازی هم موقعیت های 
خوبی برای گلزنی داشتند و حتی یک پنالتی 
هم توسط سیامک نعمتی از دست رفت، ولی 
درنهایت بیشتر از یک امتیاز مقابل تیمی که 
را  آن  کم  بسیار  زمانی  در  حسینی  مجتبی 

ساخته بود، کسب نکردند.  
پس از این مسابقه مجتبی حسینی در 
مصاحبه ای پرسپولیس را که تازه از رقابت های 
آسیایی بازگشته بود، شایسته ترین تیم برای 
قهرمانی آسیا عنوان کرد و از نظر فنی بهترین 
تیم قاره ارزیابی کرد. او پیش تر در مصاحبه 
پس از تساوی برابر پرسپولیس نیز گفته بود 
که یحیی تا آخر عمر استاد او باقی می ماند. 
این حرف ها در واقع پایانی بود بر شایعاتی 
که وجود داشت و محتوای آن بود که رابطه 
یحیی و مجتبی پس از جدایی در ذوب آهن 

خوب نشده است. 
مجتبی حسینی و یحیی گل محمدی 
زوج خط دفاعی در آن صباباتری ثروتمند و 
پرمهره در نیمه دوم دهه 80 بودند و احتمااًل 
فوتبال  درباره  افکارشان  که  بود  همانجا 
خورد.  گره  هم  به  فنی اش  تئوری های  و 
محمدحسین  زدن  کنار  با   8۷ سال  یحیی 
به  نزدیک  امروز  تا  و  ضیایی سرمربی شد 
عمر  اما  بوده،  سرمربی  که  است  سال   ۱۳
نیست  طوالنی  اصاًل  حسینی  سرمربیگری 
به عنوان  دهه  یک  به  نزدیک  او  چراکه 
را  مربی  این  گل محمدی  دستیار  و  کمک 

همراهی کرده است.
یحیی بعد از صباباتری سرمربی تربیت 
یزد شد اما در سومین تیمی که هدایتش را 
قبول کرد مجتبی را به کادر فنی اش اضافه 
قم،  صبای  قائمشهر،  نساجی  در  آنها  کرد. 
همراه  ذوب آهن  و  تهران  نفت  پرسپولیس، 
دو  آخری،  این  در  حضورشان  و  بودند  هم 
قهرمانی جام حذفی برای شان به دنبال داشت.

طی این ۵، 6 سال یحیی اعتقاد ویژه ای 

به مجتبی حسینی پیدا کرد و بسیاری او را مغز 
متفکر گل محمدی در امور فنی می دانستند. 
در  یحیی  حضور  مقطع  اولین  در  اتفاقًا 
پرسپولیس و زمانی که او جای مانوئل ژوزه 
را به عنوان سرمربی گرفت مجتبی حسینی 
انتخاب کرد و  اول خود  به عنوان دستیار  را 
همین باعث شد حسین عبدی که از طرف 
یحیی دعوت به همکاری در کادر فنی شده 

بود کنار برود.
مجتبی  و  یحیی  حضور  سوم  فصل 
و  نرفت  پیش  خوب  اصاًل  ذوب آهن  در 
از  گل محمدی در همان هفته های نخست 
کار برکنار شد و دستیار اول جای سرمربی 
را گرفت. در آن مقطع یحیی تصور نمی کرد 
مجتبی جای او را بگیرد به همین خاطر از او 
بشدت ناراحت شد و ارتباط این دو دوست 
همکار به سردی مطلق و قهر گرایید. بعد از آن 
بود که یحیی با پول خوبی که از اکسین البرز 
گرفت به لیگ یک رفت و جای فیروز کریمی 
نشست و در آن تیم وحید رضایی را به عنوان 

دستیار کنار خود به کار گرفت.
ساز  زمینه  اما  یحیی  بعدی  انتخاب 
نزدیکی دوباره این دو دوست قدیمی شد؛ 
یحیی پس از اکسین، هدایت تراکتور محروم 
و نیمه جان را گرفت که با پنجره های بسته 
قبلی اش  و  جوان  بازیکنان  از  بود  مجبور 
استفاده کند. در شروع فصل او جواد منافی 
را کنار خودش داشت و تیم با این کادر 20 
کله  و  سر  یکباره  اما  کرد  تمرین  هم  روز 
به  این  از  پیش  پیدا شد.  تبریز  در  حسینی 
نظر می رسید راه یحیی و مجتبی از هم جدا 
شده و این دو را دیگر کنار هم نخواهیم دید، 
بخصوص اینکه آنها نزدیک به یک سال با 

این  از  نداشتند.  ارتباطی  و  بودند  قهر  هم 
جهت وقتی یحیی به تبریز رفت، مجتبی در 
تیم پیکان کارش را به عنوان دستیار مجید 
جاللی آغاز کرد اما خیلی زود به این نتیجه 
رسید که اگر قرار است به عنوان دستیار به 
کارش ادامه بدهد،چه کسی بهتر از یحیی 
گل محمدی و به دعوت دوست قدیمی اش 
پاسخ  پیکان،  با  قرارداد  زودهنگام  فسخ  با 

مثبت داد.
مجتبی حسینی دوباره در تراکتور تبدیل 
به تئوریسین یحیی شد اما ناکامی در تبریز 
طوالنی  را  شهر  این  در  حضورشان  دوران 
را  یحیی  نیم فصل  تراکتور  مدیران  نکرد. 
سرمربی  به عنوان  مجتبی  و  گذاشتند  کنار 
موقت برگزیده شد اما فقط دو بازی به عنوان 
سرمربی کار کرد . یحیی که به شهرخودرو 
رفت بار دیگر ارتباط این دو همکار و دوست 

قدیمی قطع شد.
در واقع از اینجا به بعد حسینی تصمیم 
گرفت دیگر هر طور که شده خودش به عنوان 
سرمربی کار کند و کمک مربی نباشد.  انتخاب 
اول او اکسین همان تیم کرجی سابق یحیی 
بود و بعد به مس کرمان پیوست. او فصل قبل 
تا آستانه صعود به لیگ برتر با مس کرمان 
پیش رفت اما در جدال با آلومینیوم اراک برای 
صعود تنها یک گل زده کم آورد و در حالی 
که در بازی آخرش باید چهار گل می زد سه 

گل زد، تا نماینده اراک صعود کند.
حسینی در لیگ شانزدهم نتایج قابل 
قبولی با ذوب آهن پس از کنار رفتن یحیی 
را  تیم  این  و  بود  کرده  گل محمدی کسب 
باالتر از سپاهان به سهمیه آسیایی هم رساند 
را  انتظارش  و به همین دلیل به هیچ وجه 

باشگاه  مدیران  فصل  پایان  در  که  نداشت 
تصمیم به انتخاب امیرقلعه نویی بگیرند و او 

را کنار بگذارند. 
را  خودش  که  جدایی  این  از  پس  او 
مستحق آن نمی دانست، طی سال های اخیر 
ایران  مربیگری  در  را  خود  نام  کرد  تالش 
تبدیل به یک برند کند و سال گذشته علی رغم 
به  را  این  توانست  کرمان  مس  با  ناکامی 
مدیرانی که در فوتبال ایران کار می کنند، ثابت 
کند و چون دیگر حوصله رقابت در مسابقات 
سخت و فیزیکی لیگ یک را نداشت، پیشنهاد 
باشگاه نفت مسجد سلیمان را که اصال شرایط 
خوبی نداشت، پذیرفت و با نمایش هایی که 
تیمش در مسابقات نیم فصل اول ارائه کرد، 
مسئوالن باشگاه ذوب آهن که با بی مهری 
او را کنار گذاشته بودند را متقاعد کرد برای 
پایان روزهای سخت سبزپوشان، راهی جز 
آوردن او از مسجد سلیمان به اصفهان ندارند. 
مسجد  در  پرسپولیس  و  نفت  مصاف 
و  حسینی  مجتبی  رویارویی  اولین  سلیمان 
یحیی گل محمدی در قامت سرمربی بود، اما 
در این مصاف سرمربی سرخپوشان محروم 
بود و از روی سکوها بازی را تماشا کرد و 
تازه بازی دو تیم در هفته های ابتدایی فصل  
تقابل  که  خاصی  و  سنگینی  حساسیت  آن 
دوباره این دو مربی در پی خواهد داشت، به 

هیچ وجه نداشت. 
در واقع باید امروز را اولین تقابل رو در 
این دو مربی دانست؛ جایی که ذوب  روی 
جز  راهی  مسابقه   22 از  امتیازی   2۱ آهن 
بازی کردن با تمام توان مقابل قهرمان چهار 
دوره اخیر فوتبال ایران در خانه ندارد. در سوی 
دیگر هم یحیی گل محمدی که تیمش با یک 
امتیازی   4۵ سپاهان  به  نسبت  کمتر  بازی 
است و طالیی پوشان را با تفاضل گل ۳+ در 
وضعیت بهتری می بیند، به خوبی می داند که 
کوچکترین لغزش در اصفهان، چقدر می تواند 
در مسیر کسب دومین قهرمانی با پرسپولیس 
و البته پنجمین قهرمانی متوالی سرخ ها در 

لیگ برتر گران تمام شود. 
امروز، روزی است که شرلوک هولمز 
باید روبه روی داکتر واتسونی قرار بگیرد که 
سال ها بهترین دوست و همکارش شناخته 
می شد و می توانست مکمل او در حل کردن 
احتمااًل  تقابل  این  باشد.  بازی  معماهای 
بود،  خواهد  دوستانه  دوئل  یک  ظاهر  در 
ساز  سرنوشت  نبرد  یک  آن  باطن  در  اما 
برای تعیین اعتبار دوران مربیگری جریان 

خواهد داشت.

ذوب آهن - پرسپولیس؛

اصفهان،مسیربازگشتشاگردانیحییبهصدر!

