
رییس اتاق ایران و سوییس:

اقتصاد با شعار دادن شکوفا نمی شود
با وجود وابستگی به صادرات سوختهای فسیلی، 
برخی از کشورها در منطقه به خود آمده و به پتانسیل 
تجدیدپذیرها توجه کرده اند، هرچند که در سال های 
کنند  پیدا  برای خود  جایگاه خوبی  توانستند  تجدیدپذیرها  گذشته 
نفتی  های  فراورده  و  نفت  که  معتقدند  کارشناسان  بازهم  اما 
کار  ها  آن  شکست  و  هستند  تجدیدپذیرها  برای  بزرگی  رقبای 

ساده ای نیست.

بیماری،  این  ماندن  مهارناپذیر  و   ۱۹ کووید  گیری  همه  با 
پیامدهای بلندمدت آن روی تقاضا برای نفت نامعلوم مانده است. 
در حالی که برخی از کارشناسان نسبت به احیای تقاضا برای نفت 
به دلیل بهبود شرایط اقتصادی در سال ۲۰۲۱ خوش بین هستند 
اما چندین موسسه انرژی برجسته پیامدهای منفی مربوط به همه 

گیری را پیش بینی می کنند.
صفحه 3

کرونا، هشداری برای آینده؛

انرژی های تجدیدپذیر
 جایگزین نفت می شوند

صادرات فرش ایران به صفر رسید
ق  تا ا ن  یندگا نما هیات  عضو 
میزان  داشت:  اظهار  تهران  بازرگانی 
صادرات فرش طبق آخرین آماری  که 
داشتم حدود 7۰ میلیون دالر بود که این میزان 

برای صادرات فرش ایران تقریبا صفر است.
سید رضی میری در مورد آخرین وضعیت 
کشورهای  به  ایران  دستباف  فرش  صادرات 
آنجا که  از  از جمله آمریکا اظهار کرد:   مختلف 
ما تحریم هستیم، نمی توانیم صادرات فرش به 
آمریکا داشته باشیم بنابراین صادرات به آمریکا 
صفر است مگر اینکه از طریق کشورهای ثالث 

و به صورت تغییر مدارک انجام شود.
صفحه 3

شهردار رشت خبر داد برای تحقق شهر هوشمند:

پروژه مدیریت الکترونیک 
پارک حاشیه ای معابر رشت اجرا می شود

4
کاهش تورم، وعده ای که عملی نشد! 

صفحه3

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1752- دوشنبه 10  خرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
صمدي: جامعه 

در دوران كرونا 
به رویدادهاي 

فرهنگي هم نیاز 
دارد

6ورزش
با پرسپولیس برای 

هدف های بزرگتر 
می جنگیم

هنگ 7فر

جشنواره جهاني فجر باتمام فراز و نشيب هايش اين روزها در 
حال برگزاري است و به نظر مي رسد كه بتواند در اين دوره 
خاص كه كماكان بيماري كرونا همه چيز را تحت الشعاع خود قرار 

داده، به موفقيت دست پيدا كند. 

مصاحبه اختصاصی يحيی گل محمدی با اين نشريه بازتاب 
زيادی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی چين داشته و 
بسياری از كاربران درباره اظهارات سرمربی پرسپوليس 

صحبت می كنند.

حسين باقری، منتقد ادبی، داستان نويس و شاعر بوشهری 
معتقد است: درخت داستان نويسی بوشهر، پر شاخ و برگ 
شده است. همين امر، كمک می كند تا زمينه ساز ظهور و به 
بلوغ رسيدن نويسندگان تازه كار و نوپا شود. تا جايی كه من 
می دانم، ارتباط صميمانه ای بين تمام نسل های داستان نويسی 
بوشهر برقرار است و هر يک به نوعی چراغ راه ديگری هستند

ممکن است متن 
و داستان های من 

شاعرانه باشد

انرژی های تجدیدپذیر جایگزین نفت می شوند نامزدهای انتخابات
 از دادان وعده های عوام فریبانه پرهیز کنند

سید محمد رضا میر تاج الدینی در نطق میان دستور خود در جلسه 
علنی روز گذشته) یک شنبه ۹ خردادماه( مجلس شورای اسالمی، 
ضمن تشکر و قدردانی از بیانات حکمیانه مقام معظم رهبری خطاب 
به نمایندگان مجلس، گفت: امیدواریم در مقام عمل به این رهنموردهای راه گشا 

عینیت ببخشیم.
صفحه ۲

در حال حاضر  اداری گفت:  عدالت  دیوان  رئیس 
مرخصی زایمان مشموالن تامین اجتماعی ۹ ماه است و 

رعایت مصوبه هیات وزیران الزامی است.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی دنیای جوانان از قوه قضاییه، 
حجت االسالم و المسلمین مصدق رئیس دیوان عدالت اداری گفت: 
باتوجه به صدور آراء الزم االجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

به شماره های ۶۴ مورخ ۱3/۱/۹۴ و ۱3۲۸ مورخ ۱۹/۸/۹3 و ۱3۰۶ 
مورخ ۲۶/۶/۹۸ و پیگیری های به عمل آمده و تصویب مصوبه شماره 
۱۹7۲۶ ت ۵۸۶۱3-هـ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ هیات وزیران، مرخصی 
زایمان از شش ماه به نه ماه افزایش یافته است و ضرورتی به طرح 

شکایت در این خصوص در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
صفحه ۲

رعایت مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان الزامی است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

تجدید آگهی مزایده عمومی
 فروش امالک ومستغالت شهرداری صباشهر

)نوبت دوم(
شهرداری صباشهردرنظردارد به استناد مجوز شماره۱۴/۱۶۹۱شورای محترم اسالمی مربوط به آگهی مزایده عمومی امالک واموال شهرداری صباشهربشرح ذیل اقدام نماید.

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

16/800/000جهانگردی وپذیرایی84دانگ6ملکیتزمین۱

15/708/000جهانگردی وپذیرایی54/78دانگ6ملکیتزمین۲
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 ۱۴ظهر وقت اداری روزشنبه مورخ۱۴۰۰/3/۲۲به 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 ساعت۱۵مورخ۱۴۰۰/3/۲۴در محل دفترشهردار خواهد بود.
-ارائه سپرده شرکت در مزایده به میزان ۵درصد قیمت پایه الزامی است.

نادرروحی-شهردارصباشهر
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰/3/3

تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/3/۱۰

آگهی مناقصه عمومي یك مرحله اي 
همزمان با ارزیابي فشرده - شماره 1400-04

نوبت دوم 
شناسه آگهی : 1142156

کد سامانه ستاد :  2000001045000009
کد پایگاه ملي مناقصات: 50.467.602

شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد مناقصه گازرساني به خطوط تغذیه و توزیع گازرساني به صنایع شهرستانهای دامغان و سمنان را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد.

شرحعنوان

شركت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهيد اخالقي-نبش خيابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

نوع،كميت و كيفيت كاال يا خدمات

انجام عمليات لوله گذاري خط تغذيه فوالدی به قطر  10 اينچ به طول تقريبي 200  متر.
-انجام عمليات لوله گذاري شبکه توزيع پلي¬اتين به قطرهای 63، 90، 125 و 160 ميليمتر به طول تقريبي 20265  متر

-انجام عمليات لوله¬گذاري خط تغذيه فوالدی به قطرهای 4 و 10  اينچ به طول تقريبي 224  متر
-تهيه ،حمل ونصب يک دستگاه ايستگاه تقليل فشار  T.B.Sكابينتی به ظرفيت hr 3m / ۱۰۰۰ با فشار ورودي PSI 250 و فشارخروجي  

PSI 60
*در مصالح مصرفي پروژه مي بايست قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد

مبلغ   1.625.844.000  ريال و شامل تضامين معتبر مندرج در آئين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد.نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

از ساعت  9  مورخ  1400/03/10  لغايت ساعت   12  مورخ  1400/03/13  از طريق مراجعه به سامانه تداركات الکترونيکي دولت )ستاد(  به زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه
www.setadiran.ir نشاني

حداكثر تا ساعت  12  مورخ  1400/03/30  در سامانه  فوق الذكر زمان و مکان تحويل اسناد مناقصه

پس از انجام ارزيابی كيفی )ب1( . جلسه گشايش پاكات )الف، ب2، ج(  متعاقبا اعالم خواهد شد.لذا دعوت بعمل مي آيد در صورت تمايل زمان گشايش پاكات
براي شركت در اين جلسه ، نماينده تام االختيار خود را كتبا به اين امور معرفي نمائيد.

33453844-023تلفکس امور قراردادها

جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه فرمائيد.

روابط عمومی شركت گاز استان سمنان

تنظیم: مجتبی کاشی
رقابت های  در  حاضر  کاندیداهای  با مشخص شدن 
به  مختلفی  اظهارات  در  نظر  مورد  نامزد   7 هر  انتخاباتی 
وعده  های متفاوت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم همت 

گمارده اند.
یکی وعده یارانه ۴۵۰ هزار تومانی می دهد و دیگری 
وعده وام ازدواج ۵۰۰ میلیون تومانی، آن هم در شرایطی 
که با وجود تحریم ها و فشار اقتصادی ناشی از آن مردم 
روز های سخت و دشواری را سپری می کنند و نامزد های 
و  مذاکره  خصوص  در  مخالفی  مواضع  همیشه  اصولگرا 
توافق با آمریکا داشتند. اینگونه صحبت ها و وعده های انتخاباتی این نکته را به ذهن 
متبادر می کند که یا کاندیدا ها از اوضاع کشور مطلع نیستند یا پای اهداف پوپولیستی 

و عوام فریبانه در میان است.
از یارانه ۴۵۰ هزار تومانی تا تورم تک رقمی

با مشخص شدن کاندیداهای حاضر در رقابت های انتخاباتی هر 7 نامزد مورد نظر در 
اظهارات مختلفی به وعده  های متفاوت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم همت گمارده اند. 
از آنجایی هم که امروز و حداقل در این انتخابات مساله اقتصاد اولویت اول و مساله 
نخستی است که همه کاندیداها در مورد آن صحبت کرده و برنامه ارائه خواهند داد این 
حوزه به میدان برای مانورهای تبلیغاتی که بعضا نمایشی و به دور از واقعیت ها تبدیل 
شده است. قدر مسلم یا کاندیداها از شرایط جامعه و واقعیت های موجود از جمله تحریم 
خبر ندارند یا اینکه صرفا درصددند با ارائه شعارهای پر طمطراق رای مردم را بگیرند و 
پس از رد شدن از ایستگاه مردم به راحتی برنامه های اصلی خود را پیش ببرند. در این 
راستا چندی پیش بود که محسن رضایی پس از ضبط برنامه رادیویی خود عنوان کرده 
بود: » ۴ میلیارد دالر دیگر را نیز در نهاده های دامی و اساسی صرفه جویی خواهیم کرد 
که از این میزان صرفه جویی، چیزی حدود 3۵۰ هزار تومان یارانه پرداخت خواهیم کرد 
که با ۹۱ هزار تومان یارانه فعلی، ۴۵۰ هزار تومان یارانه نقدی می دهیم.« سید ابراهیم 
رئیسی نیز اگرچه در این دوره از کاندیداتوری خود تاکنون برنامه  خود را برای یارانه ها 
ارائه نکرده است اما گفته بود که با یکسری اقدامات تورم تک رقمی امکان پذیر است و 
همچنین از ایجاد یک میلیون شغل در صورت فعال شدن 7۰ درصد از ظرفیت های کشور، 
سخن گفته بود، اما در این میان شاید بتوان گفت امیر حسین قاضی زاده عجیب ترین 
وعده های اقتصادی را داده است. او در صفحه خود در توئیتر نوشته است که در صورت 
رئیس جمهور شدن اولویت دستور تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان را تا پیش از اسفند 
۱۴۰۰ صادر خواهد کرد و به هر زوج ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن 
از طریق این صندوق می دهد. وی همچنین در یکی از نشست های خبری خود ادعا 
کرده بود که سه روزه می توان مشکل بورس را داد. از جمله محور های انتخاباتی این 

نامزد انتخاباتی رساندن تورم به زیر ۵ درصد است.
علیرضا زاکانی دیگر کاندیدایی است که اظهارات ماورایی مطرح کرده و در بیانیه 
انتخاباتی خود کلید حل مشکالت کشور را در توجه به پتانسیل های داخلی دانسته و 
مبارزه بی امان با فقر، فساد و تبعیض را هدف جدی خود برای ریاست جمهوری بیان 
کرده است. وی اخیرا در اظهار نظری عجیب گفته »اگر رئیس جمهور شوم آمریکایی ها 
آمریکا در  تمام سیاست های  بردارند،  را  التماس می کنند و مجبور می شوند تحریم ها 
برخورد با ایران در تمام سطوحش شکست خورده است.« در این میان آخرین کاندیدا با 
شعارهای بلندپروازانه سعید جلیلی است که از طرحی به نام »طرح وان« رونمایی کرده 
و در صفحه خود در توئیتر نوشته است: »طرح وان، طرح ابتکاری دولت سایه در رابطه 
با نحوه تخصیص یارانه انرژی و بنزین به مردم است که در سال ۹۸ مورد پذیرش سران 
قوا قرار نگرفت و طرح فعلی اجرا شد. این طرح تنها از منظر فواید اقتصادی آن لحاظ 
انرژی و جنبه های فنی اجرایی توسط کارشناسان ما  نشده بلکه جنبه های تخصصی 
کامل بررسی شده است. اجرای سریع این طرح نیاز به زیرساخت های پیچیده و سنگین 
اگر  باشد و  با دیگری داشته  برابر  انرژی  باید سهم  ایرانی  این طرح، هر  ندارد. طبق 
نمی خواهد استفاده کند، باید معادل آن را دریافت کند.« وی همچنین گفته در زمینه 
سالمت غذایی شهروندان طرحی را آماده کرده که با شروع دولت آن را پیاده خواهد 
کرد. طبق این طرح، در سبد مطلوب غذایی پیشنهادی ۱3 قلم کاال جهت تأمین حدود 
دو هزار و ۵۰۰ کیلوکالری انرژی در روز تعریف شده که از جمله آنها نان، برنج، گوشت 

سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ، لبنیات، ماکارونی، روغن، شکر، میوه و سبزی است.
در میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که برخی حتی خودشان نیز تصور 
نمی کردند که به رقابت ها و مناظرات انتخاباتی پای گذارند شاید بتوان یک نفر را پیدا 
کردکه اظهارنظرهای منطقی و کارشناسانه مطرح می کند و به عبارتی برخالف بقیه 
روی زمین راه می رود. عبدالناصر همتی رئیس فعلی بانک مرکزی از معدود چهره هایی 
اقتصادی موجود و شرایط بین المللی، تحریم ها  با احساء شرایط  برنامه و  با  است که 
و... پا به انتخابات گذاشته و خود می داند که با توجه به شرایط فعلی باید چگونه سخن 
بگوید و جامعه را به لحاظ اقتصادی اقناع کند. وی اخیرا در پاسخ به برخی وعده های 
عجیب و غریب برخی کاندیداها در توئیتی با هشتگ یک به پنج عادالنه نیست، نوشته 
است: »معیشت اولین دغدغه مردم است و رفاه مهمترین نیاز آینده کشور، اما شرط الزم 
برای تحقق این دو، داشتن بینش اقتصادی در اعمال سیاست های اجرایی و تنش زدایی 
غیر  و  دانش محور  اقتصادی  داشتن سیاست های  کافی،  و شرط  در سیاست خارجی 
پوپولیستی است.« همتی همچنین در توییتی دیگر عنوان کرده است: »تعامل، از خانه 
تا جهان« شعار دولت من است. بدون توافق برای رفع تحریم و بهبود رابطه با جهان 
و منطقه و بدون توافق های مساله محور در داخل میان نیروهای سیاسی و اجتماعی و 
میان حاکمیت و شهروندان، نه می توان وضعیت معیشت مردم را بهتر کرد، نه حکمرانی 

را باکیفیت تر و نه ایران را قدرتمندتر.«

نگاه و نظر

وعده های اصولگرایان؛ واقعی یا پوپولیستی؟
احمد اسعدی 

جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی 
و مدرس دانشگاه شاهد

فردا سیاست  نکنی  دخالت  در سیاست  امروز  اگر   
در زندگی تو دخالت می کند سیاست نه تنها در تعامل و 
ارتباطات اجتماعی و فرهنگی و هنری و اقتصادی تاثیر 
می گذارد مبالغه آمیز نیست اگر دامنه های تأثیری آن را حتی تا اتاق خواب! هم می 

توان محاسبه و تصور کرد
چگونه می توان در نبود شغل پایدار خانواده پایدار داشت؟

چطور میتوان با زندگی دو شغلی و چند شغلی زمانی برای عاشقی و سبک 
زندگی معنوی تصویر و تصور کرد؟

بر. اساس کدام افق امید بخش می توان به رتق و فتق امور معیشتی و نیازهای 
واقعی و نه ذهنی نظم و مدیریت بکاربرد وقتی که هر روز و ساعت با تورم و افزایش 
اقالم معیشتی؛ درگیر ی و تراکم ایجاد می شود ابرو را که برای حفظ آبرو ترمیم 

می کنی ؛ می بینی که سوی چشم را از دست داده ایی؟!
انتخاب سکاندار بزرگترین مجری کشور  باید به موقع و به وقت در  پس 
انتخاب را به دیگری سپرد؛ زیرا هر یک  نباید اجازه داد که حق  دخالت کرد! 

نفر یک رای و هر یک رای تجمیع اراده ی ملت برای اداره کشور به حساب 
آمد خواهد 

دخالت در سرشت و سرنوشت چهار ساله کشور در گرو انتخاب هوشمندانه 
و مقتدرانه آحاد مردم است زیرا همانگونه که اشاره شد اگر به روز کنش گری و 
انتخاب مردم دخالت نکنند دیری نخواهد پایید که منتخب دیگری راه را بر امیال 

و مطالبات ما خواهد بست؟
یک شخصیت است و یک شاخص است! در انتخاب شخص مهم نیست بلکه 
بر اساس آن  شخصیت و شناخت شاخص هایی است که شخصیت آن شخص 

شکل گرفته است
تشخیص وجوه یاد شده سخت است اگر گرگی به کسی حمله کند فرد و یا 
کسانی که در نزدیک فرد مورد هجوم قرار گرفته اند به راحتی خطر را درک و دفع 
انتخاب و چگونگی  به فردی حمله کند  به جای گرگ موریانه  اگر  اما  می کنند 
دفاع در برابر آن سخت است زیرا حمله کننده دیده نمی شود و آسیب از درون 

اتفاق افتاده است
افراد و جریان های حامی بر می  انتخاب به شناخت کنه  گاه درک درست 
گردد از همین روز باید با دقت به دوستان و دشمنان هر نامزد و از آن مهمتر به 
شاخص هایی توجه کنیم که هر نامزد از آن دفاع می کند و پیشینه و عملکرد او نیز 

مبین دلسوزی او برای کشور و ملت است

سرمقاله

تشخیص شاخص ها!