گزارش  به  علی:  محمد  میر  مجید 
کمیته  همت  به  جوانان،  دنیای  روزنامه 
پرورش  بدنسازی و  قویترین مردان هیئت 
اندام استان تهران مسابقات قویترین مردان 
و  گردید  برگزار  روز  سه  طی  استان  این 
شرکت کنندگان در 4 رده سنی نوجوانان ، 
جوانان ، بزرگساالن و پیشکسوتان به رقابت 
پرداختند ، آیتمهای این مسابقات شامل سه 
حرکت لیفت ، کنده و سنگ اطلس بود که 
برای 4 دسته وزنی مختلف شامل ) 80 - ، 
۹0 - ، ۱0۵ - ، ۱0۵ + ( به شکل مجزا 
طراحی گردید و به جهت رعایت پروتکلهای 
بهداشتی ورزشکاران موظف به ارائه تست 
تماشاگر  بدون  نیز  رقابتها  و  بودند  کرونا 
برگزار شد تا پس از مدتها شاهد رویدادی 
رکورد جدیدی  دوره  این  در  باشیم،  جذاب 
برای حرکت کنده به میزان ۱20 کیلو گرم در 
دسته وزنی ۹0- توسط امیر ملکی ورزشکار 
۱8 ساله از بروجرد ثبت گردید همچنین در 
دسته وزنی ۱0۵ + بزرگساالن نیز متین علی 
محمدی موفق شد تا رکورد جدیدی برای 
حرکت کنده در کشور و آسیا با زدن وزنه 
208/۹۵0 ثبت نماید و برای حرکت لیف این 
دسته نیز به میزان ۳00 کیلو گرم ۱0 تکرار 
نفرات  رقابتها  این  پایان  . در  نمود  را ثبت 

برتر به شرح زیر معرفی گردیدند.
رده سنی ) نوجوانان (

80-  کیلوگرم
۱ علیرضا باالوندی ثانی
2 محمد مهدی کوشکی

۳امیر مردانی پریخانی
4 مهدی موسوی

۵جواد کرمی
6 محراب مرادی

۹0-  کیلوگرم
۱ محمد حسین حسن زاده

2مهدی شهیدی
۳رضا اسدی

4ابوالفضل خدایی
۵امیر حسین ملکی

6 محمد رضا بحتاج آرانی
۱0۵-  کیلوگرم

۱ مهدی احمد زاده
2 محمد حسین چنگیزیام

۳احد قانعی
4محمد علی عدل خواه

۵رامین همتی
6شاهین مرادی

۱0۵ + کیلو گرم
۱ احمد رضا مسن آبادی فراهانی

2حسین وکیلی
۳عارف رضایی

4متین امینی
۵محمد عرفان حسینی
6 ابوالفضل خوش اندام

رده سنی )جوانان( 
دسته وزنی 80 -  کیلوگرم

۱ ابوالفضل شکور
2 حسین خواجویی نژاد

۳ یاسین بهادیوند
4 مبین فروغی راد

۵ رضا رشیدی
6 علی ره انجام

دسته وزنی ۹0 - کیلوگرم
۱ علی کوشکی

2علی سلیمانی راد

۳ مهدی حسن نژاد
4 علی داود آبادی
۵ فردین بیژن پور

6 سعید نوروزی

 دسته وزنی ۱0۵ - کیلوگرم
۱ ابوالفضل التزامی

2 علی افتاحی
۳ سامان عباس پور

4 حسین قلیزاده
۵ افشین پهلوانی

6 علی کارساز

دسته وزنی ۱0۵ + کیلوگرم
۱ علی افتاحی

2 مهدی عباسی
۳ فرزاد بادفر

4 سید محمد علی موسوی
۵ محمد جواد بیات

6 همایون فرجی
رده سنی )بزرگساالن(

دسته وزنی 80 - کیلوگرم بزرگساالن
سعید رستمی
حمید بی باک
اصغر قره جلو

4 سلمان شاهرودی
۵ رضا سلطانی

6 حمید رضا رحمانی
.

دسته وزنی ۹0 - کیلوگرم بزرگساالن
نظام عباسی

علی رضا اسد پور
مهرداد مدنی

4 نادر رحمانی
۵ علی کوشکی
6 جواد بختیاری

.دسته وزنی ۱0۵ - کیلوگرم بزرگساالن
شهرام لطفی
فهیم ارژنگ

مسعود مصیب زاده
.دسته وزنی ۱0۵ + کیلوگرم بزرگساالن

نعمت جاللی و متین علی محمدی
امیر حسین فیروز فر

عیسی رحیمی
4 سجاد سلطانی نژاد

۵ امید رضایی
6 علی اشرف خزایی

.دسته وزنی ۹0 - کیلوگرم پیشکسوتان
سید محمد حسن نورالدینی

.دسته وزنی ۱0۵ + کیلوگرم پیشکسوتان
مهدی زارع رفیعی

مهدی رفیعی
علیرضا عبدا للهی
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محمدرضا هاشمی کهندانی

استان تهران، قویترین مردان خود را شناخت

عکس: مجید میر محمد علی

سبق  ا بی  مر سر  ، ه ا وطنخو رضا 
با تصمیماتی  ملی گفت:  تیم  و  پرسپولیس 
که  شد  خواهید  متوجه  می شود  گرفته  که 
برخی دوست ندارند پرسپولیس قهرمان شود.

مهم  مسابقات  در  اخیر  جنجال های 
فوتبال ایران یکی از مسائلی بود که فوتبال 
ایران را تحت تاثیر قرار داد. در پی آن نیز 
حکم کمیته انضباطی با واکنش های متفاوتی 
همراه بود.رضا وطنخواه سرمربی اسبق تیم 
پرسپولیس که  باشگاه  و  ایران  فوتبال  ملی 
سابقه تدریس در دانشگاه ها را دارد، در مورد 
مسائل مختلف صحبت هایی انجام داد که در 

زیر می خوانید:
جنجال های اخیر فوتبال ایران را تحت 
تاثیر قرار داده ست. نظر شما در مورد این 

اظهارات چیست؟
سپری  را  خوبی  روزهای  ما  فوتبال 
نمی کند. علت اصلی این امر هم این است که 
این فوتبال به دست افراد کار بلد و متخصص 

اداره نمی شود.
علت این موضوع از دید شما چیست؟

اصطالح  به  فوتبال  که  ما  زمان  در 
کناره های  به  حتی  هواداران  بود،  آماتوری 
زمین هم می آمدند و از این فاصله فوتبال 

اتفاقات  این  از  می دیدند. آن زمان خبری 
نبود از زمانی که در فوتبال ما به یکسری 
افراد که حتی روی سکوها بودند باج داده 
شد، دیگر فوتبال ما روی خوش به خود ندید. 
ما حتی می شنیدیم که پیش از این بوقچی ها 
از برخی مسووالن باشگاه پول می گرفتند. در 
این فوتبال معلوم است که چنین رفتارهایی 

هم رخ می دهد.
شما اشاره خوبی به گذشته کردید. قبال 

هم از این اتفاقات رخ می داد؟
پیش از این همه با هم دوست بودیم. از 
طرفی پول هم در فوتبال نبود و همه به خاطر 

عشق و عالقه شان بازی می کردند. اصال از 
این صحبت ها نبود.

کمیته انضباطی آرای خود را صادر کرد 
باشگاه پرسپولیس و  اعتراض هر دو  با  که 
استقالل همراه شد؛ آیا چنین آرایی در فوتبال 

ما عادالنه است؟
خیر. علت آن هم این است که فوتبال 
اداره نمی شود.  افراد متخصص  ما به دست 
داشت  وجود  عادالنه  و  منطقی  قوانین  اگر 
که  نمی دادند  اجازه  خودشان  به  اصال  که 
درگیری ایجاد کنند. حاال هم تمام آرا را علیه 
پرسپولیس اعالم می کنند. اگر قوانین عادالنه  

وجود داشت که یک مربی به خودش اجازه 
نمی داد از روی نیمکت به داخل زمین حمله 

کند و وارد درگیری بازیکنان شود.
و  بودید  ملی  تیم  سرمربی  هم  شما 
بی  این  به  شما  واکنش  پرسپولیس؛  هم 
بازیکنی  آیا  بود؟   در ورزش چه  اخالقی ها 
که چنین رفتارهایی را از خود بروز می داد، 

انتخاب می کردید؟
در مکتبی که ما از آن آمدیم سه چیز 
در اولویت بود؛ درس، اخالق و ورزش. یعنی 
اگر یک بازیکن از نظر فنی در سطح خوبی 
قرار داشت اما از نظر درس و اخالق خوب 
نبود او را به هیچ وجه در باشگاه راه نمی دادند.

با توجه به احکام صادره، تیم پرسپولیس 
در دیدار حساس برابر ذوب آهن دو بازیکن 
کلیدی خود را در اختیار ندارد. نظر شما در 

مورد این مسابقه چیست؟
پیش از این برخی مسووالن فدراسیون 
همه اتفاقات را به نفع تیم استان خود رقم 
می زدند. شاید مسووالن فعلی فدراسیون هم 
دوست  برخی  هستند.  دیگری  تیم  طرفدار 
ندارند پرسپولیس موفق شود و از روش های 
غیرفوتبالی بدنبال این هستند تا جلوی این 

تیم را بگیرند.

سرمربی اسبق پرسپولیس و تیم ملی:

نمی خواهند پرسپولیس قهرمان شود!
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مدیرعامل اتحادیه کشوری موسسات و تشکل های قرآن و عترت 
گفت: فراخوان این اتحادیه برای تولید فیلم ها و اپلیکیشن های قرآنی، 

مقدمه ای برای اجرای سند قرآن و فضای مجازی است.
محمد انجم شعاع روز یکشنبه به خبرنگار معارف ایرنا گفت: 
اسفند سال ۹۹ نقطه عطفی در فعالیت های قرآنی در فضای مجازی 
رخ داد. چون ما در کمیسیون تبلیغ و ترویج وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی پذیرفتیم تا با تکیه بر موسسات توانمندی که در حوزه آی 
تی کار کرده اند، برنامه های جامع قرآن و فضای مجازی را آغاز 
کنیم. البته در سند قرآن و فضای مجازی نیازمندیم تا مباحث مفصلی 
را درباره نحوه اجرایی شدن بیش از سی برنامه ای که در این سند 

آمده، مطرح کنیم.
وی افزود: در همین راستا برای اینکه آغازگر این بحث باشیم 
و تعامل اتحادیه با موسسات و مجموعه های توانمند در حوزه فضای 
مجازی و چند رسانه ای افزایش یابد و از طرف دیگر مقدمه ای برای 
ایجاد بانک اطالعات ایجاد شده باشد، با حمایت شورای توسعه فرهنگ 
قرآنی فراخوانی را اعالم کردیم تا از 60 اثری که در حوزه فضای مجازی 
و مرتبط با آموزش های عمومی و تخصصی و همچنین تبلیغ و ترویجی  
تولید شود، حمایت کنیم و به همین منظور اعتباری را دریافت کردیم 

که با اعالم اولین فراخوان تالش می کنیم تا در زمینه فضای مجازی، 
آثار و محصوالت مرتبط را دریافت کنیم.

انجم شعاع ادامه داد: مساله حمایت به عنوان آغازگر کار قرآن 
و فضای مجازی است؛ اگرچه اعتبارات حمایتی ما به اندازه فعالیت 
همین  ولی  کرد  خواهند  ارائه  مندان  که عالقه  نیست  و محصولی 
تولیدات تعاملی خواهد بود تا در آینده حمایت های بیشتری را برای 
کارهای بزرگ موسسات قرآنی، مصنفان و پدیدآورندگان آثار قرآنی 

در این حوزه فراهم کند.  
 اتحادیه کشوری موسسات و تشکل های قرآن و عترت در 
راستای پذیرش مسئولیت اجرایی برنامه جامع قرآن و فضای مجازی 
و همچنین به منظور حمایت از تولید و عرضه کاال و خدمات فرهنگی، 
هنری و رسانه ای موثر در ایجاد انگیزه و جذب اقشار مختلف به آموزش 
عمومی قرآن و توسعه تولیدات چند رسانه ای فضای مجازی، در نظر 
نامه های تخصصی  آیین  مبنای  بر  و  را شناسایی  آثار مذکور  دارد 

حمایت کند.
این اتحادیه از مدیران، معلمان موسسات فرهنگی، موسسات قرآن 
و عترت و مصنفان خواست تا آثار تولیدی خود را به منظور قرارگیری 

در فرآیند بررسی و حمایت ارسال کنند.