قیمت  افزایش  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت 
شکر را به ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان ها 

ابالغ کرد.
مقام  قائم    - حنان  حسن  ابالغیه  متن  در 
مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی 
بازرگانی  و خدمات  غله  اداره کل  به  ایران -  دولتی 

استان ها آمده است:
داخلی  بازرگانی  محترم  معاون  ابالغ  اجرای  در 
مدیرعامل  و  وزیر  معاون  دستور  و  متبوع  وزارت 
اول خرداد  تاریخ  نامه شماره ۲۹۶۹/۲   شرکت طی 
افزایش قیمت  با توجه به تغییر نرخ چغندر و   ۱۴۰۰
شکر تولید داخل و نیز پایان طرح توزیع شکر خانوار 

ویژه ماه مبارک رمضان با هدف افزایش حجم عرضه 
در سطح شبکه های توزیع برای کلیه مصارف شکر به 
میزان تقاضای بازار به قیمت هر کیلوگرم ۱۱۵,۰۰۰ 
رالر عرضه می گردد. لذا از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۰ کلیه 
خریدارانی که مجوز خروج کاال برای آنها صادر نگردیده 
است مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ شکر می باشند

شکر گران شد
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نماینده مردم تبریز:
نامزدهای انتخابات از دادان وعده های عوام فریبانه پرهیز کنند

یک نماینده مجلس تاکید کرد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از 
دادان وعده های پوپولیستی اجتناب کنند .

سید محمد رضا میر تاج الدینی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز 
گذشته) یک شنبه ۹ خردادماه( مجلس شورای اسالمی، ضمن تشکر و قدردانی از 
بیانات حکمیانه مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: امیدواریم 

در مقام عمل به این رهنموردهای راه گشا عینیت ببخشیم.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی، به مسائل و 
مشکالت حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و افزود: مردم تبریز تابستان سال گذشته با 
مشکل کم آبی رو برو شدند؛ برای پیش گیری از تکرار آن در سال جاری جلسات 
متعددی با حضور استاندار و نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در سازمان 
برنامه و بودجه داشتیم و مقرر گردید ۴۵ میلیارد تومان برای این امر اختصاص 

پیدا کنند، اما بعد از گذشت چندین ماه هنوز خبری از آن نیست.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خطاب به رئیس 
سازمان برنامه بودجه و وزیر نیرو اظهار کرد: بار دیگر هشدار می دهم، زمان 
گذشته و دو ماه از فصل کاری سال هم سپری شد، مصوبه جدید هنوز به خزانه 

داری ابالغ نشده؛ بنابراین هر چه سریع تر این اعتبار را تخصیص دهید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در رابطه با انتخابات ریاست 
جمهوری تصریح کرد: ملت عزیزمان در آستانه یک آزمون بزرگ و سرنوشت 
ساز قرار گرفته اند، انتخابات ریاست جمهوری حساس ترین انتخابات کشورمان 
است که سکان داری قوه اجرایی کشور برای ۴ سال بلکه برای ۸ سال تعیین 
می شود، ملت شریف ایران در مراسم تاریخی سردار مقاومت شهید قاسم سلیمانی 
ثابت کردند که در چهل سالگی انقالب همچنان در طریق شهیدان پا برجا هستند 
و بار دیگر در عرصه سیاسی حماسه دیگری خواهند آفرید و با لبیک گویی به 

ندای خمینی زمان، قدم اول درگام دوم انقالب را محکم تر برخواهند داشت.
وی ادامه داد: عده ای در داخل، با انگیزه های قدرت طلبی، نغمه های 
مخالف خوانی رسانه ها و گروه های اپوزیسیون خارج نشین را تکرار می کنند، 
مردم عزیرمان بدانند، آنها دلسوز مردم نیستند، امام امت بارها خطر دنیا خواهی 
را به سیاست مداران هشدار داده است و به این فرمایش امام صادق )ع( استناد 
فرمودند که ُحُبّ الدنیا راس ُکِلّ َخطیَئٍه که مصداق بارز آن قدرت طلبی است.

 نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه 
عدم تمکین به نظامات قانونی از هیچ کس پذیرفته نیست، عنوان کرد: اینکه 
کسی می گوید اگر رد صالحیت شود، در انتخابات شرکت نمی کند، عدم تمکین 
به نظامات قانونی کشور است. بر اساس قانون اساسی صالحیت ها با شورای 
نگهبان بوده و حق شکایت و اعتراض هم در قانون دیده شده است اما تضعیف 

این نهاد روا نیست.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: امام امت بارها 
هشدار داده اند که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک 

برای اسالم و کشور است و همیشه انحرافات به تدریج ایجاد می شود.
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  نامزدهای  به  خطاب  میرتاالجدینی 
جمهوری، اظهار کرد: وعده هایی بدهید که امکان تحقق آن وجود داشته باشد؛ 
در رابطه با یارانه ها وعده هایی داده می شود که باید با صراحت و شفافیت اعالم 
 کنم تا ملت ما بدانند؛ میزان یارانه ها دست هیچ کس نبوده و از آن دست تصمیم 

هایی است که با وحدت مجلس و دولت تحقق پیدا می کند.
بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان  برنامه،  نایب رئیس کمیسیون   
کرد: همه کارشناسان می دانند در صورت اصالح نظام یارانه ای و آشکار بودن 
تومانی  ارز۴۲۰۰  و حذف  انرژی  حامل های  قیمت  اصالح  پنهان،  یارانه های 
میزان یارانه ها بیش از ۱۰ برابر هم می شود اما عده ای فقط یک روی سکه را 
می گویند. همه حقیقت را با مردم در میان بگذارید و از وعده های پوپولیستی 
اجتناب کنید. امیدوارم با حضور حداکثری مردم دولتی انقالبی، مکتبی، کارآمد 

و باورمند به جوانان، تشکیل شود.

رئیس دیوان عدالت اداری:
رعایت مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان الزامی است

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در حال حاضر مرخصی زایمان مشموالن 
تامین اجتماعی ۹ ماه است و رعایت مصوبه هیات وزیران الزامی است.

قوه قضاییه، حجت  از  دنیای جوانان  اجتماعی  به گزارش خبرنگار سرویس 
االسالم و المسلمین مصدق رئیس دیوان عدالت اداری گفت: باتوجه به صدور آراء 
الزم االجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۴ مورخ ۱3/۱/۹۴ 
و ۱3۲۸ مورخ ۱۹/۸/۹3 و ۱3۰۶ مورخ ۲۶/۶/۹۸ و پیگیری های به عمل آمده و 
تصویب مصوبه شماره ۱۹7۲۶ ت ۵۸۶۱3-هـ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ هیات وزیران، 
مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه افزایش یافته است و ضرورتی به طرح شکایت 

در این خصوص در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
از صدور رأی هیات عمومی،  اداری تصریح کرد: پس  دیوان عدالت  رئیس 
اجتماعی صورت  تامین  سازمان  و  اداری  عدالت  دیوان  بین  گسترده ای  همکاری 
گرفت و در نهایت مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ به تصویب رسید و 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در تاریخ ۱/3/۱۴۰۰ مراتب را به مدیران کل 
و معاونین این سازمان ابالغ کرده است؛ بنابراین در حال حاضر مرخصی زایمان 

مشموالن تامین اجتماعی ۹ ماه است و رعایت مصوبه هیات وزیران الزامی است.
اینکه درخصوص موضوع مذکور  بیان  با  حجت االسالم والمسلمین مصدق 
آراء الزم االجرا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است گفت: کلیه 
واحدهای تامین اجتماعی ملزم به رعایت آراء دیوان می باشند و در صورت استنکاف، 
مسئولیت قانونی خواهند داشت، وی همچنین افزود: شکایت هایی که قباًل در این 
زمینه صورت گرفته است در اسرع وقت تعیین تکلیف می شود، و در مورد افراد ذی 
نفع که مشمول مرخصی مذکور هستند، ولی تاکنون شکایت نکرده اند، طرح شکایت 
در دیوان ضرورتی ندارد و رأسًا به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند و شعب و 
ادارات سازمان تامین اجتماعی بدون لزوم اخذ رأی از دیوان عدالت اداری، مکلف 

به اجرای قانون در مورد ایشان هستند.

پرداخت وام ضروری به 1۲۹ هزار بازنشسته
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از مشخص شدن 
واجدان شرایط دریافت دومین مرحله وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی این صندوق 

خبر داد و گفت، ۱۲۹ هزار نفر مشمول دریافت این وام شدند.
به گزارش دنیای جوانان از صندوق بازنشستگی کشوری، محمود مرتضایی 
فرد با اعالم این خبر گفت: در دومین مرحله ثبت نام اینترنتی دریافت وام ضروری 
۱۰ میلیون تومانی، حدود 3۲۵ هزار نفر درخواست خود را ثبت کردند که پس از 
بررسی های الزم و اولویت بندی های انجام شده، ۱۲۹ هزار و 7۵۰ نفر واجد شرایط 
دریافت این تسهیالت شدند که اسامی آنها در درگاه خدمات الکترونیک صندوق به 

نشانی sabasrm.ir اعالم شده است.
وی اظهار داشت: عزیزان بازنشسته و وظیفه بگیران تحت پوشش صندوق 
که در اردیبهشت ماه اقدام به ثبت نام اینترنتی کرده بودند از اکنون می توانند 
الزم  مشخصات  کردن  وارد  با  و  صندوق  الکترونیک  خدمات  درگاه  طریق  از 
شامل شماره دفتر کل، شماره ملی و شماره بانک صادرات از نتیجه درخواست 

باخبر شوند. خود 
اظهار  بازنشستگی کشوری همچنین  اجتماعی صندوق  و  مدیرکل فرهنگی 
داشت: در این مرحله نیز مانند مرحله نخست، واجدان شرایط در ۶ نوبت براساس 
اولویت ها دسته بندی شدند که هر در هر نوبت مبلغ وام به حساب حدود ۲۲ هزار 
بانک صادرات  در  اند،  شده  تعیین  ها  اولویت  براساس  که  شرایط  واجدین  از  نفر 

واریز خواهد شد.
مرتضایی فرد با بیان اینکه »زمان پرداخت هر نوبت قطعی نیست و بستگی به 
بانک عامل دارد«، گفت: به طور معمول پایان هر ماه نسبت به پرداخت تسهیالت 
نوبت مربوطه اقدام خواهد شد. زمان پرداخت نخستین نوبت وام ضروری در این 
مرحله در صورت تامین منابع الزم از سوی بانک احتماال پایان خرداد ماه یا اوایل 

تیرماه ۱۴۰۰ است و مابقی نوبت ها در ماه های پس از آن پرداخت می شود.

استان های مرزی در وضعیت قرمز کرونایی؛

آغاز واکسیناسیون همگانی احتماال از شهریور!
ملی  د  ستا ی  سخنگو
به  اشاره  با  کرونا  با  مقابله 
کشور،  در  کرونا  بیماری  روند 
واکسیناسیون  نحوه  درباره  توضیحاتی 

کرونا در کشور ارائه کرد.
در  گفت:  رئیسی  علیرضا  دکتر 
ارتباط با موج چهارم، هر موج یک بازوی 
باالرونده و یک بازوی نزولی دارد. به دلیل 
این که بازوی باال رونده موج بسیار بلند بود 
االن یک یا دو هفته است که در بیشتر 
استان ها از قله عبور کرده ایم و در مجموع 
نزولی هستیم و میزان  کشور، در شاخه 
بستری کاهش یافته است. آمار مرگ و 
میر تابعی از میزان شیوع بیماری است. 
االن تعداد بیماران بستری ما حدود ۱۰ 
روزی است که زیر  ۲۰۰۰ تا در روز است 
و مرگ و میر کمتر از ۲۰۰ نفر است ولی 
زیر  به  میر  و  در مرگ  دیگر  روز  تا ۱۰ 

۱۰۰ نمی رسیم.
اساس  بر  بخواهیم  اگر  افزود:  وی 
و  کنیم  صحبت  داریم  که  نمودارهایی 
استان های  و  ندهد  رخ  دیگری  اتفاقات 
شند،  با شته  ندا دیگری  پیک  دیگر 
دیگر  روز   ۱۰ حدود  می کنیم  پیش بینی 
تعداد بستری ها به زیر ۱۰۰۰ نفر خواهد 
رسید و ۱۰ روز بعد از آن مرگ و میر به 

کمتر از ۱۰۰ برسد.
ربیسی ادامه داد: ما ۱3 شهر قرمز 
در ۵ استان بوشهر، هرمزگان، کرمانشاه، 
داریم .  بلوچستان  و  سیستان  و  کرمان 
شهرهای  تقریبا  که  می کنید  مشاهده 
این  در  شده اند.  قرمز  مرزی  استان های 
به  اگر  و  دارد  وجود  عامل  چند  مناطق 
تابستان سال قبل نگاه کنیم می بینیم این 
استان ها روند افزایشی داشتند. علی رغم 
این که تصور می شد شاید مثل آنفلوآنزا این 
ویروس هم با گرم شدن هوا از بین برود 
اما برعکس با گرم شدن هوا و بستن درب 
و پنجره ها و روشن کردن کولر گازی ها 

گردش ویروس افزایش یافت.
نشان دهنده  اتفاق  این  افزود:  وی 
خطر  عامل  چند  ما  نیست.  پنجم  پیک 
برای پیک پنجم داریم که اگر کنترل شود 
یا پیک پنجم نخواهیم داشت یا به زودی 
رخ نخواهد داد. ماه رمضان همیشه برای 
ما یک فرصت است زیرا سفر کم است 
طرفی  از  هستند.  تعطیل  رستوران ها  و 
بعد از ماه رمضان و تا رسیدن ماه محرم 
جشن ها رونق می گیرد که این هم عاملی 
عامل  است .  بیماری  بار  افزایش  برای 
دوم بحث گرم شدن هوا و بسته شدن 
درب و پنجره ها و استفاده از کولر گازی 
است. عامل سوم عزم سفر خانواده ها بعد 
چهارم  عامل  بچه هاست.  امتحانات  از 
ویروس های جهش یافته و ویروس هندی 
است که قدرت سرایت باالتری دارد و در 
مناطق جنوبی کشور با توجه به هم مرز 
و  و رفت  افغانستان  و  پاکستان  با  بودن 
آمد کشتی ها و ... رویت شده است. عامل 
پنجم هم بحث تبلیغات انتخابات است. 
عوامل فوق همه بالقوه هستند و راهکار 

برای جلوگیری دارند.
بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
کرد:  اظهار  واکسن ها،  اثرگذاری  درباره 
واکسن ها می تواند پوشش مناسب داشته 
تعداد  اما هنوز زود است زیرا هم  باشند 
کرده اند  و  دریافت  واکسن  کمی  افراد 
هم تعدادی از آنها تنها یک ُدز دریافت 
را  عامل  دو  واکسیناسیون  در  کرده اند. 
دنبال می کنیم؛ اول کاهش مرگ و میر و 
دوم کاهش زنجیره انتقال. در حال حاضر 
در حال حرکت به سوی هدف اول هستیم. 
7۴ درصد مرگ و میر کرونا در افراد باالی 
۶۰ سال است. بنابراین با واکسیناسیون 
آنها تا حد زیادی از مرگ و میر می کاهیم. 
را دریافت کند و ۲  ُدز  باید فرد ۲  البته 
هفته هم از دریافت ُدز دوم گذشته باشد 
تا ایمنی حاصل شود. بنابراین به زودی 
نباید فریب بخوریم که با تزریق واکسن 

بالفاصله شرایط عادی شده است.
وی درباره علت آغاز واکسیناسیون 
بسیار  ما  سالمندان  گفت:  سالمندان،  با 
قانون مدار هستند و ۹۰ درصد سالمندان 
ما پروتکل ها را رعایت کرده اند اما مشکل 
به  را  نوه هاست که ویروس  از بچه ها و 
پدربزرگ و مادربزرگ ها منتقل می کنند 

در حالی که خودشان شاید هیچ عالئمی 
با  دلیل  همین  به  باشند.  نداشته  هم 
واکسیناسیون ۶۰ سال به باال به سمت 
کاهش مرگ و میر حرکت می کنیم.  در 
قطع  سمت  به  عممومی  واکسیناسیون 
این  برای  که  می رویم  انتقال  زنجیره 
واکسینه  را  افراد  درصد   7۰ باید  هدف 
کنیم. ممکن است برخی بگویند عده ای 
و  یافته اند  بهبود  و  شده اند  مبتال  قبال 
ایمنی نسبی دارند اما ما روی این افراد 
واکسیناسیون  بحث  و  نمی کنیم  حساب 
باید 7۰ درصد  را جدی گرفته ایم. حتما 

مردم واکسن بزنند.
تاکید کرد: اصوال  ادامه  رئیسی در 
خیلی  کرونا  روی  داروها  از  کدام  هیچ 
تاثیر ندارند و در حقیقت عوارض کرونا را 
مدیریت می کنیم. موثرترین درمان کرونا،  
اکسیژن رسانی است و سایر داروها صرفا 
کمکی است. هزینه داروها متفاوت است. 
فردی که با درگیری شدید به بیمارستان 
زمینه ای  بیماری  است  ممکن  می آید 
باشد  الزم  و  باشد  داشته  هم  دیگری 
داروی  کند.  دریافت  دیگر هم  داروهای 
رمدسیویر که بیشتر پیرامون آن صحبت 
می شود دانه ای ۶۰۰ تا 7۰۰ هزار تومان 
است در حالی که این دارو خارج از کشور 
تا  بیمه ها هم  دارد.  این قیمت  برابر   ۱۰
باشید  مطمئن  می دهند.  پوشش  حدی 
کرونا  درمان های  ارازان ترین  از  یکی 
بیمارانی  همه  می دهد.  رخ  ما  کشور  در 
نیست  الزم  می آیند  بیمارستان  به  که 
با  افراد  رمدسیویر دریافت کنند و خیلی 
داروی ساده درمان می شوند. روزانه ۲۵۰ 
هزار بیمار سرپایی به ما مراجعه می کنند 
و این افراد درمان ارزان استفاده می کنند. 
این که ما در کشور توانسته ایم رمدسیویر 
را تولید کنیم یک افتخار است. در موج 
علی رغم  بیماری  مدیریت  کرونا  چهارم 
تعداد باالی بیماران و بستری شدن ۴3 
هزار بیمار، اما میزان و مرگ و میر بسیار 

به این نسبت پایین بود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
درباره واکسیناسیون سالمندان، بیان کرد: 
مختلف  استان های  و  سنی  گروه های 
استانها  برخی  در  دارند.  متفاوتی  شرایط 
تا باالی ۸۰ درصد و در برخی استان ها 
شده  انجام  واکسیناسیون  درصد   ۶۰ تا 
است. در هر گروه باید 7۰ درصد واکسن 
دریافت کنند تا ایمنی زایی حاصل شود. 
تاکنون حدود ۵۶ درصد سالمندان واکسن 
متفاوت  درصدها  البته  کرده اند  دریافت 
 7۰ حدودا  ساله ها   ۸۰ تا   7۵ اما   است 
تعداد  کرده اند.  دریافت  واکسن  درصد 
کل  در  واکسن  تزریق  تجمیعی  مراکز 
کشور به حدود ۹۰۰ مرکز رسیده است . در 
کالن شهری مثل تهران مشکالت زیادی 
شده  راه اندازی  زیادی  مراکز  و  داشتیم 
است و هنوز هم جا دارد تا مراکز دیگری 
راه اندازی کنیم. تقریبا حدود ۲۹۰۰ تیم 
تا ۲  افزایش  قابل  واکسینیتور داریم که 
برابر هم است و اگر هر تیم حدود ۱۰۰ 
 ۲۹۰ حدود  روزانه  کنند  تزریق  واکسن 
تعداد  این  مرز  واکسن می شود که  هزار 
را در روزهای گذشته رد کردیم اما این 
موضوع بستگی به این دارد که چه تعداد 