فراخوان اتحادیه موسسات قرآنی مقدمه اجرای سند قرآن و فضای مجازی است

محمدعلی موحد؛ از تبار 
مصدق، از دیار شمس

محمدعلی موحد؛ از تبار 
مصدق، از دیار شمس

 ، ر یخ نگا ر تا موحد،  محمدعلی 
حقوق دان، مولوی پژوه و شمس شناس 
 ۹8  ،۱400 خرداد  دوم  امروز  نامدار، 
ساله شد، شخصیتی که از دیار شمس 

و تبار مصدق است.
ادبیات و فرهنگ ایران، در هر دوره 
تاریخی، نام آوران بسیاری را به جهان 
معرفی کرده است، تفاوتی ندارد اگر از 
آغاز تاریخ خط یا آغاز شعر پارسی سراغ 
بگیریم یا به سراغ فرهنگ و هنر در سال 
صاحب  بزرگانی  که  بیاییم  اخیر  های 
سرزمین  این  در  را  ذوالفنون  و  خرد 

سبز می یابیم.
نویسندگان  ایران مهد شاعران و 
آثار  در  است که گاهی مطالعه  بزرگی 
افراد  بلندآوازگی  زمینه ساز  خود  آن ها 
آنان که به تصحیح  می شود، بسیارند 
و تلخیص و تشریح هنر و ادب، سرآمد 

زمانه خویش شده اند.
امروز زادروز یکی از همین بزرگان 

است، استاد محمدعلی موحد...
د  خردا دوم  موحد،  محمدعلی 
۱۳02  در تبریز، چشم به جهان گشود، 
این  در  را  خود  عمر  آغازین  سال های 
شهر گذراند و دوران دبستان و دبیرستان 
را در مدارسی چون تدیُّن و اتحاد نو به 
ادبی به تهران  با دیپلم  پایان رساند و 
تبریز  به  را  او  پدر  درگذشت  اما  رفت 
استخدام  به  که   ۱۳2۹ تا  و  بازگرداند 
شرکت نفت ایران درآمد، بین تهران و 

تبریز در آمد و شد، بود.
موحد در آغاز همکاری با شرکت 
نفت ایران، سه سال در آبادان مشغول 
ملی  با  همزمان   ۱۳۳2 در  و  بود  کار 
شدن صنعت نفت، به سردبیری روزنامه 
تهران  به  و  شد  منسوب  نفت  شرکت 

بازگشت.
ابن  سفرنامه  از  او  ترجمه  انتشار 
در  اثرش  نخستین  عنوان  به  بطوطه، 
و  فرهنگ  اهالی  سال ۱۳۳6، ستایش 
ادب را در پی داشت و مجتبی مینوی 
)۱۹ بهمن ۱28۱ – ۷ بهمن ۱۳۵۵( و 
)2۳ دی ۱2۷0–  جمالزاده  محمدعلی 
۱۷ آبان ۱۳۷6(، بیش از دیگران، این 

چهره نویافته ادبیات را ستودند.
مدرک  دریافت  از  پس  موحد 
علوم  و  حقوق  رشته  در  خود  دکترای 
 ۱۳۳8 در  تهران،  دانشگاه  از  سیاسی 
دانشگاه  در  و  شد  انگلستان  راهی 
نظر  زیر  را  الملل  بین  کمبریج، حقوق 
استادان وقت پی گرفت، در عین حال 
والدیمیر  چون  ایرانشناسانی  با  نیز 
ایران شناس  و  )خاورشناس  مینورسکی 
جان  آرتور  و   )۱۹66  –  ۱8۷۷ روس، 
 -۱۹0۵ انگلیسی،  )خاورشناس  آربری 
۱۹66( به گفت و گو می نشست و در 
و  جست  نیز  بریتانیا  موزه  خطی  نسخ 

جو می کرد.
این استاد حقوق، عالوه بر وکالت 
شرکت  تاسیس  آغاز  از  دادگستری، 

ملی نفت ایران در کادر حقوقی شرکت 
نفت، حضور داشت و سمت هایی چون 
مشاور عالی رئیس هیئت مدیره،  مشاور 
ارشد و عضو اصلی هیئت مدیره را بر 
عهده گرفت، موحد در ابتدای تاسیس 
این  اجرایی  معاون  ماه  شش  اوپک، 
سازمان در ژنو بود که نتیجه آن را در 
آثار پرشمارش در حوزه تاریخ و سیاست 

نفت، می توان دید.
آشفته  خواب  کتاب  میان  این  در 
نفت که به تاریخ معاصر ایران در دوره 
نخست وزیری مصدق و ماجرای ملی 
شدن نفت ایران می پردازد، جایزه کتاب 
سال جمهوری اسالمی در حوزه تاریخ 
)تالیف( را برای موحد به ارمغان آورد، 
ادامه  سال ها  طول  در  مجموعه  این 

داشته است.
فعالیت های حقوقی  در کنار همه 
محمدعلی موحد، این شخصیت فرهنگی 
به طور مستمر بر آثار و اندیشه موالنا و 
شمس تبریزی پژوهش کرده است، او را 
یکی از مهم ترین شمس پژوهان جهان 
به شمار می آورند که پس از آن ماری 
شیمل )اسالم پژوه و خاورشناس آلمانی، 
ارجاعات  بیشترین   ،)200۳–۱۹22
پژوهشی به آثار وی صورت می گیرد و 
آثارش در حوزه عرفان ایرانی، به زبان 
های گوناگون ترجمه شده اند. تصحیح 
مهم  از  یکی  تبریزی،  شمس  مقاالت 
که  است  آثاری  ارزشمندترین  و  ترین 
موحد از خود بر جای گذاشته و کاری 
سخت و سترگ را به پایان رسانده است.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، در 
سال ۱۳86 از محمدعلی موحد، به پاس 
عمری خدمات فرهنگی تقدیر و تشکر 
تاریخی  جایزه  دومین  و  بیست  و  کرد 
و ادبی دکتر محمود افشار، برای زبان 
فارسی و وحدت ملی در سال ۱۳۹4 به 
گرفت.  تعلق  ادبیات  بزرگ  استاد  این 
تبریز  دانشگاه  نیز   ۱۳۹۳ سال  در 
استاد  از  تقدیر  مراسم  برگزاری  ضمن 
برای  ارج نامه ای  موحد،  محمدعلی 
این استاد ادبیات تدارک دید که توسط 
انتشارات ستوده، ناشر تخصصی ادبیات 

فارسی در تبریز، منتشر شد. 

در  موحد  محمدعلی  بزرگداشت   
دانشگاه تبریز ۱۳۹۳

مراسم  در   ۱۳۹۷ ماه  آذر  در   

تهران  دانشگاه  در  که  بزرگداشتی 
شد،  برگزار  موحد  محمدعلی  برای 
ملی  کمیسیون  عالی  نشان  نخستین 
سال  هفتاد  پاس  به  ایران  یونسکو- 
خدمات فرهنگی و هنری به وی، اهدا 
و از تمبر یادمان نکوداشت هفت دهه 
موحد  استاد  ادبی  و  فرهنگی  خدمات 

رونمایی شد.
 حجت اله ایوبی، رییس کمیسیون 
ملی یونسکو، نشان عالی را به موحد اهدا 

می کند، دانشگاه تهران ۱۳۹۷ 
 ۹8 در  اکنون  موحد،  محمدعلی 
سالگی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی و چهره ماندگار ادب و هنر 
است که بیش از ۵0 اثر ماندگار در حوزه 
های گوناگون تالیف، ترجمه، گردآوری 
و تصحیح کرده است و همچنان آثاری 

در دست انتشار دارد.
 محمدرضا شفیعی کدکنی در حال 
موحد،  محمدعلی  یادبود  تمبر  امضای 

دانشگاه تهران ۱۳۹۷

نگاهی به سه اثر اخیر محمدعلی 
موحد

به مناسبت زادروز استاد محمدعلی 
او که در حوزه  اخیر  اثر  به سه  موحد، 
ادبیات  و  حقوق  تاریخ،  مختلف  های 
اندازیم،  می  نگاهی  شده اند،  نگاشته 
این سه اثر در سال های ۹6 تا ۹۹ توسط 
ناشران مختلف، به چاپ رسیده و نشان 
دهنده گستردگی اندیشه و پژوهش این 

شخصیت ارزشمند فرهنگی است.  

رویدادهای صدر  به  نگاهی ژرف 
اسالم  

یکی از زمینه های مطالعات استاد 
موحد، حوزه تاریخ به ویژه تاریخ اسالم 
و ایران پس از اسالم بوده است، آخرین 
اثری که از وی در حوزه تاریخ منتشر 
دولت  و  دین  کشاکش  در  کتاب  شد، 
اسالم  وقایع صدر  تحلیل  به  است که 
می پردازد. موحد در این اثر روایت خود 
را از رحلت پیامبر اکرم )ص( آغاز می  
دوران خالفت  انتهای  تا  را  آن  و  کند 

حضرت علی )ع( ادامه می دهد.
دولت، شش  و  دین  کشاکش  در 
از  خالصه ای  اول،  فصل  دارد.  فصل 
تاریخ صدر اسالم؛ فصل دوم چگونگی 
راهیابی اسالم به ایران؛ فصل سوم بر 

آمدن و رشد دیوان ساالری در دوره عمر 
ایرانیانی  درباره  چهارم  فصل  خطاب؛ 
می کردند؛  زندگی  عربستان  در  که 
و  ایران  در  اعراب  پنجم حضور  فصل 
فصل آخر هم بررسی ماجرای خوارج و 
ماجرای حکمیت در جنگ هایی چون 

نهروان است.
درباره  کتاب  ابتدای  در  موحد 
نوشتن این اثر چنین نگاشته است: در 
نظر داشتم به بررسی این سخن بزرگان 
که دین ما عین سیاست ما است بپردازم. 
ما  دین  می گوید  بزرگان  از  کسی  اگر 
عین سیاست ما است منظور اسیر شدن 
بلکه  نیست  قدرت  دست  به  معنویت 
تا  است  قدرت  از  معنویت  بهره گیری 
ما  هدف  و  کرد  مهار  را  قدرت  بتوان 

بررسی این موضوع در عمل بود.
تالیف  در کشاکش دین و دولت، 
 ۳20 در  موحد  محمدعلی  پژوهش  و 
شده  منتشر  ماهی  نشر  توسط  صفحه 

است.

تامالِت یک اندیشمند
تٔامالت در باب حقوق و شریعت، 
تاریخ و سیاست، مجموعه ای از مقاالت 
حوزه  در  موحد  محمدعلی  خطابات  و 
سی  دهه  اوایل  از  که  است  حقوقی  
خورشیدی تا دهه نود را شامل می شود. 
بخشی از این کتاب، یادداشت هایی است 
و  بودند  نشده  منتشر  این  از  پیش  که 
بخشی دیگر شامل سخنرانی هایی است 
که بیش از 60 سال پیش ایراد شده اند. 
تامالت دو بخش دارد و در بخش 
متن سخنرانی هایی  و  مقاالت  نخست 
حقوق  ویژه  به  خصوصی  حقوق  در 
فلسفه  و  تاریخ  و  اسالم  فقه  و  مدنی 
دوم  بخش  و  شده  وری  گردآ حقوق 
صرفا به سه مقوله جزایر سه گانه خلیج 
نفت  مساله  و  مازندران  دریای  فارس، 

اختصاص یافته است.
تامالت، به اهتمام مینا انتظارحجت 
و سینا گلستانی، در 6۱2 صفحه از سوی 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه به بازار 

کتاب عرضه شده است.

عشق، اسطرالب اسرار خداست یا 
آدمی اسطرالب حق است؟ 

در  که  ارزشمندی  آثار  از  یکی 
سال های اخیر از استاد محمدعلی موحد 
به چاپ رسیده است، کتاب اسطرالب 

حق، گزیده فیه ما فیه مولوی است.
این  برمی آید  اثر  نام  از  چنانکه   
را که  فیه  ما  فیه  از  کتاب بخش هایی 
یاران  میان  در  مولوی  سخنان  شامل 
این کتاب  آنچه  اما  بر دارد  را در  بوده 
را از دیگر گزیده های مرسوم متفاوت 
می کند، بخشی است که موحد به تشریح 

و توضیح کالم موالنا پرداخته است. 
این کتاب در دو بخش منتشر شده 
است که بخش نخست سخنان موالنا 
به انتخاب و گزینش محمدعلی موحد و 
بخش دوم تشریح و تفسیری عرفانی بر 
کالم این شاعر و عارف گرانقدر ایرانی، 

به قلم دانشمند موحد است. 

بهرهگیریمعنویتازقدرتدرآثارمحمدعلیموحد

مقدمی شبنم باصدای میکنم« منخاموش را »چراغها
منتشرشد

من  را  »چراغ ها  صوتی  کتاب 
پیرزاد  زویا  نوشته  خاموش می کنم« 
با صدای شبنم مقدمی و آهنگسازی 

مهدی زارع منتشر شد.
را من خاموش  کتاب »چراغ ها 
در  که  پیرزاد،  زویا  نوشته  می کنم« 
قالب کتاب گویا توسط موسسه »نوین 
کتاب گویا« منتشر شده، به ماجرای 
زنی به نام کالریس میپردازد که در 

آبادان زندگی می کند و مثل خیلی از زن های دیگر، زندگی روزمره خود را 
دارد. تفاوت کالریس با زنان دیگر این است که می تواند از خواسته های 
کوچک و بزرگش صادقانه سخن بگوید و اجازه دهد که دردها و شادی های 
زن بودنش دیده شود؛ حتی اگر بخشی از آنها در هیاهوی زندگی روزمره اش 

گم شوند.
این کتاب که نسخه چاپی آن در نشر مرکز منتشر و تاکنون بیش از 
۱00 بار تجدید چاپ شده، جوایز معتبر ادبی مختلفی مانند مهرگان ادب، 

گلشیری، کتاب سال و... را به دست آورده است.
رمان »چراغ ها را من خاموش می کنم« با صدای شبنم مقدمی روایت 
شده و مهدی زارع، آهنگساز، ساخت موسیقی اختصاصی آن را بر عهده 
داشته است. موسیقی ای که هم احوال کالریس را به خوبی نشان می دهد 

و هم احوال منطقه ای را که او در آن زندگی می کند.
بنا به گفته فاطمه محمدی، مدیر نوین کتاب گویا، انتخاب شبنم مقدمی 
به عنوان راوی این اثر از آن جهت بوده که ایشان دنیای ادبیات و دنیای 
کلمات را به خوبی می شناسد. توانایی آن را دارد که با شخصیت های داستان 
ارتباط در هم تنیده ای برقرار کند و به این ترتیب، مفهوم و همچنین حس 
واژه ها و جمله ها را به درستی و با صمیمیتی تاثیرگذار، منتقل کند. بنابراین، 
این انتخاب صرفا به دلیل شهرت بازیگری وی نبوده و انتخابی صرفا از این 

جهت، اساسا به صالح هیچ اثری نبوده و نخواهد بود.
از آنجایی که در مراحل ضبط و آهنگسازی و تدوین این اثر، راوی و 
آهنگساز در ارتباط مستقیم با مولف کتاب یعنی زویا پیرزاد بوده اند، و نشر 
مرکز نیز در این مسیر با نوین کتاب همراهی شایان توجهی داشته است، 
اثر حفظ شده  امید میرود که در نسخه شنیداری تولید شده، اصالت  این 
و ارتباط مخاطب با ماجراهای داستان به درستی برقرار شود. زویا پیرزاد 
تاکنون با مطبوعات ایرانی گفتگو و مصاحبه ای نداشته و آثار مکتوبش در 

هیچ نشری جز نشر مرکز به چاپ نرسیده است. 
و اکنون برای اولین بار، نوین کتاب گویا، اولین اثر صوتی از آثار او 
را در اختیار دوستداران و مخاطبان قرار داده است. رمان »چراغ ها را من 
خاموش می کنم« نوشته زویا پیرزاد با صدای شبنم مقدمی و آهنگسازی 
مهدی زارع در ۹ ساعت و ۱2 دقیقه در موسسه نوین کتاب گویا و با اجازه 

رسمی از ناشر چاپی آن، نشر مرکز، منتشر شده است.

۲۳عنوانکتاببهمناسبتآزادسازیخرمشهردرفارس
رونماییمیشود

فارس گفت:  استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  مدیرکل حفظ   
امسال 2۳ عنوان کتاب به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در این استان 
رونمایی می شود که از این میان، سه عنوان کتاب مربوط به تاریخ شفاهی 

دوران دفاع مقدس است.
سرهنگ پاسدار سعید کوشکی جهرمی یکشنبه به مناسبت فرا رسیدن 
سالروز آزادسازی خرمشهر)سوم خرداد( در جمع مجازی خبرنگاران افزود: 
با توجه به حضور گسترده رزمندگان استان فارس در آزادسازی خرمشهر 
ویژه برنامه های مختلفی با رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح استان 

و شهر شیراز برگزار می شود.
وی اظهار داشَت:  با توجه به شرایط عمومی حاکم بر کشور و با هدف 
همراهی بیشتر با کادر درمان و سالمت رزمندگان عموم برنامه های این 
با در  اما  ایام بربیشتر در بستر فضای مجازی و رسانه ای برگزار می شود 
نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی ویژه برنامه هایی نیز در این خصوص 

برگزار خواهد شد.
گفت:   فارس  استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  حفظ  مدیرکل 
بزرگداشت سالروزآزادسازی خرمشهر با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی، 
مسئوالن و رزمندگان در حرم مطهر شاهچراغ )ع( در روز سوم خرداد از 

جمله این برنامه ها است.
فرمانده  اسدی  محمدجعفر  سردار  با سخنرانی  آیین  این  افزود:  وی 
لشکر۳۳ المهدی)عج( در دوران دفاع مقدس و یکی از فرماندهان حاضر 

در عملیات بیت المقدس )آزادسازی خرمشهر( برگزار خواهد شد.
سرهنگ کوشکی گفت: جشن ویژه سوم خرداد نیز روز سوم خرداد 
بعداز نماز مغرب و عشاء در محوطه باز مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس با 

رعایت فاصله اجتماعی نیز برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: تمثال شهدای عزیز استان فارس حاضر در عملیات فتح 
خرمشهر در سراسر استان نصب و از خانواده های معظم شهدا و رزمندگان 

عملیات فتح خرمشهر تجلیل خواهد شد.
دبیر ستاد استانی بزرگداشت سوم خرداد در استان فارس گفت: بسته 
لحاظ  به  استان در مکان هایی که  ائمه جمعه و جماعات  برای  محتوایی 
بهداشتی و سالمت امکان حضور مردم در مساجد و حسینیه ها وجود دارد، 

تهیه شده است تا آنها دستاوردهای فتح خرمشهر را تبیین کنند.
مدیرکل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس استان فارس ادامه داد: 
با توجه به ایجاد شبهات و نیاز روز جوانان به رفع این موارد جلسه پرسش 
از طریق پورتال، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و سایر  و پاسخ 

اپلیکیشن های موجود برگزار می شود.
کوشکی گفت: هر چند که معتقدیم هیچ چیزی جای تاثیر چهره به 
چهره را نمی گیرد اما با توجه به شرایط موجود برای تولید و انتقال بهتر 
مطالب در حوزه دفاع مقدس تولید پویانمایی و موشن گرافی و کلیپ توسط 

همه دستگاه های متولی تولید و منتشر می شود.
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پروانه رسولی خوشبخت

فراخوان جایزه کتاب های حسی-لمسی ۲0۲1 
منتشر شد

ــوس )Typhlo&tactus( ســال  ــو و تکت ــزه تیفل ــوان جای  فراخ
ــا و  ــودکان نابین ــب ک ــی مناس ــی- لمس ــای حس ــرای کتاب ه 202۱ ب

ــد. ــر ش ــا منتش کم بین
شــورای کتــاب کــودک نماینــده موسســه تکتــوس در ایــران، فراخوان 
جایــزه تیفلــو و تکتــوس کــه جایــزه ای بــرای کتاب هــای حســی- لمســی 

مناســب کــودکان نابینــا و کم بیناســت را منتشــر کــرد.
تکتــوس موسســه ای فرانســوی اســت کــه فعالیــت خــود را از ســال 
ــان  ــای حســی- لمســی در جه ــاخت کتاب ه ــج س ــه  تروی ۱۹۹۹ در زمین

آغــاز کــرده اســت.
ایــن موسســه بــا همــکاری کشــورهای متعــدد، هــر دو ســال یک بــار 
ــوی  ــده از س ــت ش ــی دریاف ــی- لمس ــر حس ــن اث ــه بهتری ــزی را ب جوای

ــد. ــدا می کن ــود اه ــدگان خ نماین
شــورای کتــاب کــودک به منظــور ترویــج خوانــدن در میــان نابینایــان 
و کم بینایــان و نیــز گســترش هنــر ســاخت کتاب هــای حســی- لمســی، از 
افــراد حقیقــی و حقوقــی دعــوت می کنــد، دو نســخه از آثار حســی- لمســی 
خــود را بــرای داوری جایــزه تکتــوس و تیفلــو تــا تاریــخ ۳0 تیرمــاه ۱400 
همــراه بــا مشــخصات کامــل اثــر و شــماره تمــاس بــه دبیرخانــه شــورای 