واکسن به دستمان برسد.
وی افزود: آمار هر گروهی که اعالم 
را،  بیایند  واکسیناسیون  برای  می کنیم 
داریم و بر اساس آن می توانیم تیم ها را 

افزایش یا کاهش دهیم. سامانه ما بسیار 
قابل اعتماد است و پیامک و نوبت دهی 
شکایات  االن  می شود.  کنترل  ریز  به 
بسیار کاهش یافته است و در شهرها و 
روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر هیچ مشکلی 
نداریم و در سطح شهرستان های زیر ۱۰۰ 
هزار نفر واکسیناسیون به بهترین شکل 
وضعیت  هم  تهران  در  و  می شود  انجام 
که  است  حالی  در  این  و  است  مطلوب 
افزایش مراکز تجمیعی در دستورکارمان 
قرار دارد و می توانیم ظرفیت را تا ۵۰۰ 

هزار واکسن در روز افزایش دهیم .
که  سالمندی  افراد  درباره  رئیسی 
هنوز واکسن دریافت نکرده اند، اظهار کرد: 
salamat. افراد جامانده باید در سایت

باشند  gov.ir  ثبت نام کنند و مطمئن 
ظرف ۲۴ ساعت پیامک دریافت خواهند 

کرد.
سطح  در  گفت:  همچنین  وی 
تحت  دارد  بحثی  ایران  جمله  از  دنیا 
و  می افتد  راه  »واکسن هراسی«  عنوان 
مونتاژ می کنند که  را  افراد  صحبت های 
سال  دو  بزنید  واکسن  اگر  گفته  فالنی 
دیگر می میرید، اصال چنین چیزی درست 
می خواهد  هرکس  روزها  این  نیست. 
حرف غلط تری بزند یک کلمه پروفسور 
هم جلوی اسمش می آید و کار دستمان 
می دهند. هنوز از عمر آغاز واکسیناسیون 
یک سال هم نگذشته است پس چگونه 
پیشگویی کرده اند؟  مردم این افراد را کنار 

بگذارند که دلسوزشان نیستند.
با تزریق  ادامه تاکید کرد:  وی در 
بدن  وارد  ویروس  هیچ وجه  به  واکسن 
یا  از ویروس  تکه هایی  نمی شود.  کسی 
ندارد،  فعالیتی  که  شده  کشته  ویروس 
وارد بدن می شود تا بدن علیه آن پادتن 
ترشح کند تا اگر ویروس وارد بدن شد 
ببرند.  بین  از  را  ویروس  بتوانند  این ها 
خاطر  به  نفر  میلیون   3.۵ دنیا  در  االن 
نفر  میلیون   ۱7۰ و  باخته اند  کرونا جان 
برخی  االن  شده اند.  مبتال  دنیا  در  نیز 
کشورها تا 7۰ درصد افراد جمعیت شان 
متصور  می توان  یعنی  کرده اند  واکسینه 
می میرند؟  دیگر  سال   ۲ اینها  همه  شد 

پس این گزاره غلط است.
بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
گونه های  بر  واکسن ها  تاثیر  درباره 
االن  کرد:  تصریح  بیماری،  جهش یافته 
به کشورهایی که واکسیناسیون بیشتری 
تزریق  از  پس  کنیم.  نگاه  داده اند  انجام 
واکسن میزان مبتالیان شاید مانند قبل 
باشد اما مرگ و میر بسیار کاهش یافته 
است. در کشور ما هم انتظار این است که 
با اولویت قرار دادن افراد مسن و پرخطر، 
میزان مرگ را کاهش دهیم. کسانی که 
بیش از ۴ هفته از پایان عالئمشان گذشته 

است می توانند واکسن دریافت کنند.
رئیسی درباره واکسیناسیون بیماران 
خاص، گفت: در فازبندی واکسیناسیون، 
دو قسمت داریم؛ اول سالمندان و بیماران 
فعال،  سرطان  به  مبتالیان  مثل  خاص 
و  هموفیلی ها  تاالسمی ها،  دیالیزی ها، 
کسانی که پیوند عضو شده اند و مبتالیان 
به ms تا سه هفته دیگر و بعد از پایان 
می شود.  آغاز  ساله ها   ۶۰ واکسیناسیون 
 ۶۰ واکسیناسیون  اتمام  بدبینانه  حالت 
ساله ها پایان خرداد ماه است بنابراین هفته 

اول تیرماه نوبت بیماران خاص است.
وی درباره حق انتخاب نوع واکسن 

کرونا برای افراد، افزود: اگر بیماری خاصی 
وجود داشته باشد و اگر کسی دریچه قلب 
مصنوعی دارد به احتمال زیاد داروی ضد 
انعقاد خون مصرف می کند اما الزاما این 
با تزریق واکسن آسترازنیکا خونش  فرد 
لخته نمی شود. پدیده لخته کامال متفاوت 
با حالت عادی است. توصیه منع مصرف 
در این بیماران وجود ندارد. باید افراد با 
اگر  و  کنند  مشورت  خود  معالج  پزشک 
فالن  نباید  که  کنند  دریافت  نامه ای 
را  کارشان  ما  کنند،  تزریق  را  واکسن 
این زمینه  انجام می دهیم و مشکلی در 
نداریم. در تزریق واکسن آسترازنیکا از هر 
۲۵۰ هزار تفر یک نفر دچار لخته خون 
می شود و در کووید از هر ۱۰۰ نفر یک 
نفر دچار لخته خون می شود و این درصد 

اصال قابل مقایسه نیست.
ویروس های  ورود  درباره  رئیسی 
جهش یافته به کشور بیان کرد: ویروس ها 
آمدند و رفتند و هیچ اقدام متفاوتی نسبت 
و  داد  انجام  نمی توان  ویروس ها  نوع  به 
یکسان  ویروس ها  برابر  در  پروتکل ها 
اسامی  درگیر  مردم  ذهن  نباید  و  است 

ویروس های جهش یافته شود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
درباره واکسیناسون کرونا برای کودکان، 
گفت: در مورد واکسن برای افراد زیر ۱۸ 
سال در دنیا هنوز اختالف نظر وجود دارد. 
و  است  کرده  آغاز  آمریکا  مثل  کشوری 
در  ندیده اند.  عارضه ای  فعال  می گویند 
داخلی  واکسن های  برای  هم  ما  کشور 
در حال برنامه ریزی و کار هستیم و یکی 
این  با  جامعه  دغدغه های  بزرگترین  از 
موضوع، پاسخ داده می شود. برای معلمان، 
اساتید دانشگاه ها و دانشجویانی که بیشتر 
در معرض خطر هستند برنامه داریم تا از 

اواخر مرداد ماه آنها را واکسینه کنیم.
تزریق  این که  بر  تاکید  با  رئیسی 
واکسن در کشور ما داوطلبانه است، ادامه 
داد: هر گروهی که اعالم می شوند برای 
واکسن، اگر نیایند هیچ موقع فرصتشان 

از دست نمی رود.
مبنی بر  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
زمان عدم استفاده از ماسک، گفت: اگر 
7۰ درصد مردم واکسینه شوند و ایمنی 
جمعی ایجاد شده باشد و کشورهای دیگر 
هم به خوبی واکسیناسیون را انجام دهند، 

می توان این کار را کرد.
ن  سیو کسینا ا و ه  ر با ر د ئیسی  ر
در  افزود:  جمهوری،   ریاست  داوطلبان 
واکسن  هنوز  کاندیداها  که  ما  سیستم 
نزده اند. از طرفی بستگی به سن آنها هم 
دارد که اگر نوبتشان شود واکسن دریافت 
ساختار  یک  کرونا  ستاد  کرد.  خواهند 
مشخص دارد و ربطی به تغییر افراد ندارد.

تلویزیونی  برنامه  یک  در  که  وی 
صحبت می کرد، در خاتمه گفت: تا آخر 
خرداد باالی ۶۰ سال را واکسینه می کنیم. 
تا نیمه تیرماه بیماران خاص را واکسینه 
واکسیناسیون  آن  از  پس  و  می کنیم 
معلمان،  راننده ها،  مثل  پرخطر  مشاغل 
را  و...  تجمعی  مراکز  کارکنان  اساتید، 
آغاز می کنیم. ان شاءاهلل از تیر ماه حجم 
قابل توجهی واکسن ایرانی و وارداتی در 
اختیار خواهیم داشت. بسیار امیدوارم که 
از اول شهریور وارد واکسیناسیون جمعیت 
عادی شویم. کشور ما یکی از کشورهایی 
خواهد بود که زودتر از خیلی از کشورها 

واکسیناسیون را کامل خواهد کرد.
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زیر نظر: علی هوشمند

دکتر محرز اعالم کرد:
واکسن  از  استفاده  اضطراری  مجوز  صدور  درخواست 

کووایران برکت
برکت  ایران  کوو  واکسن  بالینی  مطالعات  بر  نظارت  مسوول 
مجوز  کرد  درخواست  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  از 
را صادر  کرونا  ایرانی  واکسن  این  از  استفاده  )اضطراری(  اورژانسی 

. کند
از  بسیاری  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  محرز  مینو  دکتر 
تزریق  مجوز  با  کرونا  واکسن  بالینی  تست  سوم  مرحله  در  کشورها 
وزارت  از  ما  و  کردند  مردم  به  واکسن  تزریق  به  اقدام  اضطراری 
از دغدغه های مردم  تا  را صادر کند  این مجوز  بهداشت می خواهیم 

در این زمینه کاسته شود.
به هیچ وجه واکسن قاچاق نزنید

وی با یادآوری اینکه زنجیره سرد واکسن بسیار مهم است، از مردم 
تقاضا کرد که واکسن قاچاق را به هیچ وجه نباید بزنند. اینکه در خیابان 
ناصر خسروی تهران با ۱۵ میلیون پول واکسن کرونا عرضه می کنند، کار 

کامال اشتباهی است.
با گفتن مطالبی  از ما  این پزشک متخصص ادامه داد: شاید برخی 
مانند اینکه داروی یا واکسن ایرانی خوب نیست، یک مقدار مردم را بی 

اعتماد کردیم.
اعتبار علمی خود را برای واکسن ایران برکت گذاشتم

وی با بیان اینکه خودم این واکسن را تزریق و آنتی بادی خوبی پیدا 
کردم گفت: نزدیک ۵۰ سال اعتبار علمی را برای این واکسن گذاشتم و به 

مردم می گویم که واکسن خوبی است .
محرز ادامه داد: این واکسن تحت نظارت ما و براساس استانداردهای 

بین المللی تهیه شده و واکسن بسیار خوبی است.
محرز با یادآوری اینکه مستندات مصون بودن این واکسن ایرانی وجود 
دارد، گفت: این واکسن کیفیت باالیی دارد و دقیق روی آن کار شده و تمام 

متخصصان با دقت در تالش برای تولید این واکسن هستند.
مسوول نظارت بر مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت بیان داشت: 
ما پزشکان اعتبار علمی خودمان را برای تولید واکسن ایمن، موثر و کارا 

گذاشتیم و با کسی هم در این مسیر، شوخی نداریم.   
و  ساخت  مراحل  تمام  کرد:  تاکید  عفونی  های  بیماری  متخصص 
کارآزمایی بالینی براساس استاندارد و علمی داریم طی می کنیم و فازهای 

اول و دوم تست انسانی را با موفقیت پشت سر گذاشتیم.
محرز ادامه داد: از پنجم دی ماه مطالعات این واکسن در کشور آغاز 
شده و االن که بیش از ۴ ماه از این مطالعه می گذارد فاز سوم تست انسانی 

این واکسن  در حال انجام است.
تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت 
محققان ایرانی با نام »ُکوو ایران برکت« روز سه شنبه )نهم دی ماه( با 
حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی و فناوری 

رییس جمهوری روی سه داوطلب آغاز شد.
تاکنون به ۲۰ هزار داوطلب در مرحله سوم واکسن کوو ایران برکت 
اول  دوز  و کرج  تهران  در شهرهای  آنان  از  نیمی  که  است  تزریق شده 

واکسن خود را دریافت کردند.
این طرح در ۶ شهر اجرا می شود. از ۲۴ اردیبهشت ماه در تهران و 
کرج آغاز شده است و کار تزریق به سایر داوطلبان از هفته آینده در چهار 

شهر دیگر شروع خواهد شد.

اسیدپاشی به یك وکیل با نسخه یك زن رمال!
یک زن رمال با اجیر کردن ۴ مرد و یک زن به یک وکیل دادگستری اسیدپاشی 

کرد.
در تیرماه سال ۹۸، به مأموران کالنتری ۶۴ یوسف آباد یک حادثه اسیدپاشی در دفتر 
یکی از وکالی دادگستری اطالع داده می شود. بعد از حضور مأموران در محل، شواهد اولیه 
نشان می دهد ۴ مرد و یک زن با ورود به دفتر وکیل جوانی به نام وحید بعد از درگیری 
با او و پاشیدن اسید از محل متواری شده اند. وکیل جوان که در آن حادثه از ناحیه شکم 

به شدت سوخته بود راهی بیمارستان شده بود.
 مأموران به سرعت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و در بررسی فیلم 
ضبط شده دوربین مداربسته مشخص شد، عامالن حادثه بعد از پاشیدن اسید با خودروی 

سواری پراید و یک تاکسی از محل گریخته اند.
در ادامه تحقیقات وحید بعد از بهبود نسبی در شرح ماجرا گفت: »مدتی قبل یکی 
از موکالنم که خانم دکتری بود سراغم آمد و از من خواست تا وکالت خواهرش را قبول 
کنم. او می گفت خواهرش در یک آرایشگاه زنانه با زنی رمال آشنا شده بود و آن زن با 
گرفتن ۱۲۰ میلیون تومان قول داده بود برای حل مشکالت کاری شوهرخواهرم نسخه 

سحرآمیزی بنویسد.
خوبی  مالی  وضع  خواهرش  می گفت  »موکلم  داد:  ادامه  دادگستری  وکیل  این  
دارد به همین خاطر زن رمال وقتی فهمید با خانواده ثروتمندی روبروست از خواهرم بار 
دیگر7۰۰ میلیون تومان پول درخواست کرده بود و او را تهدید کرده بود اگر این مبلغ 

را به او ندهند با جادو و طلسم زندگی اش را نابود می کند. خواهرم بعد از این ماجرا به 
دادسرای ناحیه ۴ رفت و از آن زن رمال شکایت کرد. این شد که موکلم آن روز از من 
خواست تا وکالت خواهرش را قبول کنم و حقش را از آن زن رمال بگیرم. این پیشنهاد را 
قبول کردم تا اینکه بعد از پیگیری های الزم توانستم دستور جلب زن رمال را بگیرم اما 

همین موضوع باعث دردسر شد.«
مرد وکیل در تشریح جزئیات روز حادثه خاطرنشان کرد: »آن روز در دفترم بودم که 
زن جوانی همراه یک مرد وارد دفتر شد. آن زن چند روز قبل برای انجام کاری به دفترم 
آمده بود و او را دیده بودم. بعد از آمدن آنها سه مرد دیگر نیز به دفترم آمدند و مشغول 
صحبت بودیم که یکباره یکی از آنها به بهانه نوشیدن آب به آشپزخانه رفت. وقتی برگشت 
پرچمی که روی میز بود را برداشت و به سرم کوبید. دیگری گلویم را گرفت و قصد داشت 
تا مرا خفه کند، در همین حین بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم سوزش شدیدی روی 
بدنم احساس کردم و فهمیدم آنها روی شکمم اسید پاشیده و گریخته اند. بعد از چند روز 
هم متوجه شدم پرونده خواهر خانم دکتر سرقت شده است. به زن رمال شک دارم و 

احتماال این حادثه نقشه او بوده است.«
توضیحات وحید، تحقیقات پلیس وارد مرحله تازه ای شد و چهار مرد و زن جوانی 
که عامل اسیدپاشی بودند شناسایی و بازداشت شدند. متهمان به پلیس آگاهی منتقل و 

در بازجویی ها به جرمشان به دستور زن رمال به نام سهیال اعتراف کردند.
با اعتراف متهمان سهیال نیز بازداشت شد. او تحت بازجویی قرار گرفت و با اقرار 
به جرمش گفت: »بعد از اینکه متوجه شدم علیه من شکایت شده است و وحید وکالت 
پرونده را قبول کرده به فکر سرقت پرونده افتادم. به همین خاطر نقشه اسیدپاشی کشیدم 
از مرد جوانی که به عنوان پیک موتوری برایم کار می کرد کمک  انجام نقشه  و برای 

گرفتم. او نیز از دیگر دوستانش کمک گرفت.«
با اقرار متهمان، سه مرد جوان به اتهام اسیدپاشی و زن رمال نیز به اتهام معاونت 
در اسیدپاشی راهی زندان شدند و پرونده نیز بعد از کامل شدن تحقیقات به دادگاه کیفری 

یک استان تهران ارسال و در یکی از شعبات آن بررسی شد.
در جلسه دادگاه؛ بعد از اعالم رسمیت جلسه، شاکی در جایگاه قرار گرفت و بعد از 
طرح شکایتش گفت: »بعد از آن حادثه بدنم به شدت آسیب دیده و کار درمان خیلی سخت 

شده است. از متهمان شکایت دارم و برایشان درخواست اشد مجازات دارم.«
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵,۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،7۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵,۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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آمارها  اینکه  وجود  با 
کشور  در  تورم  وضعیت  از 
همچنان حکایت از دو رقمی 
و صعودی بودن نرخ آن دارند و هدف 
گذاری تورم در سال گذشته هم محقق 
بانک  کل  رئیس  اعالم  طبق  نشد، 
این روزها تورم هدف  باید در  مرکزی 
تعدیل و اطالع رسانی می شد اما تاکنون 

از این موضوع خبری نیست.
بانک مرکزی در اواخر بهار سال 
گذشته آمادگی خود برای اجرای سیاست 
هدف گذاری تورم را اعالم کرد و در این 
راستا هدف نرخ تورم را برای بازه یکساله 
۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد 
درصد تعیین کرد.  بدین منظور، مرکز 
این  ارزی  و  پولی  سیاست های  اصلی 
بانک در سال گذشته معطوف به تورم 
هدف بود و برای رسیدن به آن، از ابزار 
استفاده  باز  بازار  در  نرخ سود  مدیریت 
اقتصادی  کارشناسان  بین  این  کرد.در 
موفقیت بانک مرکزی برای تحقق تورم 
۲۲ درصدی را مستلزم همراهی دولت، 
نکردن  پنهان  بودجه،  کسری  کاهش 
مرکزی  بانک  موفقیت  بودجه،  کسری 
در عملیات بازار باز و هدف گذاری نرخ 

بهره و تورم می دانستند.
درباره وضعیت  آمارها  بررسی  اما 
است  این  بیانگر  تورم در سال گذشته 
پارسال  اسفند  ساالنه  تورم  نرخ  که 
رسیده  درصد   3۶.۴ به  خانوارها  برای 
که نسبت به ماه قبل از آن )بهمن( ۲.۲ 

درصد افزایش را نشان می دهد.
در  نقطه ای  تورم  نرخ  همچنین 
رسیده  درصد   ۴۸.7 به    ۱3۹۹ اسفند 
میانگین  طور  به  خانوارها  یعنی  است؛ 
۴۸.7 درصد بیشتر از اسفند ۱3۹۸ برای 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده¬ اند.
از سوی دیگر، سیر صعودی نرخ 
نیز  سالجاری  ابتدایی  ماه  دو  در  تورم 

ادامه داشته است؛ به گونه ای که برخی 
نمایندگان مجلس اعالم کردند نرخ تورم 
در فروردین از ۵۰ درصد عبور کرده و 
درباره  آمار  مرکز  اطالعات  جدیدترین 
نرخ تورم در اردیبهشت ماه نیز حاکی 

از عبور این متغیر از ۴۱ درصد است.
با این تفاسیر، بانک مرکزی نه تنها 
در رسیدن به تورم ۲۲ درصدی موفق 
نبوده، بلکه نتوانسته این متغیر را کنترل 
کند و مانع رشد افزایش  قیمت ها شود؛ به 
گونه ای که نابه سامانی در بازار کاالهای 

اساسی مصداق این امر است.
بانک  کل  رئیس  زمینه،  این  در 
بر  کرونا  ویروس  شیوع  تاثیر  مرکزی 
درآمدهای ارزی و درآمدهای دولتی و 
فشار حداکثری آمریکا علیه اقتصاد ایران 
را از جمله عوامل و دالیل نرسیدن به 

تورم هدفگذاری شده اعالم کرد. 
همچنین طبق گفته وی، افزایش 
نرخ ارز به 3۲ هزار تومان موجب شد 
تا هدف گذاری تورم محقق نشود، زیرا 
بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۲۲ 

درصد، نرخ دالر در سامانه نیما را ۱7 
هزار تومان پیش بینی کرده بود.