کتــاب کــودک ارســال کنند.
کتاب هــای حســی لمســی کــه تــا ایــن تاریــخ بــرای شــورای کتــاب 
ــر، در جلســه  ــودن معیارهــای زی کــودک ارســال شــود، در صــورت دارا ب
داوری کمیتــه جوایــز کتــاب بــرای کــودکان بــا نیازهــای ویــژه متشــکل 
از کارشناســان داخــل و خــارج از شــورای کتــاب، مــورد بررســی و داوری 
ــده  ــای برگزی ــا کتاب ه ــاب ی ــپس کت ــت و س ــد گرف ــرار خواهن ــی ق مل
بــرای داروی بین المللــی، بــا همراهــی پدیدآورنــده بــه موسســه تکتــوس 

ارســال خواهــد شــد. 
داوری نهایــی جایــزه تیفلــو و تکتــوس اواخــر مهرمــاه ۱400 در ایتالیــا 

برگــزار خواهد شــد.
ــای  ــرای کتاب ه ــوس ب ــو و تکت ــزه تیفل ــرکت در جای ــن ش قوانی
ــا، کتاب هــای ارســالی  ــا و کم بین حســی- لمســی مناســب کــودکان نابین
ــروه ســنی  ــا( و گ ــا و کم بین ــی )نابین ــالل بینای ــودکان دارای اخت ــرای ک ب

ــا ۱2 ســال مناســب باشــد: ــد ت تول
کتــاب می توانــد ابداعــی باشــد، در ایــن حالــت شــامل قوانیــن حــق 

مؤلــف )متــن یــا تصویــر( نمی شــوند.
کتــاب می توانــد نســخه حســی- لمســی ساخته شــده بــر اســاس یــک 
کتــاب چاپــی باشــد. )بــرای ســاخت و توزیــع، اجازه ناشــر ضروری اســت.( 

ــتان  ــا داس ــی و ی ــانه قدیم ــک افس ــاس ی ــر اس ــد ب ــاب می توان کت
ــه باشــد. عامیان

وجود نسخه نهایی کتاب برای داوری ضروری است.
ــودکان  ــرای ک ــی ب ــی- لمس ــای حس ــاب کتاب ه ــای انتخ  معیاره

ــا ــا و کم بین نابین
همــه کتاب هــا از حداقــل اســتانداردهای مــورد قبــول شــامل صحافی، 
چــاپ و تصاویــر ضمیمــه برخــوردار باشــند. همچنیــن بایــد مــوارد زیــر در 

آن هــا رعایت شــده باشــد:
 تصویــر حســی- لمســی، برجســته: می توانــد از مــواد مختلــف بریــده 
ــر  ــا تصاوی ــاب باشــد، ی ــر روی صفحه هــای کت  شــده و چســبانده شــده ب

برجســته بــا اســتفاده از تکنیــک قالب گیــری بــا گرمــا ســاخته شــوند.
 کتاب های پارچه ای هم قابل قبول هستند.

متــن: اگــر کتــاب متــن دارد، بایــد بــه خــط بریــل باشــد و بهتر اســت 
ــا  ــل ب ــت واضــح و مشــخص و به صــورت حــروف درشــت )حداق ــا فون ب

فونــت ۱6( باشــد.
صحافــی: صحافــی کتــاب بــه شــکلی باشــد کــه صفحــات آن به طور 

کامــل بازشــوند تــا امــکان لمــس کامــل وجود داشــته باشــد.
رنگ هــا و کنتراســت: از رنگ هــای قــوی و بــا تضــاد بــاال اســتفاده 

شــود تــا دیــد کــم را نیــز تحریــک کنــد.
ســبک: داســتان بایــد به خوبــی نوشــته  شــده باشــد و ســاختار، دســتور 

و امالی درســتی داشــته باشــد.
انــدازه کتــاب: محدودیتــی در انــدازه کتــاب وجــود نــدارد، ولــی انــدازه 
کتاب هــا بایــد به گونــه ای باشــد کــه کــودکان بتواننــد به راحتــی از آن هــا 

ــتفاده کنند. اس
کتاب هایــی کــه در رقابــت شــرکت می کننــد، توســط کودکانــی کــه 
اختــالل بینایــی دارنــد آزمایش شــده و مــورد تأییــد کــودکان و کارشناســان 

کشــور مطبــوع قرارگرفته باشــد.
 زمــان تحویــل آثــار در ایــن فراخــوان ۳0 تیرمــاه اعالم شــده و شــیوه 
تحویــل بصــورت ارســال دو نســخه از آثــار بــه دبیرخانــه شــورای کتــاب 
ــرار خواهــد  ــرای داوری مورداســتفاده ق ــن دو نســخه ب کــودک اســت. ای
گرفــت و کتــاب  هایــی کــه در داوری پذیرفتــه شــده عــودت نخواهــد شــد.

 رییــس کل مــوزه ملی ایــران از 
اصالــت نداشــتن ۳2 شــی از ۳۷ اثــر 
بازگردانــده شــده از اتریــش خبــر داد.

جبرئیــل نوکنــده روز یک شــنبه 
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار فرهنگی 
ایرنــا در خصوص اشــیای اســتردادی 
از اتریــش گفــت: تعــداد کل این اشــیا 
۳۷ عــدد بــوده کــه  فقــط ۵ اثــر کــه 
اشــیای کوچــک 4 مهــره )دو تــا 
ســنگی و دو تــا شیشــه ای( تزئینــی 
ــوری کوچــک  ــک مجســمه جان و ی
ــالم دارای  ــش از اس ــه پی ــق ب متعل
ــه  ــد. بقی ــخیص داده ش ــت تش اصال
اشــیا کــه بیشــتر فلــزی بودنــد فاقــد 

اصالــت تشــخیص داده شــد.
بــه گــزارش ایرنــا، ۱۵ فروردین 
۱400 ســفارت ایــران در اتریــش 
ــی  ــیء تاریخ ــه 28 ش ــر داد ک خب
ــه صــورت  ــه ب ــران ک و باســتانی ای
ــده  ــارج ش ــور خ ــی از کش غیرقانون
بــود، بــا هماهنگــی وزارت امــور 
ــی،  ــراث فرهنگ ــه و وزارت می خارج
ــه  ــتی  ب ــع دس ــگری و صنای گردش

و  دیپلماتیــک  محمولــه  صــورت 
دیپلمات هــای  از  یکــی  توســط 
تهــران  بــه  ویــن  از  کشــورمان 
منتقــل شــد.این اشــیا پس از کشــف 
توســط پلیــس اتریــش در چارچــوب 
همــکاری قضائــی بیــن دو کشــور بر 
اســاس معاضــدت قضائــی در تیرمــاه 
ســال ۱۳۹۹ بــه ســفارت جمهــوری 
اســالمی ایــران در ویــن تحویل داده 
شــده بــود کــه پــس از طــی مراحــل 

ــه کشــور  ــروز ب ــی و اداری، ام قانون
منتقــل شــد.

ــس  ــه رئی ــود ک ــال ۹8 ب آذر س
ــط  ــف و ضب ــران از کش ــل ای اینترپ
در  تاریخــی  اشــیای  از  تعــدادی 
صنــدوق امانــات یکی از اتبــاع ایرانی 
ــر داد. کارشناســان در  در اتریــش خب
مطالعــات اولیــه گفتنــد کــه ایــن آثار 
بــه ایــران تعلــق دارد. آنهــا تخمیــن 
ــن  ــار بی ــت آث ــه قدم ــد ک زده بودن

ــازه  ــی ب ــال یعن ــا 2۵00 س ۱۷00 ت
زمانــی هخامنشــیان و ساســانیان 
اســت. در میــان تصاویــر ایــن اشــیا، 
ســنجاق های  ســر  از  نمونه هایــی 
ــزی  ــون فل ــتان و ریت ــی لرس مفرغ
مفرغــی  ســردیس  و  هخامنشــی 
شــاپور دوم ساســانی بــه چشــم 

می خــورد.  
ــر  ــت تدبی ــه کار دول ــاز ب ــا آغ ب
ــت،  ــال دول ــی فع ــد و دیپلماس و امی
موضــوع پیگیری هــای حقوقــی برای 
ــی  ــار فرهنگی تاریخ ــدن آث بازگردان
شناســایی شــده ایــران در کشــورهای 
ــوری  ــت ط ــرعت گرف ــف س مختل
کــه از ســال ۹۳ تــا ســال ۹6 در 
دولــت یازدهــم 88۷ قلــم شــیء 
 ۳00 شــامل:  تاریخــی  فرهنگــی 
لــوح هخامنشــی از آمریــکا، ۳4۹ 
شــی از بلژیــک متعلــق بــه خورویــن، 
ــی از  ــیای هخامنش ــی از اش ۱0۹ش
آمریــکا، ۵6 قلــم شــی از ایتالیــا و  ۷۳ 
قلــم اثــر مهــر از آمریــکا بــه ایــران 

ــد. ــترد ش مس

۳۲ شی استردادی از اتریش اصالت ندارد

زل
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از راست: دکتر جواد مجابی، محمد محمدعلی و اسداهلل امرایی
اختصاصی دنیای جوانان

این خانه اگر 
قرِص قمر داشته باشد

صالح ُدروند

این خانه اگر قرِص قمر داشته باشد،
یک ماِه سرآسیمه اگر داشته باشد،

از پنجره ماه آمده باشد به تماشا،
دیوار ـ سوی باغچه ـ در داشته باشد،

دنیای برآشفته ام آرام بگیرد،
بر مویش اگر گیره سر داشته باشد

می نوشم و می غّرم اگر در دِل سنگش
این نعره  مستانه اثر داشته باشد

مي میرم اگر باغچه  خانه ي ما را
بوي نفسش یکسره برداشته باشد

صیدي ست که شایسته دنداِن پلنگ است
البّته پلنگی که جگر داشته باشد!
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واکسیناسیون هنرمندان به چه شکل انجام مي شود!؟
غالمرضا موسوي: واکسیناسیون هنرمندان کامال بر اساس اولویت هاي 

وزارت بهداشت است
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واکسیناسیون  بحث  روزها  این 
یک موضوع کامال جدي و مطالبه ملي 
مختلفي  نظرات  درنهایت  و  مي باشد 
پیرامون اولویت بندي آن نیز وجود دارد. 
با این حال دولت سعي کرده تا الگویي 
مانند دیگر کشورهاي شاخص در این 
که  است  مدتي  اما  باشد.  داشته  زمینه 
در  و  هنرمندان  واکسیناسیون  بحث 
است  مطرح  آنها  گرفتن  قرار  اولویت 
و مسائلي پیرامون این اخبار در فضاي 
معتقد  برخي  و  شده  مطرح  مجازي 
اولویت  هنرمندان  براي  نباید  هستند 
واسطه  به  دیگر  دسته اي  و  شد  قائل 
کار هنرمندان، آنها را مستحق دریافت 
واکسن مي دانند. روز گذشته غالمرضا 
اتحادیه  مدیره  هیات  رییس  موسوی، 
صنف تهیه کنندگان به ارائه توضیحاتی 
هنرمندان  واکسیناسیون  روند  درباره 
سینما و اولویت های خانه سینما در این 

زمینه پرداخت.
آخرین  درباره  موسوی  غالمرضا 
تهیه کنندگان  صنف  پیگیری  وضعیت 
و خانه سینما برای واکسیناسیون اهالی 
سینما توضیح داد: فراخوان خانه سینما 
معرفی  برای  زیرمجموعه  اصناف  به 
منظور  به  سال   ۷0 باال  هنرمندان 
دریافت سریع تر واکسن کرونا، صحت 
دارد. عده ای از همکاران ما هم بیماری 
زمینه ای دارند و طبیعتا باید در اولویت 
سینما  خانه  مدیرعامل  بگیرند.  قرار 
تالش کرده است در این زمینه کمک 
تعریف شده  سیستم  اساس  بر  تا  کند 
از  گروه   2 این  واکسن،  دریافت  برای 
هنرمندان در اولویت مراجعه و دریافت 
واکسن قرار بگیرند. امکان دارد برخی 
همکاران به دلیل کهولت سن، امکان 
اقدام مستقیم نداشته باشند و خانه سینما 
در این زمینه هم تمهیداتی در نظر گرفته 

برای دریافت  این گروه خیلی  تا  است 
اما  مجموع  در  نمانند.  معطل  واکسن، 
همان  هنرمندان  واکسیناسیون  برای 
وزارت  که  اجراست  حال  در  سیستمی 
که  است  کرده  تعریف  را  آن  بهداشت 
افراد  و  سال   ۷0 باالی  افراد  آن  در 
دارای بیماران زمینه ای در اولویت قرار 
دارند. درخواست خانه سینما از صنوف 
هم در این راستا بوده است که افرادی 
اقدام نداشته اند هم  که مستقال امکان 

واکسینه شوند.
افزوده  برای  رایزنی  درباره  وی 
شدن افراد فعال در پروژه های سینمایی 
در فهرست اولویت های دریافت واکسن 
هنرمندان هم توضیح داد: این گروه از 
قرار  اولویت سوم  در  هنرمندان طبیعتا 
دارند. افرادی که پشت دوربین هستند، 
می توانند از ماسک استفاده و پروتکل ها 

مقابل  افراد  اما  کنند،  رعایت  هم  را 
و  دارند  مشکل  زمینه  این  در  دوربین 
امکان ابتال در آنها بیشتر است. به همین 
دلیل برای اولویت سوم دریافت واکسن، 
خانه سینما تالش دارد هنرمندان فعال 
در مقابل دوربین پروژه های سینمایی و 
سریال های شبکه خانگی هم براساس 
واکسن  بهداشت  وزارت  شیوه نامه های 
دریافت کنند. اما در حال حاضر همان 
و  دارند  قرار  اولویت  در  اول  گروه   2
در  نیست  معلوم  هنوز  سوم  اولویت 
واکسن  دریافت  به  موفق  بازه ای  چه 
این زمینه  رایزنی در  شوند. پیگیری و 
در حال انجام است که از وظایف خانه 
سینما در راستای توجه به سالمت همه 
در  می شود.  محسوب  صنف  فعاالن 
هنرمندان  واکسیناسیون  حاضر،  حال 
انجام است و  باالی ۷0 سال در حال 

در مرحله بعد هنرمندان بیمار. هنوز هیچ 
تصمیمی قطعی برای هنرمندان مقابل 
دوربین گرفته نشده است، اجرایی شدن 
واکسیناسیون این گروه شاید در ماه های 
دیگر محقق شود و احتمال دارد تا آن 
گروه های  واکسیناسیون  اساسًا  زمان، 

بیشتری در جامعه اتفاق افتاده باشد.
این تهیه کننده سینما درباره فرآیند 
اولویت  مشمول  هنرمندان  تشخیص 
این  شدن  اجرایی  صورت  در  سوم، 
تصمیم هم گفت: در این زمینه مشکلی 
دارد  مجوز  پروژه ای  هر  ندارد.  وجود 
به  را  خود  تولید  تیم  ما،  همکاران  و 
هم  اتحادیه  می کنند.  معرفی  اتحادیه 
این اسامی را به صورت رسمی به خانه 
سینما معرفی خواهد کرد. در این زمینه 
به وظیفه خود  باید  صنوف هستند که 
عمل کنند. طبیعتًا افرادی که مشمول 
زیادی  شمار  می شوند،  سوم  اولویت 
امکان در صورت محقق  این  و  ندارند 
شدن صرفًا شامل عوامل مقابل دوربین 

در پروژه های در دست تولید است.
ن  یا پا ر  د موسوی  غالمرضا 
مبنی بر  منتشرشده  خبرهای  درباره 
ویژه  و  نوبت  از  خارج  واکسیناسیون 
برخی پروژه های سینمایی و خانگی از 
سوی یک سرمایه گذار خاص هم تاکید 
کرد: تا امروز هیچ گروهی از هنرمندان 
تولید  حال  در  پروژه های  در  سینما 
واکسینه نشده اند و مباحث مطرح شده 
اینکه  نیست.  تایید  قابل  زمینه  این  در 
خود  حرفه ای  تعهدات  از  خارج  فردی 
عملی انجام داده باشد، ارتباطی به صنف 
پیدا نمی کند، آنچه به صورت رسمی از 
سوی خانه سینما انجام می گیرد، کامال 
طراحی  قانونی  سازوکاری  راستای  در 
شده از سوی وزارت بهداشت است که 

به جزییات آن اشاره کردم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
دیار  مردم  آگاهی  سطح  ارتقاء  و  اطالع رسانی  راستای 
همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ 
ترویج  با  و  زده  مهم  امری  به  دست  ارزشمند  گوهر  این 
فرهنگ خود مراقبتی سعی بر باال بردن سطح سالمت مردم 
مازندران دارد. در این گزارش فشار خون باال و نقش آن در 

مرگ و میر بشر مورد بررسی قرار گرفته است.

اندازه گیری دقیق فشارخون و کنترل آن، عمر طوالنی تری  »با 
داشته باشید.« این شعاری است که امسال به مناسبت روز جهانی فشار 
است.  شده  گرفته  نظر  در  خون  فشار  جهانی  اتحادیه  سوی  از  خون 
اتحادیه جهانی فشار خون از سال 2006 با هدف افزایش حساسیت اقشار 
مختلف مردم جهان به بیماری فشار خون و رعایت نکات بهداشتی و 
خودمراقبتی به منظور پیشگیری از افزایش آسیب های ناشی از ابتال به 
این بیماری و شناسایی بیماران مبتال به فشار خون، ۱۷ ماه می مقارن 
با 2۷ اردیبهشت به عنوان روز جهانی فشار خون نامگذاری کرده و هر 
سال نیز شعاری را در این روز با محوریت آگاه سازی درباره پیامدهای 

بی توجهی به فشار خون اعالم می کند.
هدف اصلی از نامگذاری یک روز به نام این بیماری خطرناک و 
البته قاتبل کنترل، افزایش آگاهی افراد از راهکارهای پیشگیری از فشار 
خون باال است که منجر به کاهش میزان مرگ و میرهای ناشی از حمله 
قلبی، بیماری های کلیوی و سکته مغزی می شود. این بیماری به حدی 
می تواند خطرناک باشد که از آن با عنوان قاتل خاموش نیز یاد می شود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز به بهانه این روز 
و با هدف افزایش توجه جامعه به این بیماری، در کنار همه فعالیت های 
مؤثری که این دانشگاه انجام می دهد، با هدف افزایش سطح آگاهی 
جامعه از الزامات کنترل و پیشگیری از فشار خون، گزارشی مختصر از 
از طریق رسانه ها در  تا  را تهیه کرده  پیرامون فشار خون  نکات مهم 

اختیار جامعه قرار بگیرد.
یک مرحله مهم ابتدایی برای کنترل فشارخون باال و دستیابی به 
هدف سازمان ملل در سال 202۵ برای کاهش 2۵ درصد در فشارخون 
باالی کنترل نشده، شامل بهبود تشخیص بیماری فشارخون باال است. 
افزایش غربالگری فشارخون از طریق فعالیت های اتحادیه جهانی فشار 
خون در دستیابی به این هدف سهیم است. این اتحادیه تشخیص داده که 
چالش های پیچیده ای برای پیشگیری و کنترل فشارخون باال در سراسر 
جهان وجود دارد و در بیشتر مجموعه ها، تالش های جامع یا هماهنگی 
برای پیشگیری و کنترل فشارخون باال انجام نمی شود. برای همین این 
اتحادیه همه کشورها و شرکاء خود را برای شرکت در این بسیج برای 
انجام غربالگری فشارخون و آگاهی از بیماری های غیرواگیر در جامعه 

و مراکز بهداشتی درمانی به چالش دعوت می کند.
مازندران و فشار خون

اهمیت توجه به این بیماری زمینه ای در دوران کرونا و به ویژه در 
استانی مانند مازندران که از نظر تعداد مبتالیان به فشار خون در بین 
استان های اول کشور قرار دارد. طبق آمارهای موجومد مازندران رتبه 
چهارم ابتال به فشار خون در کشور را دارد. ضمن این که آمار باالی چاقی 
در این استان سبب شده احتمال افزایش آمارهای فشار خون در این استان 
همواره بیشتر از بسیاری از استان های دیگر باشد. به این نگرانی ها باید 
رتبه اول چاقی دانش آموزان مازندرانی را نیز افزود که می تواند پایه ای 

برای تهدید سالمت جامعه جوان و بزرگسال آینده مازندران باشد.
 بر اساس آمارهای موجود حدود یک سوم جمعیت باالی ۱8 سال 
مازندران به فشار خون باال مبتال هستند که در صورت رعایت نکردن 
مسائل بهداشتی و خودمراقبتی می تواند میزان ابتال به این بیماری در 
افزایش دهد. از سوی دیگر بیماری های قلبی  مازندران را به سرعت 
عروقی که یکی از پیامدهای فشار خون باال هستند نیز از عوامل اصلی 
با این حساب توجه به نکات  این استان محسوب می شوند.  مرگ در 
بهداشتی و خودمراقبتی مرتبط با کنترل فشار خون یک الزام به ویژه 

برای مازندرانی ها محسوب می شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان این که 
بیماری فشار خون باال، اصلی ترین عامل خطر قابل تغییر برای ناتوانی و 

مرگ و میر زودرس ناشی از بیماری های قلبی، بیماری های مزمن کلیه و 
سکته  مغزی در جهان و ایران است، گفت: بر اساس نتایج پیمایش ملی 
بیماری های غیرواگیر در سال ۱۳۹۵ بیش از 26 درصد افراد ۱8 سال 
و باالتر کشورمان فشار خون باال داشته اند و فقط 60 درصد بیماران 

مبتال به فشار خون باال از بیماری خود اطالع دارند.
دکتر قاسم اویس با اشاره به ضرورت توجه به فشار خون باال در 
دوران کرونا، اظهار کرد: در این شرایط  بیماران مبتال به فشارخون باال 
با تهدید بیشتری مواجه هستند. از یک سو در صورت ابتال به بیماری 
از سوی دیگر ممکن  کووید-۱۹ دچار عوارض شدیدتری می شوند و 
است مراقبت به موقع دریافت نکنند. لذا امسال باید توجه ویژه ای به 
ارتقای آگاهی عمومی در خصوص بیماری فشارخون باال و تشویق افراد 

به اندازه گیری درست فشارخون و اطالع از میزان آن، صورت گیرد.
فشار خون را جدی بگیریم

وی افزود: طبق آمار در دنیا از هر ۱0 نفر ۳ نفر از فشارخون باال 
رنج می برند. تقریبًا ۱,8 بیلیون نفر از مردم جهان از فشارخون باال رنج 
می برند و حدود ۵0 درصد آنها کامال از وضعیت خود بی خبرند. بعضی 

از آنهایی هم که مطلع هستند هیچ دارویی دریافت نمی کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: طبق نظر اتحادیه جهانی فشارخون، 
دو جزء مهم برای افزایش آگاهی از بیماری فشارخون باال وجود دارد. راه 
اول برپایی برنامه های غربالگری همگانی با ظرفیت باال برای تشخیص 
فشارخون باال در افراد در معرض خطر و روش دوم هم ترویج اندازه گیری 
معمول فشارخون توسط کارکنان بهداشتی درمانی در تمام مطب ها و 

مراکز بهداشتی درمانی است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره دالیل تغییر 
فشار خون تصریح کرد: فعالیت فکری همراه با اضطراب و فعالیت های 
جسمی در فشار خون موثر هستند. در طول شب نیز فشار خون در افراد 
سالخورده و بیماران مبتال به دیابت کمتر است. ضمن این که مصرف 
سیگار در درازمدت و کم خوابی هم باعث افزایش فشار خون می شود.