عالوه براین، درحالیکه کارشناسان 
اقتصادی تنها موتور محرکه تورم را خلق 
بانک ها  در  مالی  بی انضباطی  در  پول 
اگر  که  است  معتقد  همتی  می دانند، 
ناترازی بودجه و صادرات و واردات از 

بین نرود، تورم از بین نخواهد رفت. 
عملکرد بانک مرکزی در استفاده 

از ابزارهای هدف گذاری تورم 
تورم  به  رسیدن  برای  ایران  در 
و  ریال  نرخ  ارز،  نرخ  ابزار  سه  هدف، 
گفته  طبق  که  دارد  وجود  ریال  مقدار 
تورم  برای  مرکزی،  بانک  کل  رئیس 
هدف نرخ ارز ۱7 هزار تومان تعیین شده 
بود که شوک های ارزی مانع از موفق 
عمل کردن این ابزار برای تورم هدف 
شد و بانک مرکزی هم توضیحی درباره 
اینکه نرخ ۱7 هزار تومانی برای ارز چرا 

و چگونه تعیین شد، نداد. 
نرخ  یا  ریال  نرخ  دیگر،  سوی  از 
راستای  در  دیگر  ابزار  عنوان  به  بهره 

تورم هدف در اوایل سال گذشته پایین 
بود؛ به گونه ای که کف داالن نرخ سود 
بین بانکی در ابتدا حدود چهار درصد بود 
اما کم کم به ۱۴ درصد افزایش یافت.

همچنین نرخ سقف آن ۲۲ و نرخ 
که  شد  تعیین  درصد   ۱۸ آن  تعادلی 
متناسب با رشد نقدینگی نبود و به دلیل 
تاثیر تغییرات نرخ سود بین بانکی بر بازار 
سرمایه، این ابزار هم نتوانست در این راستا 
موفق عمل کند. آخرین ابزار بانک مرکزی 
هم اجرای سیاست مقداری کنترل ترازنامه 
آن  از  گزارشی  تاکنون  که  بود  بانک ها 
منتشر نشده است تا عملکرد این سیاست 

مورد ارزیابی قرار گیرد. 
روشنی  تصویر  فعال  ین،  برا بنا
چگونگی  و  مرکزی  بانک  عملکرد  از 
استفاده از ابزارها در مسیر تحقق هدف 
گذاری تورم وجود ندارد و طبق آخرین 
اظهارات همتی قرار بود به زودی هدف 
گذاری تورمی برای سال ۱۴۰۰ تعدیل 
و اطالع رسانی شود اما تاکنون از این 

موضوع خبری نشده است. 

یك  هزار و 4۲۲ میلیارد تومان تسهیالت نوسازی به ۲0 هزار و ۶10 
واحد در بافت فرسوده پرداخت شد

عضو هیات مدیره بانک  مسکن با اعالم اینکه تسهیالت ۲۰ هزار و ۶۱۰ واحد 
در بافت فرسوده به متقاضیان برای نوسازی واحدها پرداخت شده است رقم این 

تسهیالت را یک  هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان، برشمرد.
عضو  علمداری  محمدحسن  مسکن-هیبنا،  بانک  خبری  پایگاه  گزارش  به 
هیات مدیره بانک مسکن ، تازه ترین وضعیت پرداخت تسهیالت در بافت فرسوده 

را توضیح داد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان این مطلب که ارایه تسهیالت در بافت 
فرسوده از سال ۹۸ بر اساس قرارداد عاملیت انجام شده است از پرداخت تسهیالت 
بافت فرسوده به ۴ هزار و ۲۴۲ پروژه که شامل ۲۰ هزار و ۶۱۰ واحد است، خبر داد.

علمداری افزود: مبلغ قرارداد منعقد شده با مالکان  بافت های فرسوده یک هزار 
و ۴۲۲ میلیاردتومان است.

وی توضیح داد: سال گذشته رقم پرداخت تسهیالت در بافت های فرسوده 
برای سازندگانی که فناوری نوین را رعایت می کردند ۲۵۰ میلیون تومان بود که 

هم اکنون این رقم به 3۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
گفتنی است، بانک مسکن طبق سیاست های ابالغی در تهران و کالن شهرها 
تا ۵۰ میلیون تومان تسهیالت بافت فرسوده و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان 
را با سود ۹ درصد، پرداخت می کند و بقیه تسهیالت باید توسط متقاضیان با سود 

۱۸ درصد، پرداخت شود.

حضور بانك سینا در جزیره قشم پررنگ تر می شود

بانک سینا و سازمان منطقه آزاد قشم، با هدف جذب سرمایه گذاری و کمک 
به سرمایه گذاران جهت اجرای طرح های اقتصادی و برقراری و توسعه تعامالت 

طرفین، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
و علی  بانک سینا  مدیرعامل  ایمانی  با حضور سیدضیاء  که  مراسم  این  در 
درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، برگزار شد 

طرفین با امضای تفاهم نامه، بر توسعه همکاری ها تاکید کردند.
این  به شرایط مطلوب  با توجه  این مراسم گفت:  بانک سینا در  مدیرعامل 
بانک و ماموریتی که بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار برای بانک سینا تعریف 

کرده است، حضور پررنگ تری در جزیره قشم خواهیم داشت.
ایمانی افزود: ظرفیت ها و فرصت های شبکه بانکی کشور به اندازه ای است 
که امکان حضور جدی تر در جزیره قشم و ارائه خدمات بیشتر به این جزیره را دارد.

در همه  داریم،  اختیار  در  که  اعتباراتی  با  تا  داد: تالش می کنیم  ادامه  وی 
حوزه ها از جمله پتروشیمی و صیادی قشم خدمات بانکی و اعتبارات الزم را در 

این جزیره ارائه دهیم.
مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: در تفاهمنامه سقف خاصی برآورد نشده 
است و سرمایه گذاران در هر حوزه، می توانند بخش بیشتر اعتبارات خود را از این 
بانک دریافت کنند. ظرفیت ها به اندازه ای است که می توانیم در هر حوزه، طرح های 

مختلفی را زیر پوشش قرار دهیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هم گفت: در راستای تحقق شعار سال 
مبنی بر افزایش تولید، پشتیبانی از سرمایه گذاری در این منطقه و رفع تحریم ها، 
تفاهمنامه همکاری با بانک سینا منعقد شد تا از ظرفیت های این بانک برای کمک 

به فعاالن اقتصادی جزیره استفاده شود.

ناوگان  به  تعاون،  توسعه  بانك  تسهیالت  با  کامیون  دستگاه   1000
حمل و نقل کشور اضافه می شود

تفاهم نامه بانک توسعه تعاون و ایران خودرو دیزل برای تحویل هزار 
دستگاه کامیون منعقد گردید.حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
در مراسم امضای تفاهم نامه با شرکت ایران خودرو دیزل در ساختمان میرداماد 
بانک اظهار داشت: اعطای تسهیالت جهت توسعه حمل و نقل و ناوگان بار بین 
شهری از اقدامات چندین ساله بانک توسعه تعاون به شمار می آید و همکاری 
بانک با تولید کنندگان داخلی در این زمینه موجب تقویت ناوگان با استفاده از 

محصوالت داخلی گردیده است.
مهدیان گفت: براساس تفاهم نامه با شرکت ایران خودرو دیزل، هزار دستگاه 
با جامعه هدف مناطق فعال در حوزه معادن و  انواع کامیون تولیدی شرکت 
کشاورزی استان کرمان با تسهیالت بانک توسعه تعاون، به اشخاص حقیقی و 

حقوقی فعال در بخش حمل و نقل این مناطق ارائه می گردد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: این بانک برای پیشبرد و اجرای این 
طرح ۱۴ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته است و هدف این است با همکاری 
مناسب طرفین، این میزان نقدینگی به ناوگان حمل و نقل کشور تزریق شده و 

ارزش افزوده مناسبی در سطح ملی و بین المللی حاصل گردد.
وی خاطر نشان کرد: تسهیالت بانک توسعه تعاون حدود 7۰ درصد قیمت 
کامیون را پوشش می دهد و به ازای هر کامیون تا مبلغ ۱۴ میلیارد ریال تسهیالت 

قابل پرداخت است، که اقساط تسهیالت ۶۰ ماهه با دو ماه تنفس می باشد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه کلیه ابعاد حقوقی و قانونی 
این همکاری از قبیل بیمه، مالیات و نحوه معرفی و قیمت گذاری محصوالت 
در این قرارداد لحاظ گردیده است افزود: امید است با تسریع در همکاری میان 

طرفین، موجبات رضایت حداکثر رانندگان و متقاضیان فراهم آید.
وی افزود: نوسازی ناوگان از مهمترین برنامه های ملی در جهت تسهیل 
توسعه اقتصادی در سراسر کشور است و امکان اتصال سریع تر میان الیه های 

مختلف تولید در اقتصاد و گسترش بازار مصرف را فراهم می آورد.
در این جلسه سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون، جواد 
توسلی مهر مدیر عامل و عضو هیات مدیره و مهدی محمدی رییس هیات مدیره 
ایران خودرو دیزل به بررسی مسائل مشترک جهت پیشبرد مناسب تفاهم نامه 

پرداختند و راهکارهای تسریع در اجرای این تفاهم ارائه گردید.

کرونا، هشداری برای آینده؛
انرژی های تجدیدپذیر جایگزین نفت می شوند

در  کشورها  از  برخی  فسیلی،  سوختهای  صادرات  به  وابستگی  وجود  با 
منطقه به خود آمده و به پتانسیل تجدیدپذیرها توجه کرده اند، هرچند که در 
سال های گذشته تجدیدپذیرها توانستند جایگاه خوبی برای خود پیدا کنند اما 
بازهم کارشناسان معتقدند که نفت و فراورده های نفتی رقبای بزرگی برای 

تجدیدپذیرها هستند و شکست آن ها کار ساده ای نیست.
با همه گیری کووید ۱۹ و مهارناپذیر ماندن این بیماری، پیامدهای بلندمدت 
آن روی تقاضا برای نفت نامعلوم مانده است. در حالی که برخی از کارشناسان 
نسبت به احیای تقاضا برای نفت به دلیل بهبود شرایط اقتصادی در سال ۲۰۲۱ 
خوش بین هستند اما چندین موسسه انرژی برجسته پیامدهای منفی مربوط به 

همه گیری را پیش بینی می کنند.
پیش بینی برخی از کارشناسان درباره وقوع پیک تقاضا برای نفت تا ۱۰ 
سال آینده یک چالش جدی برای خاورمیانه است. با این حال اوپک همچنان 
انتظار دارد تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۴۰ همچنان رشد کند. این پیش بینی 
برای کشورهای نفت خیز خاورمیانه خوب نیست زیرا فوریت تنوع سازی را برای 
آنها کمتر می کند. عالوه بر تهدید درآمدهای رو به کاهش، سرمایه گذاری 
در انرژی بادی و خورشیدی می تواند هزینه برق را کاهش دهد. بعالوه حجم 
قابل توجه نفت در حال حاضر برای تولید برق استفاده می شود که با استفاده 

از تجدیدپذیرها ظرفیت بیشتری می تواند برای صادرات آزاد شود.
در حالی که جوامع غربی به میزان فزاینده نگران تغییرات اقلیمی هستند 
و دولتهایشان را برای تغییرات ضروری تحت فشار قرار داده اند اما کشورهای 
عربی تحوالت سیاسی مشابهی را تجربه نمی کنند. چین هم به دلیل آلودگی 
شدید هوا، مسیر گذار به انرژی را آغاز کرده است. پتانسل جغرافیایی فوق العاده 
خاورمیانه می تواند انقالب انرژی بعدی در این منطقه را کلید بزند. شماری از 
کشورها چندین پروژه عظیم را اعالم کرده اند. امارات متحده عربی طرحی را 
برای آغاز ساخت چندین پارک خورشیدی بزرگ در سال ۲۰۲۱ رونمایی کرد 
که همراه با نیروگاه هسته ای »براکه« می توانند نیمی از برق این کشور را 

تا اواسط قرن تامین کنند.
عربستان سعودی هم طرحهای بزرگی دارد؛ کار روی یک مزرعه بادی 
۴۰۰ مگاواتی در سواحل شمال غربی این کشور آغاز شده است و با وجود اندازه 
متوسط، تجربه ضروری برای پروژه های آتی فراهم می کند. صادرات هیدروژن 
پاک هم به دلیل هزینه های تولید اندک در خاورمیانه می تواند به محصول 
آینده تبدیل شود. عربستان سعودی قصد دارد بزرگترین  صادراتی مهمی در 

کارخانه هیدروژن جهان را در شهر آینده گرای نئوم احداث کند.
طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی، در سال ۲۰۱۹ تجدیدپذیرها تنها ۲۶ 
درصد از توسعه ظرفیت نیرو در خاورمیانه را تشکیل دادند. از این نظر خاورمیانه 
یکی از مناطق جهان بوده که بدترین عملکرد را داشته است. در اکثر نقاط جهان 
این رقم تقریبا سه برابر باالتر بوده و همچنان کارهای بیشتری در دست انجام

حذف نفت و فراورده های نفتی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست
در این باره مرتضی بهروزی فر- کارشناس حوزه انرژی گفت: یک ضرب 
المثل در دنیای نفت وجود دارد که می گوید عصر حجر به این دلیل تمام نشد 
که سنگ ها تمام شد بلکه به این دلیل به پایان رسید که ابزارهای بهتری 
روی کار آمدند و ابزارهای آهنی جای ابزارهای سنگی را گرفت، مساله این 
است که با توجه به تحوالتی که در حال رخ دادن است تمایل به توسعه انرژی 

های تجدید پذیر توسعه یافته است.
وی با بیان اینکه انتظار می رود در سال های آینده انرژی های تجدیدپذیر 
به شدت توسعه پیدا کنند، اظهار کرد: اینکه گفته می شود در طول ۱۰ سال 
آینده نفت بی ارزش خواهد شد حرف منطقی نیست، اگر به تاریخ صنعت نفت 

نگاه کنید اولین کاربرد فراورده نفتی نفت سفید بود.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه با ارزش ترین فراورده 
در صنعت نفت به دلیل استفده در تامین روشنایی و گرمایش نفت سفید بود، 
تصریح کرد: زمانی که برق آمد و مساله تامین روشنایی حذف شد قسمت عمده 
مصرف نفت از بین رفت و اگر صنعت خودروسازی در آن زمان رشد نمی کرد 

صنعت نفت دچار مشکل اساسی می شد.
بهروزی فر افزود: توسعه انرژی های تجدیدپذیر جزو بدیهات است و در 
۱۵ تا ۲۰ سال آینده انرژی های تجدیدپذیر بخش قابل توجهی از نیاز انرژی 
مصرفی را تامین خواهند کرد لذا باتوجه به اینکه قسمت عمده فراورده نفتی 
که در دنیا مصرف می شود در حوزه حمل و نقل است. ایجاد تحول در این 
بخش میتواند تاثیر زیادی روی کاهش مصرف فراورده های نفتی بگذارد، به 

طور مثال خودروهای برقی توسعه یابد.
وی با بیان اینکه این تغییر و تحوالت زمان بر بوده و ممکن است در آینده 
از نفت و فراورده های نفتی در بازار بزرگ تری مورد استفاده قرار بگیرد، گفت:  
نمی توان از هم اکنون در مورد آینده نفت و فراورده های نفتی نظر قطعی داد.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه دولت در زمان تحریم اتکای 
خود را به نفت کاهش داد چون درآمد نفتی نداشت و این به معنای این نیست 
که توانسته باشد هزینه ها را کنترل و یا منابع جدیدی ایجاد کند، گفت: با یک 
برنامه بلندمدت می توان اقداماتی انجام داد تا درامدهای دولت افزایش یابد، 
این روش می تواند در یک برنامه مدون موثر باشد به طوری که طی دو دهه 

وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد.
به گفته بهروزی فر اینکه تصور کنیم ظرف دو یا سه سال می توان بند 
اقتصاد نفت را جدا کرد غیر ممکن است و اگر درآمد نفتی وجود داشته باشد 
وابستگی دولت افزایش پیدا خواهد کرد طی این سال ها که درآمد نفتی کاهش 

یافته فعالیت بخش خصوصی و درآمدهای مالیاتی دولت نیز کم شده است.