عوامل ابتال
باال اظهار کرد:  ایجاد فشار خون  دکتر اویس در تشریح دالیل 
ژنتیک، سن، چاقی، کم تحرکی، مصرف الکل، مصرف زیاد نمک، مصرف 
قرص های ضد بارداری، جنسیت و ابتال به  دیابت، بیماری مزمن کلیه، 
نیز احتمال بروز فشار خون  باال  یا چربی خون  تیروئید، غدد فوقکلیه 

باال را بیشتر میکند.
استفاده  خوراکی  ضدبارداری  قرص  از  که  بانوانی  وی  گفته  به 
به  ابتال  برای  بیشتری  احتمال  اگر سیگار هم بکشند  به ویژه  میکنند 
فشار خون باال دارند. همچنین تا سن 4۵ سالگی، فشار خون باال در 

مردان شایعتر است. در 4۵ تا ۵4 سالگی خطر در دو جنس برابر است 
و بعد از ۵4 سالگی، خطر ابتال به فشار خون باال در زنان بیشتر میشود.

وی انجام برخی اقدامات معمولی را راه مناسب کنترل فشار خون 
به طور  دارو  پزشک، مصرف  به  منظم  مراجعه  افزود:  و  کرد  بیان  باال 
افزایش  و  کم چرب  و  )کم نمک  مناسب  غذایي  رژیم  رعایت  منظم، 
مصرف حبوبات، میوه و سبزي(، داشتن فعالیت بدني منظم، پرهیز از 
مصرف سیگار و الکل، کنترل وزن و مصرف میوه و سبزیجات نکاتی 

هستند که برای کنترل فشار خون باال باید رعایت شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان این که 
فشارخون باال سومین عامل کشنده در دنیا است، درباره خودمراقبتی 
بیماران مبتال به فشار خون باال در دوران کرونا گفت: بیمارانی که به هر 
دلیل برای مراجعه حضوری به مراکز درمانی دعوت می شوند الزم است از 
پوشش مناسب )ماسک( استفاده کنند و کارکنان بهداشتی نیز باید طبق 
دستورالعمل های ابالغ شده از وسایل حفاظت فردی مناسب بهره ببرند.

عالئم فشار خون باال
دکتر اویس درباره عالئم فشار خون باال نیز اظهار کرد: در برخي 
موارد فشار خون با عالئمی مانند سردرد، تاری دید، درد قفسه سینه 
و ادرار کردن بیش از یک بار در طول شب همراه است. اما در صورت 
وجود برخی عالئم فرد مبتال به فشار خون باال باید بالفاصله به پزشک 
مراجعه کند. درد یا فشار )یا هر دو( روی قفسه سینه، احساس سنکوپ 
و افتادن، تنگی نفس، احساس ناراحتی روی معده )زیر جناغ( و تعریق 

سرد برخی از این عالئم هستند. 
به گفته این مسئول عالیم حملهی مغزی مانند ضعف ناگهانی 
یا بیحسی صورت، بازو یا پا در یک طرف بدن، کاهش ناگهانی بینایی 
نامفهوم،  تکلم  یا  کردن  به سختی صحبت  در یک چشم،  مخصوصًا 
سردردهای ناگهانی و شدید، سبکی سر و ناتوانی در حفظ تعادل و افتادن 
ناگهانی، عالئم کلیوي مانند درد در پایین کمر، ورم کردن دست و پا، 
افزایش دفعات ادرار، سوزش و ناراحتی هنگام ادرار کردن و وجود خون 
در ادرار و همچنین فشار خون باالتر از ۱80/۱۱0 نیز عالئمی هستند 

که باید با مشاهده آن ها بالفاصله به پزشک مراجعه کرد.
الزامات اندازه گیری درست فشار خون

نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون، سیگار یا چای و یا قهوه 
استفاده نشود و فعالیت شدیدی انجام نشده باشد. بهتر است اندازه گیري 
فشار خون از دست راست و در وضعیت نشسته روي صندلي و با تکیه گاه 
مناسب انجام شود. زیردستي که قرار است فشارخون اندازه گیری شود، 
دارای تکیه گاه باشد)روی میز( و به طور افقي هم سطح با قلب قرار 
گیرد. زانوها در حال آویزان قرار نگیرند و زیر پا تکیه گاه داشته باشد. 
یک خطاي مهم در اندازه گیري فشار خون استفاده از بازوبند نامناسب 
است. باید از دستگاه فشارسنج داراي بازوبند متناسب با دور بازو، استفاده 
شود. پهناي بازوبند)کیسه هوای داخل بازوبند( دستگاه فشارخون باید 

دوسوم طول بازو از سرشانه تا آرنج)80 درصد طول بازو( و طول کیسه 
هوای داخل بازوبند40 درصد دور بازو را بپوشاند. بنابراین دستگاهي که 
براي اندازه گیري فشار خون در افراد چاق استفاده مي شود، باید دارای 
بازوبند با اندازه بزرگتر از دستگاه بزرگساالن باشد. برخي افراد در زمان 
مالقات با پزشک فشار خون باال دارند، اما در منزل فشار خون طبیعی 

دارند، بنابراین اندازه گیري فشارخون در منزل مفید است.
عوارض و درمان فشارخون باال

امروزه در اغلب زندگی های پر مشغله افراد برای خودشان وقت 
نمی گذارند و از استرس و تنش رنج می برند که بعدها منجر به مشکالت 
بیماری فشارخون باال می شود. فردی که از بیماری فشارخون باال رنج 
می برد به سالمت خود آسیب می رساند و قادر نیست روی کارهای روزانه 
خود به طور صحیح تمرکز کند. افراد در انجام چندین نوع از فعالیت ها 

به طور همزمان دچار مشکل می شوند.
شیوه زندگی غلط سبب فشارخون باال می شود. فشار خون می تواند 
از طریق رژیم غذایی، انجام فعالیت بدنی منظم و مدیریت استرس های 
قابل پیشگیری، تنظیم شود. طبق راهنمایی های پیشنهاد شده توسط 
پزشکان افرادی که از بیماری فشارخون باال رنج می برند باید حداقل 
۵ روز در هفته و حداقل ۱۵0 دقیقه فعالیت بدنی متوسط یا ۷۵ دقیقه 
آهسته،  دویدن  پیاده روی،  می توانند  مثال  دهند.  انجام  شدید  فعالیت 
دوچرخه سواری یا شنا کنند. در صورت کاهش نیافتن فشارخون، دارو 

به کاهش فشارخون باال کمک می کند.
این بیماری ممکن است هیچ عالمتی نداشته باشد. اما می تواند به 
دستگاه گردش خون) قلب و عروق( و اعضای داخلی مانند کلیه آسیب 
برساند. همچنین فشارخون باال سبب عرق کردن، اضطراب، مشکالت 
خواب می شود و در زمان فشارخون بحرانی، فرد ممکن است سردرد و 

خونریزی از بینی را تجربه کند.
در فشارخون باالی شدید عالئم سردرد، خواب آلودگی، تپش قلب، تاری 
دید، خستگی، سرگیجه، گیجی، احساس زنگ زدن در گوش، تنگی نفس 
و ضربان قلب نامنظم حتی ممکن است منجر به کما شود. عوارض افزایش 
فشارخون شامل آترواسکلروز است که به معنی باریک شدن شریان ها است. 
فشارخون باال به مدت طوالنی سبب ایجاد آترواسکلروز و تشکیل پالک 
در شریان ها و منجر به تنگی عروق می شود. این وضعیت می تواند منجر به 
نارسایی قلبی، حمله قلبی، آنوریسم)ایجاد یک برآمدگی در دیواره شریان که 
می تواند پاره و سبب خونریزی شدید شود(، نارسایی کلیه و سکته مغزی شود.

انواع فشارخون باال 
فشارخون بر اساس عوامل ایجاد کننده آن به دو نوع فشارخون 

باالی اولیه و ثانویه تقسیم می شود. 

فشارخون اولیه: فشارخون علت ناشناخته ای دارد و معموال شایع تر 
است و فشارخون باالی اساسی هم نامیده می شود. اغلب افراد بزرگسال 
دارای فشارخون باال در این گروه قرار می گیرند. به نظر می رسد ترکیبی 
از عوامل ژنتیک، رژیم غذایی، شیوه زندگی و سن در بروز این بیماری 
نقش داشته باشند. عوامل شیوه زندگی شامل مصرف دخانیات، مصرف 

الکل، استرس، اضافه وزن، مصرف زیاد نمک و کم تحرکی است.
از جمله حجم  چندگانه  عوامل  از  ناشی  می تواند  باال  فشارخون 
پالسمای خون و فعالیت هورمون هایی که حجم و فشار خون را تنظیم 
می کنند باشد. همچنین توسط عوامل محیطی مانند استرس و کم تحرکی 

تحت تاثیر قرار می گیرد.
دارد  اختصاصی  دلیل  چند  فشارخون  نوع  این  ثانویه:  فشارخون 
سایر  علت  به  باال  فشارخون  اگر  است.  دیگر  مشکل  یک  عارضه  و 
شرایط یا بیماری ایجاد شود به آن نوع ثانویه می گویند. علت فشارخون 
ثانویه آسیب های کلیوی، فعالیت بیش از حد غدد فوق کلیوی، دیابت، 
فئوکروموسیتوم )سرطان غده آدرنال(، سندروم کوشینگ، اختالل غدد 
تیروئید و هیپرتیروئیدی، وقفه تنفسی در خواب، تومورها، داروهای تفریحی، 
کوارکتاسیون آئورت، شرایط مربوط به بارداری، افزایش بیش از حد الزم  