گرانی بیداد می کند؛

کاهش تورم، وعده ای که عملی نشد! 
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زیر نظر: محمد امامی

یک مدیر نفتی خبر داد؛
بازگردانی تولید 100 حلقه چاه نفتی

 در شرایط تحریم
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران از بازگردانی تولید ۱۰۰ حلقه 
چاه نفتی بسته در گستره عملیاتی این شرکت خبر داد و گفت: تولید نفت 

سنتزی با هدف مدیریت میعانات گازی در شرایط تحریم انجام شد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت نفت فالت قاره ایران، »علیرضا 
سلمان زاده« این خبر را در حضور جمعی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی اعالم کرد که روز شنبه گذشته از تاسیسات منطقه عملیاتی 

قشم بازدید کردند.
نفت سنتزی ترکیبی است که به مشخصات خوراک اصلی پاالیشگاه ها 
نزدیک است و به حجم خوراک موجود اضافه می شود و بر همین اساس به 
هر میزان که می توان نفت سنتزی تهیه و به خوراک اصلی پاالیشگاه ها 

اضافه کرد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
جهادی  اقدام  از  شرکت،  تولید  وضع  از  گزارشی  ارائه  با  سلمان زاده 
شرکت نفت فالت قاره ایران در زمینه مدیریت میعانات گازی در شرایط 
تحریم و تولید نفت سنتزی در مدت ۴۵ روز به عنوان یک اقدام برجسته و 

تحریم شکن یاد کرد.
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران، بازگردانی تولید ۱۰۰ حلقه چاه 
بسته، تزریق میعانات گازی در میدان سروش در مدت دو ماه برای شرایط 
خاص، ورود به مرحله پایلوت نانوذرات، پیشرفت پروژه های سنواتی، افزایش 
دکل های حفاری از سه به ۹، دستیابی به رکورد عملیاتی کردن ۶۸ حلقه 
از آسیب های  چاه، بازگردانی ۲۰۰ هزار بشکه ای نفت به منظور جلوگیری 
احتمالی به چاه ها در دوره کاهش تولید را از اقدام های همکاران خود در 

این شرکت برشمرد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

عضو اتاق بازرگانی تهران خبر داد؛
صادرات فرش ایران به صفر رسید

عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تهـران اظهـار داشـت: میـزان 
صـادرات فـرش طبـق آخریـن آماری  که داشـتم حـدود 7۰ میلیـون دالر بود 

کـه ایـن میـزان بـرای صـادرات فـرش ایـران تقریبا صفر اسـت.
سـید رضـی میـری در مـورد آخریـن وضعیت صـادرات فرش دسـتباف 
ایـران بـه کشـورهای مختلـف از جملـه آمریـکا اظهـار کـرد:  از آنجـا کـه ما 
تحریـم هسـتیم، نمی توانیم صـادرات فرش به آمریکا داشـته باشـیم بنابراین 
صـادرات بـه آمریـکا صفـر اسـت مگر اینکـه از طریـق کشـورهای ثالث و به 

صـورت تغییر مـدارک انجام شـود.
وی افـزود: یعنـی فـرش بـا هزینه گزافـی وارد یک کشـور دیگـر مانند 
پاکسـتان یـا ترکیـه شـود، مـدارک آن بـه صـورت غیرقانونـی تغییـر کنـد تا 
بتوانـد وارد آمریـکا شـود. از آن جهـت کـه ایـن کار غیرقانونـی اسـت آماری 
هـم از آن در دسـترس نیسـت و توسـط گـروه قلیلـی انجام می شـود و هزینه 

زیادی هـم دارد.
عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانی تهران خاطرنشـان سـاخت: بعد 

از روی کار آمـدن آقـای بایـدن نیـز در ایـن مـورد تغییـری ایجاد نشـد. وقتی 
برجـام معلـق اسـت همـه مسـائل مربـوط بـه آن نیـز معلـق اسـت. االن هم 
مذاکـرات در حـال انجـام اسـت امـا بـه نظـر می رسـد همچنـان در بـر همان 
پاشـنه سـابق بچرخـد. البتـه اتفاقـات داخلـی هـم تاثیـر دارنـد امـا در کل به 

نظـر مـن اتفـاق مثبتی در راه نیسـت.
وی همچنیـن تصریـح کـرد: صـادرات فرش ایران به سـایر کشـورها نیز 
در سـال های اخیـر کاهـش پیدا کرده اسـت. دالیل آن نیز مربـوط به وضعیت 
داخلـی کشـور و برقـراری پیمـان سـپاری ارزی و قوانیـن مرتبـط بـا آن و بـه 
طـور کلـی عدم همـکاری بانک مرکزی با سیسـتم صادرات اسـت. بـا قوانین 

بانـک مرکـزی و تغییـر مکرر آنهـا، صـادرات در مجموع کاهـش پیدا کرد.
میـری با اشـاره بـه میزان صاردات فرش ایران بیـان کرد:  میزان صادرات 
فـرش طبـق آخریـن آمـاری  کـه داشـتم حـدود 7۰ میلیـون دالر بـود که این 

میـزان بـرای صادرات فـرش ایران تقریبا صفر اسـت.

بازرگانی  مشترک  تاق  ا رییس 
ایران و سوییس اظهار داشت: اقتصاد 
مسئله ای نیست که بتوان با شعار روی 
آن پوشش گذاشت. برای مصرف کننده 
کامال واضح است که وضعیت اقتصادی 
در چه نقطه ای قرار دارد. هر مشکلی 
را  خود  مصرف  در  باشد  داشته  وجود 
اقتصاد  شاید  بنابراین  می دهد.  نشان 
جزو معدود مواردی باشد که شعار در 

مورد آن جواب ندهد.
د  مور ر  د فی  ما م  نظا شریف 
ی  ها ا ید ند کا دی  قتصا ا ی  ها ر شعا
در   : کرد ر  ظها ا جمهوری  ریاست 
واقعیت های اقتصادی ما فرقی نمی کند 
که کدام کاندیدا برنده شود، مشکالت 
و گلوگاه های اقتصاد ما و راه حل های 
آن هم کامال مشخص است. بنابراین 
شعارهای انتخاباتی را باید با همان دید 
انتخاباتی بررسی کرد. روزی که هریک 
از این کاندیداها قدرت اجرایی کشور را 
بگیرد متوجه خواهد شد که  به دست 
راه حل ها با راه حل هایی که دولت فعلی 
داشت.  نخواهد  تفاوتی  می کند  دنبال 
برای عمده مشکالت اقتصاد ما فرقی 
در  شعارهایی  چه  افراد  که  نمی کند 

زمان انتخابات داده باشند.

چندان  نباید  بنابراین  افزود:   وی 
نظر  ز  ا ا  ر د  ا ز آ د  قتصا ا و  تجارت 
قرار  تاثیر  تحت  انتخاباتی  شعارهای 
چین  رهبر  از  مشهور  گفته  یک  داد. 
وجود دارد که می گوید فرقی نمی کند 
باید  گربه  باشد،  رنگ  چه  به  گربه 
اقتصادی  مشکالت  بگیرد.  را  موش 
تورم،  است.  شکل  همین  به  نیز  ما 
و  تجاری  مشکالت  بانکی،  مشکالت 
اساسی  مسائل  تولید  چرخه  مشکالت 

اقتصاد ما هستند.
ه  ا ر گر  ا  : د کر تصریح  فی  ما
پوپولیستی جواب  می داد تا کنون کارگر 
شده بود، اگر اقتصاد دولتی جواب این 
مسائل بود تا کنون کاربرد داشت. اگر 
بخش  به  اعتماد   و  آزاد  اقتصاد  هم 

باشد  ما  دولتمردان  مدنظر  خصوصی 
قطعا جواب متفاوتی خواهند گرفت. مهم 
چیست  افراد  سیاسی  شعار  که  نیست 
بلکه مهم این است که این شعارها در 

زمینه اجرا کارکرد دارد یا خیر.
بازرگانی  مشترک  تاق  ا رییس 
کرد:   خاطرنشان  سوییس  و  یران  ا
با  بتوان  که  نیست  مسئله ای  اقتصاد 
برای  گذاشت.  پوشش  آن  روی  شعار 
که  است  واضح  کامال  مصرف کننده 
وضعیت اقتصادی در چه نقطه ای قرار 
دارد. هر مشکلی وجود داشته باشد در 
مصرف خود را نشان می دهد. بنابراین 
شاید اقتصاد جزو معدود مواردی باشد 

که شعار در مورد آن جواب ندهد.
وی با اشاره به انتظارات اقتصادی 

ما  کشور  مردم  انتظارات  گفت:   مردم 
متفاوت از انتظارات مردم دیگر کشورها 
با  زندگی  انتظار  مردم  تمام  نیست. 
کیفیت دارند که از نظر اقتصادی بتوانند 
کار کنند و پویایی داشته یا به بهداشت 
خوب و دارو دسترسی داشته باشند؛ برای 
فرزندان آنها تحصیالت خوب و بازار کار 
باشد. بنابراین انتظارات مردم ما فراتر از 
حالت عادی نیست. خواسته های مردم 
بسیار طبیعی هستند، هر زمان هم که 
اقتصادی  وضعیت  و  دارد  وجود  رکود 
غیرمناسب است، بیشتری آسیب آن را 

اقشار آسیب پذیر می بینند.
فعالین  کرد:  بیان  ادامه  در  مافی 
که  کسانی  خصوص  به  و  اقتصادی 
پوست شان  هستند،  مشغول  بازار  در 
کلفت تر از آن شده که با محقق نشدن 
که  کسانی  شوند.  دلسرد  شعارها  این 
در اقتصاد ایران فعال هستند به خوبی 
دارد  می دانند که چه مشکالتی وجود 
فکر  ایستاده ایم.  نقطه ای  چه  در  و 
نمی کنم این شعارها روی زندگی مردم 
هم تاثیر بگذارند، آنچه که روی زندگی 
فشارها  می تواند  و  است  موثر  مردم 
عملکرد  دهد،  کاهش  یا  افزایش  را 

اقتصادی است.

رییس اتاق ایران و سوییس:

اقتصاد با شعار دادن شکوفا نمی شود

درحالیکه پیش از این اخباری مبنی بر عزل رئیس 
کل بانک مرکزی در فضای مجازی مطرح شده بود، 
رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را تلویحا تایید 
کرد و در جلسه روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی 

دولت هم حضور نداشت. 
صالحیت  احراز  از  پس  که  است  روزی  چند 
جمهوری،  ریاست  کاندیدای  برای  همتی  عبدالناصر 
ارزپاشی  بر  فشارها  بر«  مبنی  ای  نشده  تایید  اخبار 
بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز و مخالفت رئیس 

کل این بانک« مطرح شده است. 
همتی  گذشته  شب  شنبه  موضوع،  این  پی  در 

در واکنش به این موضوع در کالب هاوس با تاکید 
براینکه رئیس جمهور درخواستی برای ارزپاشی از من 
نداشته اند، توضیح داد: رئیس جمهور به من گفتند که 
اگر در رقابت ها بخواهید بمانید باید استعفا بدهید، من 
بر  اگر شما نظرتان  اما  ندارد  به نظرم مشکلی  گفتم 

این است قبول می کنم. ایشان صاحب اختیار هستند 
و حتما تشخیصشان درست است. 

همچنین، طبق گفته وی، مدتی است که قائم 
بانک مرکزی امور این بانک را در دست گرفته است. 
ستاد  جلسه  در  نیز  گذشته  روز  زمینه،  این  در 
حضور  همتی  عبدالناصر  دولت  اقتصادی  هماهنگی 
نداشت و اکبر کمیجانی - قائم مقام رئیس کل بانک 

مرکزی - در این جلسه حضور داشت.
بر این اساس، این شائبه تقویت شده که همتی 
احتماال دیگر رئیس کل بانک مرکزی نیست. البته هنوز 
این خبر از هیچ مبادی رسمی تایید و اعالم نشده است.

خداحافظی همتی از بانک مرکزی 
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گرروه خبری شهرستان 
- ه د ا ز قر با سمیه  مشهد 

پخش  ملی  شرکت  مدیر 
خراسان  منطقه  نفتی  فرآورده های 
 ۴۰۰ و  هزار  شش  گفت:  رضوی 
دستگاه خودروی عمومی در این استان 

به طور رایگان گازسوز شده است.
 : گفت  اصغری  صغر  علی ا  
 ۵۰۰ و  هزار  مالکان  نیز  هم اینک 
سطح  در  دیگر  خودروی  دستگاه 
فنی  اقدام  نوبت  در  رضوی  خراسان 
موتور خودروهای خود  گازسوز  برای 

به سر می برند.
وی افزود : ۵۰ کارگاه تخصصی 
در  الزم  فنی  مجوزهای  دارای  و 
سطح استان خراسان رضوی عملیات 
خودروهای  موتور  نمودن  دوگانه سوز 

متقاضی را بر عهده دارند.
پخش  ملی  کت  شر یر  مد
خراسان  منطقه  نفتی  فرآورده های 
از  واحد   ۱۶  : داد  ادامه  رضوی 
مجموع کارگاههای پنجاه گانه مجاز 
در  خودروها  نمودن  گازسوز  برای 
خود  فنی  عملیات  استان  این  سطح 
موتور  نمودن  گازسوز  منظور  به  را 
رایگان  بطور  و  عمومی  خودروهای 

انجام می دهند.
اصغری ادامه داد: وزارت نفت و 
به  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت 
همین منظور با تولیدکنندگان مخازن 
گازسوز،  موتورهای  ویژه  کیت  و 
قرارداد منعقد کرده اند و هزینه گازسوز 
بر  عمومی  خودروهای  موتور  نمودن 
پخش  شرکت  و  نفت  وزارت  عهده 

فرآورده های نفتی است.
 : گفت ی  صغر ا صغر  ا علی 
واحدهای تولید مخازن و کیت ویژه 
موتورهای گازسوز نیز در قالب قرارداد 
بر  و  حوزه  این  مجاز  کارگاههای  با 
الزم  ادوات  آنها  درخواست   اساس 

را  خودروها  موتور  نمودن  گازسوز 
بطور مستقیم در اختیار این کارگاهها 

قرار می دهند.
پخش  ملی  کت  شر یر  مد
خراسان  منطقه  نفتی  فرآورده های 
گازسوز  متقاضیان  افزود:  رضوی 
نمودن موتور خودور، می بایست به این 
منظور با مراجعه به »سامانه اطالعات 
جامع خودروهای دوگانه سوز کشور« 
gcr. فعال در شبکه اینترنت با آدرس

را  ثبت نام الزم  آن  در   niopdc.ir
انجام دهند.

ین  ا  : د ا د مه  دا ا همچنین  و 
ثبت نام  روند  طی  از  پس  متقاضیان 

در سامانه اطالعات جامع خودروهای 
ملی،  کد  ثبت  با  کشور  دوگانه سوز 
شماره تلفن همراه و دیگر مشخصات 
نمودن  برای گازسوز  الزم، می توانند 
به  مناسب  زمان  در  خود  خودروی 
نزدیکترین کارگاه منتخبشان مراجعه 

نمایند.
اصغری در ادامه افزود: همچنین 
گازطبیعی  صنعت  توسعه  و  رشد 
عنوان  به  را  سی.ان.جی  یا  فشرده  
برای  معیاری  کشور،  ملی  سوخت 
سعه  تو و  شد  ر ن  ا میز سنجش 
اقتصادی و زیست محیطی توصیف 
اهتمام  اساس  این  بر  کرد:  بیان  و 
هرچه بیشتر نسبت به ترویج و رونق  
مصرف سی.ان.جی به عنوان سوخت 
و  شهرها  سطح  در  خودروها  پاک 
روستاهای کشور اقدامی مهم و موثر 
بر کاهش آلودگی هوا و تثبیت هوای 

پاک تنفسی برای همگان است.
۱37باب جایگاه سی.ان.جی در 
رضوی  خراسان  نفتی  منطقه  سطح 
مصرف روزانه یک میلیون و 7۰۰ هزار 
در  را  فشرده  طبیعی  گاز  مترمکعبی 
سطح این منطقه چهار میلیون و ۹7۰ 

هزار نفری تامین و عرضه می کنند.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی مطرح کرد؛

گاز سوز رایگان ۶ هزار و  400خودرو در خراسان رضوی
کاروانسرای شاه عباسی از بند زندان رهایی یافته اما 

در بند ضوابط اداری افتاده است
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان ســمنان بــا اشــاره به موانــع پیش روی آزادســازی کاروانســرای 
شاه عباســی ســمنان بعــد از انتقــال زنــدان از ایــن اثــر تاریخــی گفــت: 
ــد  ــا در بن ــه ام ــی یافت ــدان رهای ــد زن ــی از بن کاروانســرای شاه عباس

ضوابــط اداری افتاده اســت.
ــاب  ــا اصح ــری ب ــت خب ــت محمدی در نشس ــا دوس حمیدرض
ــه  ــر تاریخــی ب ــن اث ــری ای ــر کارب رســانه اســتان اظهــار کــرد: تغیی
ــای  ــن بن ــه ای ــی ب ــای عمیق ــون، زخم ه ــه ۶۰ تاکن ــدان از ده زن
ــا  ــداوم بی مهری ه ــه از ت ــا گالی ــمند تاریخــی زده اســت.وی ب ارزش
بــه ایــن اثــر تاریخــی افــزود: کاروانســرای شاه عباســی در ســال های 
۶۰ تــا ۶3 اداره میــراث فرهنگــی بــوده و مدیریــت آن در آن ســال ها 
بــه عهــده ایــن اداره کل بــوده اســت امــا در آن ســال ها بــه دالیلــی 
بــه زنــدان تغییــر کاربــری داد تــا اینکــه اخیــرا از ســوی رئیــس قــوه 

قضاییــه دســتور واگــذاری آن بــه شــهرداری صــادر شــد.
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــه داد: متاســفانه علی رغــم صــدور دســتور در خصــوص  اســتان ادام
واگــذاری آن ، هنــوز ایــن بنــای ارزشــمند تاریخــی در بنــد ضوابــط 
اداری اســت چــرا کــه براســاس قانــون، فــروش بناهــای در مدیریــت 
دســتگاه هــای دولتــی بــه افــراد یــا دســتگاه هــای غیردولتــی ممنــوع 

. ست ا
اداره کل  بــه  بایــد  بنــا  ایــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــی  ــذار م ــتان واگ ــتی اس ــگری و صنایع دس ــی، گردش میراث فرهنگ
ــی  ــتگاه تخصص ــک دس ــوان ی ــه عن ــن اداره کل ب ــزود: ای ــد اف ش
می توانســت بــه رونــد رو بــه رشــد آن کمــک بیشــتری کنــد اگرچــه 
ــا نظــارت  ــی آن ب ــی و مرمت ــت هــای عمران ــز ، فعالی ــک نی هم این

ــرد. ــی گی ــورت م ــی ص ــراث فرهنگ می
ــن  ــا در ای ــن بن ــفانه ای ــه متاس ــان اینک ــا بی ــت محمدی ب دوس
چنــد دهــه زخــم هــای زیــادی برداشــته گفــت: در ســال هایــی کــه 
زنــدان بــوده متاســفانه بــه دلیــل شــرایط امنیتــی، میــراث فرهنگــی 
نمــی توانســت بــر ایــن بنــا نظــارت کنــد و همیــن ســبب شــده کــه 

در طــول ایــن ســال هــا الحاقاتــی بــه بنــا افــزوده شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری در ایــن مــدت اقدامــات خوبــی 
ــود دارد،  ــروژه وج ــن پ ــه در ای ــی ک ــود موانع ــا وج ــزود: ب ــته اف داش
ــی  ــا هماهنگ ــده و ب ــکوت نمان ــا مس ــی در بن ــای مرمت ــت ه فعالی
شــهرداری و میــراث فرهنگــی رونــد حــذف الحاقــات و مرمــت بنــا 
شــروع شــده است.سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان بــا اشــاره بــه مشــکالت پیــش آمــده در مســیر 
واگــذاری ایــن بنــا بــه شــهرداری ســمنان گفــت: مشــکالت پیــش 
آمــده بــرای انتقــال مالکیــت بنــا بــه شــهرداری، یــک مشــکل و گیــر 
حقوقــی دارد کــه رفــع آن در صالحیــت دســتگاه های ملــی اســت و 

بایــد در خــارج از اســتان حــل شــود.
وجود ۱۱ بافت تاریخی ارزشمند در استان

دوســت محمدی اضافــه کــرد: میــراث فرهنگــی اســتان ســمنان 
ــن  ــر از ای ــت بهت ــت و حفاظ ــاء، مرم ــه احی ــه ب ــی ک ــر اتفاق ــا ه ب
کاروانســرای تاریخــی بی انجامــد موافــق اســت. بــه هــر حــال اگــر 
بنــا بــه شــهرداری واگــذار شــود، میــراث فرهنگــی بــا حساســیت بــر 
رونــد مرمــت بنــا نظــارت خواهــد کــرد و اگــر مالکیــت بنــا بــه میراث 
فرهنگــی واگــذار شــود، براســاس ضوابــط همچــون دیگــر بناهــا، بــه 
یــک ســرمایه گذار بخــش خصوصــی واگــذار و فرآینــد مرمــت و احیــا 

بــا نظــارت ســازمان انجــام خواهــد شــد.
ــوزه  ــتان در ح ــن اس ــاالی ای ــت ب ــه ظرفی ــاره ب ــا اش وی ب
گردشــگری گفــت: اســتان ســمنان از تنــوع اقلیمــی بســیار باالیــی 
برخــوردار اســت بــه طــوری کــه در اســتان هــم بــا مناطــق کامــال 
ــری و دشــت  ــم مناطــق کوی ــم و ه ــی مواجه ای ــتانی و جنگل کوهس
ــذا همیــن تنــوع ســبب شــده ایــن اســتان چــه از  ــزرگ و ل هــای ب
ــی و... ــار طبیع ــه آث ــول و چ ــول و غیرمنق ــی منق ــار تاریخ ــر آث نظ

ــی برخــوردار باشد.سرپرســت اداره کل  ــای بســیار باالی ــوع و غن از تن
ــود ۱۱  ــتان از وج ــتی اس ــگری و صنایع دس ــی، گردش میراث فرهنگ
بافــت تاریخــی ارزشــمند در اســتان ســمنان خبــر داد و گفــت: هــر 
ــد. ــددی در دل خــود دارن ــار تاریخــی متع ــا آث ــن بافت ه ــدام از ای ک

وی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای کالبــدی و ماهــوی ایــن 
ــا از  ــن بافت ه ــوی ای ــای ماه ــزود: ارزش ه ــی اف ــای تاریخ بافت ه
ارزش هــای کالبــدی آن بــرای ســازمان میــراث فرهنگــی از اهمیــت 

ــت. ــوردار اس ــتری برخ ــیار بیش بس

ــهر  ــق ش ــرای تحق ــر داد ب ــت خب ــهردار رش ش
هوشــمند:

پروژه مدیریت الکترونیك 
پارک حاشیه ای معابر رشت اجرا می شود

بـه گـزارش واحـد خبـر مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملـل 
شـهرداری رشـت، سـید محمـد احمدی شـهردار رشـت اجـرای پروژه 
پـارک حاشـیه ای معابـر شـهر رشـت را مـورد اشـاره قـرار داد و اظهار 
داشـت: هوشمندسـازی و بهبـود وضعیـت ترافیـک از جملـه اهدافـی 

محسـوب می شـود کـه بـا اجـرای ایـن طـرح محقـق می شـود.
وی در ادامه قرارداد سـامانه مدیریت الکترونیک پارک حاشـیه ای 
معابـر را تشـریح کـرد و ابـراز داشـت: با اجـرای این طرح، شـهروندان 
مـی تواننـد جهـت پـارک خـودرو و پرداخـت هزینـه در معابـر تحـت 
پوشـش مدیریـت پـارک حاشـیه ای بدون حضـور پارکبـان و از طریق 

اپلیکیشـین، سـرویس پیامکی و وب سـایت اقـدام نمایند.
شـهردار رشـت بـا اشـاره بـه اینکـه پـروژه مدیریـت الکترونیک 
پارک حاشـیه ای معابر رشـت در ۲۱ معبر پرترافیک سـطح شـهر اجرا 
می شـود بیـان داشـت: این طـرح مصوبه شـورای عالی ترافیک کشـور 
اسـت و بر اسـاس آن عواید و درآمد حاصل از آن مطابق قانون صرف 

سـاخت پارکینگ های طبقاتی در سـطح شـهر خواهد شـد.
احمـدی دیگـر مزیت هـای پـروژه مدیریـت الکترونیـک پـارک 
حاشـیه ای معابـر رشـت را برشـمرد و اضافـه کـرد: با اجـرای این طرح 
نحـوه نظـارت بـر وضعیت پـارک خودروهـا در معابر به صـورت کامال 
مکانیـزه و بـدون دخالت نیروهای انسـانی از طریـق خودروهای مجهز 

بـه دوربیـن ثبت تخلـف انجام می شـود.
شـهردار رشـت مدیریـت مکانیـزه پارک حاشـیه ای معابـر را موثر 
در بهبـود وضعیـت ترافیـک دانسـت و افـزود: بـا توجه بـه محدودیت 
فضـای پـارک موجود در سـطح شـهر، این امر منجر بـه توزیع عادالنه 

فضـای پـارک برای تمام شـهروندان خواهد شـد.
احمدی ترسـیم سیاسـت گذاری های ترافیکی شـهر در آینده را از 
دیگـر کارکردهـای این طرح دانسـت و خاطرنشـان کرد: شـهروندان با 
اطالعـات برخطی که در سـامانه مدیریت الکترونیک پارک حاشـیه ای 
معابـر قـرار دارد ایـن امـکان را خواهند داشـت تـا از وضعیـت ترافیک 

معابر سـطح رشـت بـه صورت آن الیـن و لحظه ای مطلع شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه دسـتیابی بـه شـهر و شـهروند هوشـمند از 
جملـه مزیت هـای اجـرای مدیریت الکترونیـک پارک حاشـیه ای معابر 
رشـت محسـوب می شـود افزود: بـا اسـتفاده از درآمد حاصـل از چنین 
طرح هایـی ایـن امـکان میسـر می شـود تا پارکینـگ هـای طبقاتی در 
سـطح شـهر راه اندازی شـود و هم اینک نیز لکه گذاری جهت احداث 

پارکینـگ طبقانـی در سـطح شـهر انجام گرفته اسـت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن:
 313 روستای گیالن در سالجاری با تنش آبی مواجه 

هستند
و  آب  آموزش همگانی شرکت  و  روابط عمومی  دفتر  به گزارش 
اقدامات  این شرکت ضمن تشریح  استان گیالن، مدیرعامل  فاضالب 
انجام شده به منظور جلوگیری از بروز تنش آبی در استان گیالن، برنامه 
استان  تأمین آب شرب  ارتقاء خدمات  بینی شده در جهت  های پیش 

را نیز برشمرد.
سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن با بیان این که با اقدامات انجام شده در سال 
۹۹ از قبیل حفر 3 حلقه چاه ، بهسازی۵۱ حلقه چاه و ۹ دهنه چشمه و 
تجهیز و راه اندازی ۲۲ حلقه چاه ، اصالح و توسعه ۲۱۸ کیلومتر شبکه 
آب و استانداردسازی ۱۱77 فقره انشعابات، حدود ۴۰۰ روستا از ارتقا و 

پایداری تولید ، انتقال و توزیع در امر آبرسانی برخوردار شدند.
وی افزود: علیرغم اقدامات انجام شده در سال گذشته، پیش بینی 
می شود با توجه به کاهش بارندگی در کشور و به ویژه در سطح گیالن 
و تاثیر آن بر کاهش دبی چشمه ها و چاههای منطقه، تعداد روستاهای 

دارای تنش آبی در سال ۱۴۰۰ به 3۱3 مورد برسد.
رئیس هیأت مدیره آبفای گیالن در خصوص تمهیدات پیش بینی 
شده جهت مدیریت تنش آبی برای سال جاری افزود: با توجه به تشکیل 
هفتگی جلسات ستاد پایش تنش آبی، حفر ۸ حلقه چاه، بهسازی ۱۰۲ 
دهنه چشمه و 3۰ حلقه چاه ، تامین برق اضطراری 3۰ دستگاه، اصالح 
و احداث 3۰ کیلومتر خطوط آبرسان، خرید تانکر آبرسانی ثابت و سیار و 
دستگاه بسته بندی آب برای استقرار در مناطق شرق و غرب دور استان 
مهمترین  جمله  از  تجهیزات ضروری  و  اقالم  پشتیبان  انبار  تجهیز  و 
اقدامات برنامه ریزی شده برای گذر از تنش آبی پیش رو به شمار می آید.

خصوص  در  گیالن  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
چالش های موجود در روستاها اظهار داشت: فراوانی انشعاب های غیرمجاز، 
آسیب رساندن به خطوط آبرسان در روستاها به منظور برداشت غیر مجاز 
آب شرب برای مصارف کشاورزی، باغها و دام، افزایش باغ ویالها، تعداد 
روستاهای نیازمند آبرسانی سیار و کمبود تانکر و صعب العبور بودن مسیر 
دسترسی به تعدادی از روستاها و عدم ظرفیت مناسب بخش خصوصی 
آبرسانی سیار در استان از مهمترین چالش های پیش رو در حوزه روستایی 

محسوب می شود.

با مدیرعامل سازمان  دیدار مدیرعامل آبفای گیالن 
منطقه آزاد انزلی

و  آب  آموزش همگانی شرکت  و  روابط عمومی  دفتر  به گزارش 
فاضالب استان گیالن، در نشست مدیرعامل این شرکت با مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی، تکمیل پروژه آبرسانی به منطقه آزاد و همچنین 
تأمین آب روستاهای اطراف منطقه آزاد از طریق تصفیه خانه بزرگ آب 

گیالن بررسی شد.
سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن 
با بیان نحوه تأمین آب شرب واحدهای مسکونی و تجاری منطقه آزاد 
انزلی، به بهبود وضعیت آبرسانی روستاهای اطراف این منطقه اشاره کرد 
و افزود: با تشکیل کارگروه های تخصصی، راهکارهای افزایش ظرفیت 

آبرسانی به منطقه آزاد مورد بررسی و در دستورکار قرار خواهد گرفت.
در این نشست که جمعی از معاونین شرکت آبفای گیالن نیز حضور 
داشتند، افزایش ظرفیت تأمین آب منطقه آزاد انزلی با توجه به افزایش 
تعداد متقاضیان و مصرف کنندگان مطرح و مقرر شد موضوع از سوی 

معاونت بهره برداری و توسعه آب مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
به سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شد، آبرسانی به 
فاز جدید صنعتی در منطقه آزاد انزلی، پس از اعالم حجم آب مورد نیاز 
توسط آن سازمان، در دستور کار شرکت آبفای گیالن جهت تأمین و 
توزیع آب قرار خواهد گرفت.آبرسانی به روستاهای اطراف منطقه آزاد 
انزلی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود که با بررسی وضعیت 
روستاها، نسبت به تأمین آب مورد نیاز از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن 
و مجتمع های آبرسانی روستایی اطراف منطقه، نسبت به رفع مشکالت 
موجود اقدام می شود.علی اکبری مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی نیز در این دیدار نسبت به تکمیل و بهره برداری از پروژه آبرسانی 
منطقه آزاد با توجه به راه اندازی فاز جدید صنعتی در این منطقه، جهت 

خدمت رسانی به واحدهای تجاری و مسکونی آن حوزه تأکید نمود .

درصد   ۹1 به  مبارکه  فوالد  شرکت  محصوالت  کیفی 
رسید

علیرضا کی یگانه مدیر واحد کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با رشد چشمگیر تولید 
شرکت باالترین بازده کیفی محصوالت شرکت در نواحی فوالد سازی، 
نورد گرم، نورد سرد و فوالد سبا به دست آمد که منجر به کسب رکورد 
۹۱% در کل شرکت و بهبود ۲% نسبت به سال قبل شد که در شرکت 

فوالد مبارکه رکورد محسوب می شود.
وی افزود: رکورد بازده کیفی شرکت فوالد مبارکه از آنجا مهم است 
که تمام نواحی تولیدی باالترین عملکرد کیفی خود را در این ماه با توجه 

به حجم و ظرفیت تولید محصوالت کیفی به دست آوردند.
در  کرد:   اعالم  مبارکه  فوالد  شرکت  کیفی  کنترل  واحد  مدیر 
اردیبهشت ماه سال جاری، بازده کیفی واحد فوالد سازی ۹۵,3 % ، نورد 
گرم ۹۹,۴ % نورد سرد ۹۶% و فوالد سبا ۹۸,۴ % شد که کسب این رکورد 
در کنار افزایش تولید کمی، منجر به سود آوری شرکت، رضایتمندی 

مشتریان و به دنبال آن کاهش ضایعات خواهد بود.
غالمرضا سلیمی نیز در توضیح رکورد تولید کیفی محصوالت ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه 
اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال، شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
سازمانی متعالی و پیشرو همگام با رکورد کمی در تولید به کیفی سازی 
محصوالت اهتمام ویژه ای دارد.وی افزود: اگرچه هدف گذاری در بنگاه 
های اقتصادی بزرگ بر افزایش کمی محصوالت تولیدی است اما در 
شرکت فوالد مبارکه و ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، شاخص 

کیفیت محصوالت هم هدف گذاری شده است.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
گفت: در سال گذشته نسبت به سال ۹۸، تمام پارامترهای کیفی شامل 
ذوب های خارج از استاندارد و کاهش عیوب محصوالت تولیدی با بهبود 
۰,۵ تا ۲,۵ درصدی همراه بود که باید نسبت به مقیاس تولید 7 میلیون تن 
فوالد خام سنجیده شود.وی اضافه کرد: روند کیفی سازی محصوالت در 
دو ماه ابتدای سال تداوم داشت و در اردیبهشت ماه رکورد کیفی سازی 
محصوالت در تاریخ شکل گیری شرکت فوالد مبارکه ثبت شد. بازده 
کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه به ۹۱ درصد رسید که سهم ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، در رسیدن به این شاخص ویژه و مهم 
است. وی افزود: درصد عیوب تختال در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه که سهم مهمی در بازده کیفی محصوالت 

شرکت فوالد مبارکه دارد که در اردیبهشت ماه با 7,۶ بوده است.  
وی اضافه کرد: بازده کیفی فوالدسازی در اردیبهشت ماه به ۹۵,3 
درصد افزایش یافت که میزان بهبود این بازده یک رکورد محسوب می 
شود.وی دستیابی به دستاورد کیفی سازی محصوالت ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه را همگام با رکورد در بخش 
تولید محصول آماده به کار نگه داشتن تجهیزات، نگهداری و تعمیرات 

به موقع و بازرسی انجام گرفته و تالش پرسنل این واحد دانست.

ی  ز سا شهر و ه  ا ر کل  یر مد
ازاجرای  بازدید  ضمن  ایالم  استان 
کبیر  تونل  بتونی(  الینینگ)پوشش 
کوه بر لزوم تداوم بدون وقفه و کیفیت 

اجرای این مرحله تأکید کرد.
پایگاه خبری وزارت  به گزارش 
راه  راه و شهرسازی)ایالم(، مدیرکل 
بازدید  در  ایالم  استان  شهرسازی  و 
این  تکمیل  گفت:  کبیرکوه  تونل  از 
سخت  های  گردنه  حذف  با  طرح 
شهرستان  بین  ارتباط  کبیرکوه  گذر 
دره شهر با شهرستان های آبدانان و 

دهلران را تسهیل خواهد کرد.
مراحل  مورد  در  بهادری  عبداهلل 
طول  داشت:  اظهار  پروژه  این  اجرای 
که  متر  کوه ۴7۵۰  کبیر  اصلی  تونل 
حفاری و کف برداری آن به پایان رسیده 
و  هم اکنون پیمانکار مشغول اجرای 
الینینگ)پوشش بتونی سقف و دیوارها( 
می باشد که ۴۰۰ متر از الینینگ نیز در 

حال حاضر انجام گرفته است.
شهرستان  سمت  از  افزود:  وی 

تونل  به  دسترسی  برای  شهر  دره 
اصلی کبیر کوه ۶ و نیم کیلومتر جاده 
سازی در حال انجام است، در این ۶ 
و نیم کیلومتر چند دستگاه تونل جمعًا 
به طول ۱۸۵۰ متر حفاری شده و هم 
اکنون پیمانکاردراین قسمت مشغول 
عملیات خاکبرداری و اجرای روسازی 

و تحکیمات و آماده سازی الینینگ 
تونل ها است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
ایالم خاطر نشان کرد: این طرح یکی 
از پروژه های بزرگ در سطح کشور 
است که در کوتاه مدت با حذف گردنه 
های سخت گذر کبیرکوه، ارتباط بین 

شهرستان دره شهر با شهرستان های 
خواهد  تسهیل  را  دهلران  و  آبدانان 
طرح  سایر  تکمیل  با  آینده  در  کرد، 
نقش  ایالم  استان  سازی  راه  های 
های  استان  بین  ارتباط  در  مهمی 
کرمانشاه و لرستان با استان خوزستان 

و کشور عراق خواهد داشت.

مدیرکل راه وشهرسازی استان:

پیشرفت مطلوب در الینینگ تونل کبیرکوه ایالم

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
عملیاتی  توان  تقویت  ز  ا ردبیل  ا
نیروهای امداد ، گازبان و کنتورخوانی 
ارایه  کیفی  سطح  ارتقاء  راستای  در 

خدمات گازرسانی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اسماعیلی  سردار  اردبیل،  استان  گاز 
مهمترین  شرکت  این  عامل  مدیر 
دوم  گام  در  را  گاز  شرکت  رویکرد 
یه  را ا کیفی  سطح  رتقاء  ا نقالب  ا
خدمات به مشترکین دانست و گفت: 
گذشته  سال  طی  راستا  همین  در 
اقدامات ارزنده ای در خصوص توانمند 
سازی نیروهای امدادی، کنتورخوانی و 
گازبان صورت گرفته است که آموزش 
نیروهای عملیاتی در اداره کل فنی و 
حرفه ای، توسعه و تکمیل سامانه ثبت 
و کنترل مصارف غیر مجاز مشترکین، 

ثبت اطالعات علمک های مشترکین 
و توسعه امکانات نرم افزار قرائت آنی 
، تعویض قریب به ۶۵ هزار کنتور در 
راستای کاهش هدر رفت گاز طبیعی 
و بازدیدهای ادواری سازماندهی شده 

از نواحی گازرسانی در راستای کنترل 
و  عملیاتی  نیروهای  افزایی  توان  و 
نمونه  ها  نیرو  این  آمادگی  سنجش 

ای از این اقدامات می باشد.
گذشته  سال  در  افزاید:  می  وی 

تعداد ۶۸ روستا در اقصی نقاط استان 
گازدار شده است و پروژه های اجرایی 
به ۱۱7 روستای دیگر نیر در دست اقدام 
می باشد که با اتمام این تعداد بیش از 
۹۸ درصد از جمعیت روستایی استان از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند 
و شرکت گاز استان برنامه ریزی های 
الزم را بمنظور ارایه خدمات گازرسانی 
از  هنگام  به  تعمیرات  و  نگهداری   ،
را  این شرکت  تاسیسات  و  تجهیزات 
انجام می دهد تا در تمام اّیام سال گاز 
ایمن و پایدار به مشترکین تحویل دهد.