یا مصرف غلط دارو، مصرف الکل و مصرف غذاهای ناسالم هستند.
به  که  زمانی  اما  است،  عالمت  بدون  ابتدا  در  باال  فشارخون 
تدریج منجر به بروز عوارضی یا چندین بیماری مانند بیماری کلیوی 
و بیماری قلبی شود عالئم دار می شود که مربوط به تظاهر عوارض 

فشارخون باال است.
حقایقی درباره فشارخون باال

افزایش فشارخون علت ۹,4 میلیون مرگ و ۱62 میلیون سال هاي 
از دست رفته در سال 2020 است. فشارخون طبیعی کمتر از ۱20/80 
میلی متر جیوه و فشارخون باال ۱40/۹0 میلی متر جیوه و باالتر است. 
طبق اعالن سازمان جهانی بهداشت، رشد صنایع غذاهای فرآروی شده، 
بر افزایش میزان نمک مصرفی در رژیم غذایی سراسر دنیا تاثیر گذاشته 

و این مسئله در بیماری فشارخون باال نقش دارد.
تقریبًا 4 نفر از هر ۱0 نفر فرد بزرگسال باالي 2۵ سال در دنیا 
مبتال به فشارخون باال هستند و در بسیاري از کشورها یک نفر از هر ۵ 
نفر پیش فشارخون باال دارند. تخمین زده مي شود در افرادي که تا سن 
80 سال زندگي مي کنند، از هر ۱0 نفر ۹ نفر مبتال به فشارخون باال 
مي شوند. بیش از نیمي از سکتهها و نیمی از بیماریهای قلبی-عروقی 
به دلیل فشارخون باال است. در افراد ۱8 سال  و باالتر، اگر فشار خون 
سیستول)حداکثر( ۱40 میلي متر جیوه و باالتر و فشارخون دیاستول ۹0 

میلي متر جیوه و باالتر باشد، فشار خون باال محسوب مي شود.
را  باال  خون  فشار  نمي توان  خون،  فشار  گیري  اندازه  یک بار  با 
تشخیص داد. در افرادي  که فشارخون طبیعي دارند حداقل هرسال یکبار 
باید فشارخون خود را کنترل کنند. فشار خون افرادي که در خانواده آنان 
یکي از اعضا مبتال به فشار خون باالست، باید حداقل سالی یک بار 
اندازه گیري شود. برای پیشگیری از فشار خون باال به میزان سدیم درج 

شده روی برچسب های بسته های مواد غذایی دقت کنیم.
تغییرات اثرگذار رژیم غذایی

حداکثر نمک مصرفي روزانه نباید بیش از یک قاشق چایخوری 
رژیم  در  نمک  و  بر کاهش چربی  اما عالوه  باشد.  میلي گرم(   2۳00(
غذایی نکاتی در رژیم غذایی می توان در نظر گرفت که به کنترل فشار 

خون باال و پیگیری از آن کمک می کند.
خوردن غذاهای حاوی کلسیم باال مثل لبنیات کمچرب، مصرف 
غذاهای حاوی پتاسیم باال مثل موز، پرتقال، گوجه فرنگی، سیب زمینی 
و کیوی، مصرف روزانه پنج نوبت میوه و سبزی، مصرف حداقل دوبار 
در هفته ماهی و غذاهای دریایی، مصرف گوشت بدون چربی، کاهش 
مصرف قهوه، چاي، نسکافه، پرهیز از مصرف یا محدود کردن مصرف 
مواد غذایی آماده پرنمک مانند فست فودها، سوسیس، کالباس ترشیجات 
و چیپس، حذف نمکدان از سفره، استفاده از ادویهجات و سبزیجات معطر 
و سرکه برای طعمدار کردن غذا به جاي نمک و پیروی از یک رژیم 
غذایی سالم برای همه اعضای خانواده به منظور بی نیاز شدن از پخت 
غذای ویژه برای فرد مبتال به فشار خون می تواند به کنترل و پیشگیری 

فشار خون باال کمک زیادی کند.

فشارخون،مهمترینعاملمرگومیردرایراناست

محمد حسین زاده

چهارمین دوره جشنواره پژوهش 
آغاز  پیش  چندروز  از  سینمایي  سال 
جایزه  دوره  اختتامیه چهارمین  و  شده 
دبیری  به  سینمایی  سال  پژوهش 
مروز  ا ری،  بختیا محمودی  بهروز 
نجفی  محمدعلی   . می شود ر  ا برگز
معتقد  سینما  صاحب نام  رگردان  کا
است اگر به پژوهش در سینما اهمیت 
که  است  دلیل  این  به  نمی شود  داده 
این موضوع در سینما فراموش  اساسا 
شده است و متاسفانه فیلمنامه و اثر را 

بی نیاز از پژوهش می بینیم.
شاخص  چهره  نجفی  محمدعلی 
در  را  ماندگاري  آثار  که  هنر  عرصه 
عرصه تصویر خلق کرده، درباره لزوم 
سینما  در  پژوهش  موضوع  اهمیت  و 
ایران  درباره سینمای  اگر کمی  گفت: 
تحقیق کنیم متوجه می شویم که ما در 
بسیاری از زمینه ها از جمله زمینه های 
دیگر  ابعاد  بسیاری  و  طراحی  فنی، 
رشد کردیم اما بزرگترین ضعف ما در 
وقتی  است.  فیلمنامه  ایران  سینمای 
آن  روی  و  می بینید  را  فیلمنامه  یک 
را  آن  باید  واقع  در  می کنید  مکث 
بیشتر  متاسفانه  اما  ببینید  فکر  دارای 
فیلم های ما )به دلیل ضعف فیلمنامه( 
فاقد مفهوم هستند به همین دلیل است 
که وقتی از سالن بیرون می آییم هیچ 
همراه  به  خودت  با  تاملی  قابل  نکته 
نمی آوریم. اگر به ریشه این مسئله فکر 
کنیم به همان بحث تحقیق و پژوهش 
حرف  وقتی  معتقدم  که  چرا  می رسیم 
همان  یعنی  می شود  زده  فیلمنامه  از 
پژوهش. شاید بخشی از موضوع ضعف 
که  برگرد  نکته  این  به  فیلمنامه ها  در 
برخی از کارگردان ها وقتی می خواهند 

ببرند  دوربین  جلوی  را  فیلمنامه ای 
پژوهش  به  نیازی  کنند  می  احساس 
و  فیلمنامه نویس ها  همچنین  ندارند 
که  بیافتد  اتفاق  کمتر  شاید  بازیگرها. 
یک بازیگر درباره نقشی که می خواهد 
فکر  یک  و  کند  تحقیق  کند  بازی 
پژوهشگرانه درباره یا آن نقش داشته 

باشد.
محمدعلي نجفی که رئیس هیات 
مدیره خانه سینما نیز مي باشد، با تاکید 
بر لزوم پژوهش از سوی همه عوامل 
پروژه،  یک  تولید  دست اندرکاران  و 
اظهار داشت: یادم می آید وقتی با آقای 
صحبت  شارع  قاضی  درباره  نصیریان 
ایجاد می شد  ما  بین  می کردم فضایی 
که بازیگر خودش احساس می کرد باید 
درباره این نقش پژوهش کند. در واقع 
فضای کار به گونه ای نبود که بازیگر 
یا  بگوید  فی البداهه  را  دیالوگ هایش 
از  خاص  صحنه ای  در  اگر  کند  فکر 
تکنیک بازیگری اش استفاده کند همه 
در  نقش  و  می رود  پیش  خوب  چیز 

می آید. الیه های چندگانه یک کاراکتر 
با پژوهش به دست می آید و من شاهد 
زنده یاد  و  نصیریان  علی  که  بودم 
بهجت محمدی، مطالعات تاثیرگذاری 
درباره نقش هایشان داشتند و من هم 
کتاب هایی  کردم  می  احساس  اگر 
آنها  به  حتما  می کند  کمک  آنها  به 
معرفی می کردم. کتاب هایی که شاید 
برای  زمینه ای  آنها  به  می توانستند 
بدهد.  نقش شان  درباره  بیشتر  آگاهی 
نتیجه  این  به  شاید  کنیم  دقت  اگر 
که  است  دلیل  همین  به  که  برسیم 
سینما  تاریخ  طول  در  آنها  نقش های 

تاثیرگذار و ماندگار شد.
و  ر  ندگا ما سریال  ن  رگردا کا
محبوب سربداران، با تاکید بر این نکته 
که تحقیق و پژوهش فقط مخصوص 
از  یکی  کرد:  بیان  نیست،  دانشگاه 
پژوهش  عدم  ما  سینمای  معضالت 
است  خاطر  همین  به  شاید  و  است 
می آییم  بیرون  دانشگاه  از  وقتی  که 
احساس می کنیم همه پژوهش های مان 

این  به  نیازی  دیگر  و  دادیم  انجام  را 
مقوله مهم در هیچ بُعدی از زندگی مان 
برای  موضوعی  هر  درحالی که  نداریم 
عمق و مفهوم نیاز به پژوهش و تحقیق 
دارد. یادم می آید زمانی که من و نغمه 
را  لموت،  ا وند  خدا فیلمنامه  ثمینی 
می  نوشتیم نزدیک به ۳ سال روی آن 
پژوهش  به  نیاز  هم  چون  کردیم  کار 
میدانی داشتیم و هم مصاحبه با افراد 
مختلف تا متوجه شویم چه اتفاقی در 
قرار  حاال  و  افتاده  تاریخی  مقطع  آن 
است ما آن را از چه طریقی تبدیل به 

کنیم. فیلمنامه 
ن  یا پا ر  د نجفی  محمد 
صحبت هایش بار دیگر نیاز به پژوهش 
در نوشتن فیلمنامه را تذکر داد و اظهار 
داشت: یکی از نقاط ضعف در سینمایی 
آن  از  دردناک تر  و  پژوهش  عدم  ما 
عدم نیاز به آن است. این نکته را در 
نظر بگیرد که چند درصد از فیلم های 
ز  ا قتباس  ا ند  ز می سا که  سینمایی 
کتاب ها و رمان های معروف دنیاست. 
اقتباس از یک رمان خود کلید پژوهش 
است. اقتباس از یک کتاب یا رمان به 
معنای کپی کردن نیست، این موضوع 
شروع یک بحث تحقیقی عمیق است 
که سال ها روی آن کار می شود تا به 
را  مخاطب  سینما  در  ما  برسد.  نتیجه 
از طریق تصویر جذب می کنیم و قرار 
تصویر  زبان  به  را  توصیف  یک  است 
تبدیل کنیم و پژوهش از همین نقطه 
به  نسبت  باید  بنابراین  شروع می شود 
اثر  ابعاد در یک  فضا، جزئیات و همه 
با  باید  بنابراین کارگران  توجه داشت. 
و  لباس  و  صحنه  طراح  گریم،  طراح 
حتی با مدیر فیلمبرداری برای طراحی 
نور بر اساس تحقیقاتی که داشته تعامل 

داشته باشد.

نیاز به پژوهش در سینما...

محمدعلي نجفي: فیلمنامه هایي ماندگار مي شوند 
که در آن پژوهش شده باشد