در  اردبیل  استان  است  گفتنی 
سال گذشته با توجه به ضریب نفوذ 
۱۰۰ درصدی گاز طبیعی در شهرها 
استان  روستاهای  در  درصدی   ۹۶ و 
جزو استانهای سبز از لحاظ گازرسانی 

محسوب می شود.

تقویت توان عملیاتی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمات
 در شرکت گاز استان اردبیل

سخنگوی شرکت توزیع نیروی 
برق استان ایالم گفت: عدم خاموشی 
دلیل  به  استان  در  روزه  چند  موقت 
همکاری و همراهی مردم و کاهش 

مصرف و دما است.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی 
برق استان ایالم گفت: عدم خاموشی 
دلیل  به  استان  در  روزه  چند  موقت 
همکاری و همراهی مردم و کاهش 

مصرف و دما است.
در  لی   محمدیان شما محمد 
ایالم  استان  برق  کارگروه رسانه ای 
بینی  پیش  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
دو  دما،  افزایش  بر  مبنی  هواشناسی 
هفته پیش رو از لحاظ مدیریت برای 
شرکت توزیع برق بسیار سخت است 

و مردم باید با کاهش مصرف شرکت 
را همراهی کنند.

مصرف  میزان  شد:  یاداور  وی 
گذشته  روز  پایان  تا  استان  در  برق 

پنچ شنبه، ۲۵3 مگاوات بوده که این 
میزان نزدیک به سهمیه ابالغی است 
روزهای  می شود طی  بینی  پیش  و 

آینده افزایش یابد.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی 
به  داشت:  اظهار  ایالم  استان  برق 
 ۱۲۰۰ دما  افزایش  درجه  هر  ازای 
مگاوات به مصرف برق کشور اضافه 
بینی  پیش  به  توجه  با  که  شود  می 
در  مصرف  اوج  برق،  صنعت  های 
هفته های آینده به ۵7 هزار مگاوات 

خواهد رسید.
خاطرنشان  پایان  در  شمالی 
به  ترغیب  را  مردم  ها  رسانه  کرد: 
نصب اپلیکشین “برق من” کنند زیرا 
زمان بندی خاموشی های احتمالی و 
عمده خدمات شرکت در راستای عدم 
مراجعه حضوری مردم و سهولت در 
انجام  اپلیکیشن  این  در  کارها  انجام 

می شود.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم :

عدم خاموشی موقت برق در ایالم به سبب کاهش دما 

محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور،  به  همراه جمعی از 
مسئولین استانی از  پروژه تعاونی مسکن مخابرات 

منطقه اصفهان بازدید کرد.
منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  در  اصفهان  منطقه  مخابرات  مدیر  اصفهان، 
بازدید، ضمن خوش آمد گویی به حضار، با اشاره 
به اجرای پروژه های گوناگون مسکن کارکنان در 
پروژه  حال  به  تا  گفت:  اصفهان  منطقه  مخابرات 

های بسیاری در راستای خانه دار ساختن همکاران 
به سرانجام رسیده که  این مجموعه  مخابراتی در 
یکی از این پروژه ها  احداث مجموعه ۱7۶ واحدی 
است که با3۶۰۰۰ متر مربع زیر بنا و در شش طبقه 

در آینده نزدیک ساخته خواهد شد.
اسماعیل قربانی افزود:  هدف تعاوني مسکن 
باالترین  با  های مسکونی  واحد  تأمین  مخابرات، 
که  بوده  اعضا  برای  قیمت  نازلترین  و  کیفیت 
این  انجام  بر   عالوه  تعاونی،  این  های  فعالیت 

مهم، باعث بهبود مدیریت مسکن ، ترویج برنامه 
ریزي ومدیریت پایدار  کاربرد  زمین ، ترویج فعالیت 
ي  توسعه  ترویج   ، ساختمان  صنعت  پایدار  هاي 
منابع انساني و ایجاد ظرفیت براي توسعه مسکن 

نیز خواهد شد.
تعاونی  رئیس  و  استاندار  مشاور  نجار  حسین 
مسکن کارکنان مخابرات منطقه اصفهان نیز در این 
بازدید به ارائه  گزارشی از اقدامات این تعاونی در 
سالهای گذشته و روند پیشرفت پروژه فعلی پرداخت.

بازدید معاون رئیس جمهور از پروژه تعاونی مسکن مخابرات اصفهان 
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عمرانی  امور  معاون 
به  اشاره  با  بوشهر  استاندار 
استان  مسئوالن  با  نشست 
استان  شرب  آب  تأمین  در  فارس 
اظهار  کازرون  آبی  منابع  از  بوشهر 
امور  معاون  نشست  این  در  داشت: 
مدیرعامل  فارس،  استاندار  عمرانی 
آب  شیراز،  فاضالب  و  آب  شرکت 
نماینده  فارس،  و  بوشهر  منطقه ای 
کازرون  ر  ندا فرما و  نیرو  وزارت 
به  رسیدگی  برای  الزم  راهکارهای 

مشکل آب دشتستان ارائه کردند.
به  ره  شا ا با  ستوده  د  مهردا
مصوبات این نشست افزود: در سنوات 
از آب استان بوشهر  قبل که بخشی 
کازرون  از  دشتستان  شهرستان  و 
کماکان  شد  مقرر  که  می شد  تأمین 
دشتستان  شهرستان  تخصیصی  آب 

از این محل تأمین شود.
وی با اشاره به ساخت پروژه های 
آب شیرین کن در نقاط مختلف استان 
پروژه ها  این  با تکمیل  بوشهر گفت: 
میزان وابستگی آب استان بوشهر به 

کازرون به حداقل می رسد.
استاندار  عمرانی  امور  معاون 
و  آب  محوریت  با  کرد:  بیان  بوشهر 
فاضالب استان بوشهر اعتبار مورد نیاز 
نماینده  تأیید  به  که  نقدی  به صورت 
به  پرداخت  برای  رسید  نیرو  وزارت 
کشاورزان بومی تأمین کننده آب شرب 

مردم استان بوشهر تخصیص یابد.
دشتستان  مردم  ارتباط  ستوده 
تاریخی  پیشینه  دارای  را  کازرون  با 
روابط  کرد:  بیان  و  دانست  درخشان 
مردم  تاریخی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
سال های  به  شهرستان  دو  ین  ا
همکاری  که  برمی گردد  متمادی 
در  بوشهر  استان  با  کازرون  مردم 
قابل ستایش و  عرصه های گوناگون 

درخور تحسین است.
همکاری  از  قدردانی  با  وی، 
فارس،  ر  ندا ستا ا نی  عمرا معاون 
استان های  منطقه ای  آب  مسئوالن 

فرماندار  همراهی  و  فارس  و  بوشهر 
کازرون گفت: امید می رود با همراهی 
مردم در مدیریت مصرف آب دغدغه 
تأمین آب در تابستان امسال برطرف 

شود.
می رود  امید  کرد:  بیان  ستوده 
شیرین سازی  طرح های  افزایش  با 
آب  انتقال  شاهد  آینده  در  دریا  آب 
شهرستان  مجموعه  به  خلیج فارس 

کازرون باشیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
طرح  اجرای  از  هم  بوشهر  استان 
نکاشت خبر داد و گفت: شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر در قالب طرح 
نکاشت 3 میلیارد تومان به کشاورزان 
رودخانه شاهپور  اطراف  زمین  دارای 

که  فارس  استان  کازرون  شهرستان 
از کشت محصول خودداری کرده و 
سهمیه آب خود را به مردم این استان 
اختصاص دادند، پرداخت کرده است.

داد:  ادامه  حمزه پور  عبدالحمید 
برهمین اساس آن میزان آبی که برای 
کشت محصوالت مختلف کشاورزی 
آبرسانی  شبکه  وارد  می شد،  مصرف 
همکاری  که  می شود  بوشهر  استان 
فارس  استان  مسئوالن  و  کشاورزان 

و کازرون ستودنی است.
 ۲۰ اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
درصد از آب مصرفی استان بوشهر از 
کازرون تامین می شود افزود: کاهش 
زمستان  در  بارش ها  درصدی   ۵۰
گذشته و خشکسالی باعث افت کمی 

و کیفی منابع آبی محلی درون استان 
و استان های همجوار شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای بوشهر 
هم خشکسالی ها و کاهش بارش باران 
را مورد اشاره قرار داد و افزود: کاهش 
بارش باران در زمستان گذشته، آفت 
آبدهی چاه ها و رودخانه ها در پی داشته 
است که بر بحران کم آبی افزوده است.

از  قدردانی  با  محمدی  علی 
فارس  استان  مسئوالن  همکاری 
آشامیدنی  آب  تأمین  در  کازرون  و 
مهم  پروژه های  گفت:  بوشهر  استان 
در راستای سدسازی و آب شیرین کن 
در استان بوشهر در حال اجرا است که 
بخشی از این پروژه ها امسال وارد مدار 

تولید و بهره برداری می شود.

راهکارهای تامین بخشی از آب استان بوشهر از کازرون بررسی شد مدیرعامل آبفا هرمزگان؛
پروژه فاضالب »تیاب« متوقف نشده

»تیاب« نخستین روستای بهره مند از شبکه جمع آوری فاضالب
در حالی که بهره مندی شهرهای هرمزگان از شبکه جمع آوری 
فاضالب به عنوان یکی از شاخص های توسعه، در دولت دوازدهم  شتاب 
بیشتری گرفته، ضرورت اجرای این طرح در روستاها نیز با هدف حفظ 
ارتقاء شاخصهای  و  زیرزمینی  آبهای  منابع  از  زیست، حفاظت  محیط 
بهداشتی روستاییان بیش از پیش احساس می شود. در همین رابطه 
و با تحقق طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری 
و روستایی، نخستین طرح جمع آوری فاضالب روستایی هرمزگان در 
روستای »تیاب« شهرستان میناب که آغاز عملیات اجرایی آن به یک 
دهه قبل برمی گردد،  با شتاب هر چه بیشتر ادامه و سرانجام صبح 
دیروز )۴ خرداد ۱۴۰۰(به عنوان یکی از نتایج مهم یکپارچه سازی با 
دستور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو  بهره برداری و افتتاح شد. طرحی که 
بر  به گفته مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان؛ عالوه  بنا  قرار است 
ارتقاء شاخصهای بهداشتی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی 

را برای روستاییان به ارمغان آورد.
»امین قصمی« در خصوص جزییات این طرح گفت: حجم عملیاتی 
این طرح شامل ۱۸ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب، یکهزار و ۹۰۰ 
متر خط انتقال، ایستگاه پمپاژ فاضالب و تصفیه خانه ای به ظرفیت 

۸۸۰ مترمکعب در روز با فرآیند تصفیه MBR است. 
به گفته وی؛ اعتبار هزینه شده برای این طرح ۱۸۰ میلیارد ریال 
بوده است. وی در ادامه در خصوص گالیه اهالی روستای تیاب نسبت 
به عدم نصب انشعابات فاضالب، گفت: با توجه به تکمیل پکیج فاضالب 
تیاب شامل خط انتقال، شبکه جمع آوری، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه 
فاضالب، اهالی روستا بایستی برای بهره مندی از این طرح  نسبت به 

خرید انشعاب اقدام نمایند. 
وی افزود: در حال حاضر 3۵۰ انشعاب فاضالب نصب شده است 
که در صورت خرید انشعاب از سوی مشترکین، آبفا نسبت به وصل این 

انشعابات به شبکه جمع آوری فاضالب اقدام می کند. 
مدیرعامل آبفا استان در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح 
فاضالب تیاب از یک دهه قبل آغاز شده است، در حال حاضر در برخی 
مناطق بازسازی خطوط انتقال قدیمی فاضالب کماکان در دست اجراست 
که این مسئله مانع افتتاح و بهره برداری رسمی نبوده ، به طوری در 
ایستگاه پمپاژ به تصفیه  از طریق  حال حاضر فاضالب برخی مناطق 

خانه فاضالب منتقل شده است. 
قصمی با تاکید بر اینکه آبفا به طور صد درصد آمادگی ارائه خدمات 
نصب و وصل انشعابات فاضالب را دارد، از مردم روستای تیاب خواست 
تا با خرید انشعاب فاضالب )که امکان پرداخت هزینه انشعاب به صورت 
اقساط نیز وجود دارد(، این مجموعه را در افزایش بهره مندی بیشتر 

روستا از شبکه جمع آوری فاضالب همراهی کنند. 
وی در ادامه با اشاره به انتشار خبرهایی مبنی بر توقف اجرای طرح 
فاضالب تیاب در شبکه های اجتماعی، تصریح کرد: هم اکنون ادامه 
اجرای این طرح و واگذاری انشعابات فاضالب از سوی این مجموعه به 
برخی دالیل از جمله عدم دریافت مجوز از  سوی دهیاری امکان پذیر 
نبوده و به محض  این مسئله به معنای توقف اجرای طرح  نبوده که 

دریافت مجوز از سوی دهیاری،  آبفا آماده ارائه خدمات است.
وی در پایان، تاکید کرد: اجرای یک طرح فاضالب نیازمند ایجاد 
شبکه جمع آوری اصلی و فرعی فاضالب، خطوط انتقال، احداث ایستگاه 
پمپاژ و تصفیه خانه فاضالب است که با افتتاح طرح فاضالب تیاب، تمامی 
این تاسیسات احداث و وارد مدار بهره برداری شده است. به طوری که 
هم اکنون فاضالب مناطقی که به شبکه جمع آوری متصل شده است، از 
طریق ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال وارد تصفیه خانه فاضالب می شود.

 جمع آوری ۸۵0 تن پسماند عفونی در سال گذشته
 رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس گفت: در سال 
گذشته بیش از ۸۵۰ تن پسماند پزشکی و عفونی از بیمارستانها و مراکز 

بهداشتی درمانی بندرعباس جمع آوری شده است.
 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
پوریا دروار با اعالم این خبر افزود: بیمارستان ها، درمانگاه ها، آزمایشگاه ها 
و مطب پزشکان مهمترین و بزرگترین تولید کننده پسماند های عفونی 
هستند. وی با اشاره به اینکه بیشترین پسماند جمع آوری شده عفونی 
مربوط به بیمارستان ها است، تصریح کرد: از مجموع کل پسماندهای 
عفونی، 7۵۰ تن مربوط به بیمارستان های سطح شهر بندرعباس بوده 

است.
رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداریبندرعباس، درمانگاه ها، 
به ترتیب در  نام برد که  از مراکزی  را  آزمایشگاه ها و مطب پزشکان 

رتبه های بعدی تولید پسماند عفونی قرار دارند.
 دروار، جمع آوری مناسب و امحاء این نوع پسماند را از مهمترین 
و سخت ترین خدمات سازمان مدیریت پسماند برشمرد و گفت: با توجه 
جامعه  سالمت  برای  تواند  می  عفونی  پسماندهای  که  مشکالتی  به 
ایجاد کند، دفع و امحا آنان نیز شامل رعایت پروتکل های حساسی 
است که طی سال های گذشته به درستی از سوی این سازمان اعمال 

و انجام می شود.
 رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس رها کردن 
ماسک و دستمال کاغذی در معابر توسط افرادی که آگاهی کامل در مورد 
خطرات جدی این اقالم ندارند را، یکی از چالش های پیش روی جمع 
آوری درست پسماند های عفونی برشمرد و خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه تمامی پسماندها در سطح شهر توسط کارگران زحمتکش شهرداری 
جمع آوری می شود، از شهروندان خواهشمندیم برای حفظ سالمتی این 

افراد از رها کردن پسماندهای عفونی در معابر جداً خودداری نمایند.

رییس خانه مطبوعات عنوان کرد :
100 دوز واکسن کرونا سهمیه خبرنگاران ایالم است

با اشاره به اختصاص  رییس خانه مطبوعات و رسانه های ایالم  
سهمیه واکسن کرونا ویژه خبرنگاران گفت: سهم استان ایالم در نوبت 

اول برای خبرنگاران فعال و میدانی ۱۰۰ نفر است.
سامی شهبازی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در این زمینه برای 
هر استان نصف سهمیه اعضای مجمع عمومی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: نشست هایی بصورت کشوری و آنالین بین خانه 
های مطبوعات و رسانه های کشور پیرامون هم اندیشی برای چگونگی 
اختصاص سهمیه واکسن خبرنگاران بر اساس شروط ستاد ملی  کرونا در 
چند نوبت برگزار شد. رییس خانه مطبوعات ایالم با ذکر اینکه در این 
سهمیه اختیاراتی به خانه های مطبوعات و رسانه های استان ها داده 
شده است، افزود: بر اساس این اختیار می توان از کسانی که اهلیت خبری 
داشته و شناسنامه دار رسانه ای هستند، ولی عضو مجمع نیستند هم 
در لیست قرار داده شود.شهبازی یادآور شد: چنانچه این موضوع استانی 
نیز دنبال شود، اسامی مجمع عمومی به همراه ۴۰ نفر از خبرنگارانی که 
فعال درحالت انتظار هستند و به عضویت خانه در نیامده اند، به متولیان 

امر و دانشگاه علوم پزشکی اعالم خواهد شد.
وی با ذکر اینکه تالش خانه های مطبوعات بر این است که همه 
اسامی مجمع در نوبت اول دریافت واکسن قرار گیرند، اضافه کرد: نوبت 
های بعدی تزریق براساس یک بازه زمانی برای سایر خبرنگارانی است 

که بعد از خبرنگاران میدانی در این عرصه فعالیت دارند.
وی تعداد اعضا مجمع خانه مطبوعات این استان را ۱۵7 نفر عنوان 
کرد و گفت: در مجموع  ۲۱۵ نفر اهلیت خبری دارند که شماری از آنها 

هنوز به عضویت خانه مطبوعات در نیامده اند.

خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
گفت: دو پروژه افزایش ظرفیت پست فوق توزیع 
از  بیش  گذاری  سرمایه  ارزش  با  خط  برقداری  و 
۲۰۰ میلیارد ریال، در این شرکت به بهره برداری 

رسیده است.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: ظرفیت پست 
 ۵۰ ظرفیت  به  ایذه  آنزان  ولت  کیلو   33 به   ۱3۲
مگاولت با ارزش سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد ریال 

به پایان رسید و برقدار شده است.

باعث  افزایش ظرفیت  این  کرد:  تصریح  وی 
در  برق مشترکین خانگی و صنعتی  توسعه شبکه 
منطقه ایذه و دهدز می شود و بهبود وضعیت ولتاژ 
منطقه و کاهش خاموشی ها را در پی خواهد داشت.

خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
افزود: عملیات احداث خط ۱3۲ کیلوولت پیروزان-

بقایی در پست خزامی اهواز، به طول یک کیلومتر 
مدار با ارزش سرمایه گذاری ۸۴ میلیارد ریال نیز 
به پایان رسید و برقدار شد.دشت بزرگ توضیح داد: 

احداث این خط با عث تامین انرژی پست در حال 
احداث ۱3۲ کیلوولت GIS خزامی، افزایش ضریب 
اطمینان شبکه برق منطقه جنوب شرق اهواز و رونق 

کشاورزی در منطقه خواهد شد.
وی تاکید کرد: با احتساب بهره برداری از این 
خط، از مهرماه سال ۹۹ تاکنون ۸3 کیلومتر مدار 
خط در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه 
تحت نظارت این شرکت در استان های خوزستان 

و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

بهره برداری از 2 پروژه پست و خط برق در خوزستان

بازیابی رمز بیش از 4000 کارت هوشمند سوخت در منطقه اردبیل 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت 
کرد:  بیان  خبر  این  اعالم  با  مدنی 
 ۴۰۰۰ از  بیش  رمز  گذشته  سال  در 
استان  در  سوخت  هوشمند  کارت 
بازیابی شد که بیشترین تعداد مربوط 
به ناحیه مرکزی با دو هزار ۶۰۴ فقره 
و کمترین آن مربوط به ناحیه گرمی 

با یکصد و ۱۸ کارت است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
در  گفت:  مدنی  حجت  سید  اردبیل، 
راستای صیانت از حقوق شهروندی و 

تکریم ارباب رجوع، همکاران منطقه 
در نواحی شش گانه در سال گذشته 
کارت  فقره   ۴۱3۵ بازیابی  به  اقدام 

هوشمند سوخت کردند.
عزیز  شهروندان  افزود:  مدنی 
کارت هوشمند سوخت خود  رمز  که 

بصورت  میتوانند  کردند  فراموش  را 
مدارک  داشتن  در دست  با  حضوری 
ملی  کارت  ماشین،  کارت   ( هویتی 
به  سوخت(  کارت  و  خودرو  صاحب 
به  نسبت  و  مراجعه  مربوطه  نواحی 
سوخت  هوشمند  کارت  رمز  بازیابی 

خود اقدام نمایند.
ن  ا ند و شهر ز  ا منطقه  یر  مد
خواست در صورت مفقودی و معیوب 
با  سوخت،  هوشمند  کارت  شدن 
نسبت  پلیس +۱۰  دفاتر  به  مراجعه 
اقدام  المثنی  صدور  درخواست  به 

نمایند.

اردبیل  استان  مدیریت  سرپرست  معارفه  و  تودیع  مراسم 
برگزار شد

با حضور حسن قلندری معاون امور مشتریان و توسعه بازار و هادی احمدی 
مدیر امور شعب و به موجب حکم مدیرعامل شرکت بیمه دی، حسین میکائیل وند 

به سمت سرپرست مدیریت استان اردبیل شرکت بیمه دی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ در بخشی از متن این حکم آمده است: 
» نظر به تعهد، تخصص و بررسی توانمندی های جنابعالی به موجب این حکم به 
سمت سرپرست مدیریت استان اردبیل منصوب می شوید. الزم است با توکل بر ایزد 
منان و در سایه توجهات حضرت ولیعصر )عج( و برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از 
توان کارشناسی، تمامی مساعی خود را جهت پیشبرد امور محوله در راستای تحقق 
اهداف و رعایت اصول تبیین شده شرکت شامل “سالمت”، “حرفه ای گری” و 

“انسجام سازمانی” به کار گیرید.«
همچنین مراسم تودیع طناز مرادی پسند که پیش از این مدیر استان اردبیل بود 
نیز انجام شد و از خدمات ایشان در مدت تصدی این عنوان، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

ادامه این مراسم که شبکه فروش و نمایندگان استان نیز در آن حضور  در 
داشتند، حسن قلندری با اشاره به برنامه های شرکت در سال پیش رو، بر تحقق 
اهداف و چشم انداز ترسیم شده با برنامه ریزی و دقت تاکید کرد و در پایان نیز طی 

جلسه پرسش و پاسخ به نظرات و دغدغه های نمایندگان پاسخ داد.

رئیس هیئت مدیره خبر داد؛
رشد ۲٫۵ برابری سرمایه گذاری های بیمه دانا در سال ۹۹

این  های  سرمایه گذاری  برابری   ۵/۲ رشد  از  دانا،  بیمه  مدیره  هیئت  رئیس 
شرکت در سال گذشته خبر داد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، عبدالحسین پهلوان 
در نشست هم اندیشی مدیران این شرکت اظهار داشت: در پایان سال ۹۸ جمع 
پایان سال  این رقم در  بود که  دانا حدود ۶7۲ میلیارد تومان  بیمه  سرمایه گذاری 
گذشته به ۱۵۴3 میلیارد تومان افزایش یافت که نشانگر رشد ۵/۲ برابری آن است.

وی در عین حال افزود که ذخایر این شرکت نیز از 3 هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حاکی از ثبات و توانمندی مالی 

بیمه دانا است.
رئیس هیئت مدیره بیمه دانا، گام برداشتن در جهت سیاست سود محوری را 
از برنامه های اصلی این شرکت بر شمرد و با ذکر این نکته که سود شرکت از ۴۰ 
میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان در پایان سال گذشته بالغ شده است، یادآور شد: 
سال گذشته، سال مثبت و خوبی برای بیمه دانا بود، به طوری که توانست پرتفویی 

نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان به ثبت برساند.
پهلوان، روند پرداخت خسارات به بیمه گذاران را مورد اشاره قرار داد و افزود: 
خوشبختانه با تسریع در پرداخت خسارات، رضایت اکثر بیمه گذاران، زیان دیدگان و 
مشتریان حاصل شده که جا دارد از زحمات تمامی همکاران در حوزه های مختلف 

تقدیر و تشکر شود.
وی، سیاست شرکت را حرکت به سمت جذب بیمه های زندگی دانست و با 
تاکید بر ضرورت افزایش نظارت ها بر روند پرداخت خسارت، خواستار دقت بیشتر 

شعب در جلوگیری از پرداخت خسارات غیر واقعی شد.
رئیس هیئت مدیره بیمه دانا در پایان، از تالش های تمامی همکاران ستاد و 

صف، و نمایندگان فروش شرکت تشکر و قدردانی کرد.

در پاسخ به استقبال کادر درمان کشور :
کادر درمان ۲ دانشگاه علوم پزشکی به طرح فرشتگان سالمت 

بانك آینده پیوستند
در  فعال  درمان  کادر  به  و سریع  آسان  با شرایط  تسهیالت  ارائه  به دنبال 
سراسر کشور با عنوان طرح »حمایت از فرشتگان سالمت« از سوی بانک آینده، 
تفاهم نامه معرفی بیش از ۱۴هزار نفر از کارکنان بیمارستان ها و واحدهای درمانی 
زیرمجموعه دانشگاه های علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی وخدمات 
این  از  بهره مندی  و  این طرح  در  ثبت نام  برای  بهشتی  درمانی شهید  بهداشتی 

انجام شد. تسهیالت 
طرح »حمایت از فرشتگان سالمت« بانک آینده از اسفند ۹۹، با هدف قدردانی 
از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با همه گیری بیماری کرونا و در 
قالب اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای کادر درمانی کشور، 
طراحی و عملیاتی شد که قدردانی معاون اول رئیس جمهور را برای این اقدام ارزنده 

بانک آینده به دنبال داشت.
الزم به ذکر است که در قالب طرح موصوف، بانک آینده طی 3 ماه ۵۰هزار فقره 
تسهیالت با شرایط آسان و سریع به کادر درمانی مرتبط با موضوع کرونا پرداخت 
خواهد نمود.این طرح،  یکی از بزرگ ترین پروژه های مسئولیت اجتماعی، از لحاظ 
بودجه اختصاص یافته و هم چنین تعداد نفرات جامعه هدف است که تاکنون توسط 

یک بانک در ایران اجرا شده است.

معادن سنگ مرمریت و کرومیت استان فارس زیر چتر بیمه 
پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد برای رفع نگرانی معدن داران و حفاظت منطقی از سرمایه 
گذاری های انجام شده با رعایت استانداردهای متداول در بازارهای جهانی بیمه، در 
اقدامی بی سابقه معادن سنگ مرمریت و کرومیت شهرستان نی ریز استان فارس 

را طی شش سال متمادی تحت پوشش قرار داده است.
ساسان منتظمی مدیر منطقه ۵ استان فارس بیمه پاسارگاد در خصوص پوشش 
بیمه های معادن استان بیان کرد: برای اولین بار در صنعت بیمه کشور معادن سنگ 
مرمریت و کرومیت استان فارس با ابراز رضایت از خدمات بیمه پاسارگاد طی سال 

های متمادی تحت پوشش این شرکت قرار گرفته است.
مدیر منطقه استان فارس افزود: در این همکاری که با تالش های رئیس و 
کارشناسان شعبه شیراز صورت گرفته است، تعداد ۵۰ دستگاه از انواع بیل مکانیکی 
، لودر ، دامپتراک و … در دو معدن مذکور در حال فعالیت است که از سال ۱3۹۴ 

تا کنون نزد شرکت بیمه پاسارگاد تحت پوشش قرار گرفته است.
نیروی  نفر  تعداد ۴33  به  از سال ۱3۹۱،  فعالیت  با سابقه شروع  این معدن 
انسانی فعال در حال استخراج سنگ معدن از مرغوب ترین نوع مرمریت خاکستری 
دنیا موسوم به سیلک امپرادور یا پرشین سیلک است که به دلیل کیفیت باال مورد 

استقبال گسترده مشتریان داخلی و خارجی قرار گرفته است.
گفتنی است استان فارس از نظر تعداد معادن و میزان استخراج در رتبه چهارم 
و از نظر ذخایر معدنی جایگاه هشتم کشور را در اختیار دارد و از جمله استان هایی 
است که در حوزه اشتغال معدنی هم جزء استان های برتر کشور محسوب می شود 
، همچنین این استان از نظر میزان سنگ های تزئینی ایران در رتبه دوم و دارای 

3۵۰ واحد سنگبری فعال است.
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مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی ته پر کوسه کالیبر ۱۲ به شماره پرونده 
7۸۹۹ و به شماره بدنه ۹۰۵۹۱۱7۵ ساخت روسیه به نام فاطمه درینی فرزند امین 

اله مفقود گردیده است

رونوشت آگهی حصروراثت 
 آقای / خانم فاطمه جمالی فرزند عبدی دارای شناسنامه شماره ۶3۴۹۶۵۴۶۶۸ 
به شرح دادخواست به کالسه ۱۱۹۴/۹۹/۵  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراث نموده و چنین توضح داده که شادروان عبدی جمالی فرزند داود و نجمه  به 
شناسنامه شماره ۱۵۹۸ در تاریخ ۱3۹۱/۸/۱3 در اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی 

گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
گل باغ جمالی فرزند ساری بیگ دارای شناسنامه 7۴۸7 متولد ۱3۲7 همسر متوفی 
یوسف جمالی فرزند عبدی دارای شناسنامه ۶3۴۹۶۴۶3۶3 متولد ۱3۴۸ فرزند موفی 
محمد جمالی فرزند عبدی دارای شناسنامه ۹۵۱ متولد ۱3۵۶ کد ملی ۶3۴۹۶۵۱73۱ 

فرزند متوفی 
 زهرا جمالی فرزند عبدی دارای شناسنامه ۱۱۸۰ متوتد ۱3۵۹ کد ملی ۶3۴۹۶۵۴۰۲۱ 

فرزند متوفی 
حبیب اله جمالی فرزند دارای شناسنامه ۴۱۲ متولد ۱3۴۹ کد ملی ۶3۴۹۶۴۶37۱ 

فرزند متوفی 
عظیم جمالی فرزند عبدی دارای شناسنامه ۶3۴۹۹۰3۶۹۲  متولد ۱3۴۰ فرزند متوفی 
ملی  کد   ۱3۵۱ متولد   ۶۵۴ شناسنامه    دارای  عبدی  فرزند  جمالی  شهرزاد 

۶3۴۹۶۴۸773 فرزند متوفی 
ملی  کد   ۱3۶۱ کتولد   ۱۲۴3 شناسنامه  دارای  عبدی  فرزند  جمالی  فاطمه   

۶3۴۹۶۵۴۶۶۸ فرزند متوفی 
مجید جمالی فرزند عبدی دارای شناسنامه 3۸۲ متولد ۱3۴۴ کد ملی ۶3۴۹۶۴۶۰۶۱ 

فرزند متوفی 
ملی  کد   ۱3۵3 متولد   7۴۶ شناسنامه  دارای  عبدی  فرزند  جمالی  انگیز  روح 

۶3۴۹۶۴۹۶۹۹ فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ 
نشر نخسیین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

 دفتر پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای / خانم فاطمه جمالی فرزند عبدی دارای شناسنامه ۶3۴۹۶۵۴۶۶۸ به 
شرح دادخواست به کالسه ۱۱۵۰/۹۹/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل باغ جمالی فرزند ساری بیگ و معصومه 
به شناسنامه 7۴۸7 در تاریخ ۱3۹۹/۵/۱۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه آنمرحوم  منحصر است به:

 ۱3۴۸ متولد   ۶3۴۹۶۴۶3۶3 شناسنامه  دارای  عبدی  فرزند  جمالی  یوسف 
فرزند موفی 

ملی  کد   ۱3۵۶ متولد   ۹۵۱ شناسنامه  دارای  عبدی  فرزند  جمالی  محمد 
۶3۴۹۶۵۱73۱ فرزند متوفی 

ملی  کد   ۱3۵۹ متوتد   ۱۱۸۰ شناسنامه  دارای  عبدی  فرزند  جمالی  زهرا   
۶3۴۹۶۵۴۰۲۱ فرزند متوفی 

ملی  کد   ۱3۴۹ متولد   ۴۱۲ شناسنامه  دارای  فرزند  جمالی  اله  حبیب 
۶3۴۹۶۴۶37۱ فرزند متوفی 

 ۱3۴۰ متولد    ۶3۴۹۹۰3۶۹۲ شناسنامه  دارای  عبدی  فرزند  جمالی  عظیم 
فرزند متوفی 

ملی  کد  متولد ۱3۵۱  شناسنامه   ۶۵۴  دارای  عبدی  فرزند  شهرزاد جمالی 
۶3۴۹۶۴۸773 فرزند متوفی 

ملی  کد   ۱3۶۱ کتولد   ۱۲۴3 شناسنامه  دارای  عبدی  فرزند  جمالی  فاطمه   
۶3۴۹۶۵۴۶۶۸ فرزند متوفی 

ملی  کد   ۱3۴۴ متولد   3۸۲ شناسنامه  دارای  عبدی  فرزند  جمالی  مجید 
۶3۴۹۶۴۶۰۶۱ فرزند متوفی 

دارای شناسنامه 7۴۶ متولد ۱3۵3 کد ملی  فرزند عبدی  انگیز جمالی  روح 
۶3۴۹۶۴۹۶۹۹ فرزند متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ 
نشر نخسیین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

 دفتر پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهي حصروراثت
آقای محرمعلی کمالی دهبنه به شماره ملی ۶۵3۹۵۰۵۰۶۱  فرزند کمال از 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  این شورا درخواست گواهي حصروراثت 
صبا کمالی دهبنه فرزند محرمعلی در تاریخ  ۱۴۰۰/۱/۲۲ در شهرستان سنگر فوت 
نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-مدینه محیط حکلی 
فرزند عینعلی به شماره ملی ۶۵3۹۵۹۱7۹۹ نسبت مادر ۲-محرمعلی کمالی دهبنه 
فرزند کمال به شماره ملی ۶۵3۹۵۰۵۰۶۱ نسبت پدر  به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان 
به شماره مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه 
اینصورت گواهي  به دفتر شعبه  شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف بخش سنگر
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لیگ ملت های والیبال؛
معروف آمد، ایران بُرد

تیم ملی والیبال ایران در رقابت های لیگ ملت های والیبال در دور سوم مقابل 
هلند قرار گرفت و به برتری سه بر صفر رسید.

تیم ملی والیبال مردان ایران در سومین روز از رقابت های لیگ ملت ها از ساعت 
۱۴:3۰ دیروز یک شنبه به مصاف هلند رفت و با نتیجه 3 بر صفر )۱۸-۲۵، ۲3-۲۵ 

و 3۰-۲۸( به برتری رسید.
ملی پوشان ایران که با دو شکست مقابل ژاپن و روسیه پا به این رقابت ها 
گذاشته بودند در این بازی تنها به برد فکر می کردند. هلند هم در بازی اول و دوم به 

ترتیب مقابل روسیه و ژاپن شکست خورده بود.
 با اعالم والدیمیر آلکنو ایران با ترکیب ۱۴ نفره سعید معروف )کاپیتان(، سیدمحمد 
موسوی، پوریا فیاضی، محمدرضا حضرت پور، مسعود غالمی، مرتضی شریفی،  بردیا 
سعادت، صابر کاظمی، علی اصغر مجرد، علی شفیعی، میثم صالحی، محمدطاهر وادی، 

آرمان صالحی )لیبرو( و امیرحسین اسفندیار مقابل هلند پا به این رقابت ها گذاشت.
حدود ۲ ساعت مانده به شروع بازی با تصمیم والدیمیر آلکنو، مرتضی شریفی 
و بردیا سعادت در ترکیب ۱۴ نفره بازی ایران مقابل هلند جایگزین میالد عبادی پور 

و امیر غفور شدند.
میالد عبادی پور شنبه شب گذشته تب 37.۵ درجه و کمی احساس گلودرد 

داشت. حال او رو به بهبودی است.
همچنین امیر غفور هم از ناحیه شانه کمی احساس درد داشت و آلکنو ترجیح 

داد که او امروز بازی نکند.
بلند قامتان ایران با ترکیب اولیه علی اصغر مجرد، صابر کاظمی، امیرحسین 
اسفندیار، میثم صالحی، محمد طاهر وادی،  سید محمد موسوی و آرمان صالحی 

)لیبرو( مقابل هلند قرار گرفتند.
ست اول: ایران ۲۵ - ۱۸ هلند

ملی پوشان ایران در اوایل ست اول با اعتماد به نفس و پختگی الزم بازی را 
شروع کردند. بازیکنان ایران توانستند در ست اول با نتیجه ۱۲ بر 7 از هلند پیش 

بیفتند و اختالف امتیاز خوبی را به دست بیاورند.
در امتیاز ۱۴ به سود ایران رالی زیبایی بین دو تیم شکل گرفت که لبخند رضایت 

آلکنو را به همراه داشت.
سعید معروف که در بیرون زمین قرار داشت با بازیکنان جوان مانند علی اصغر 

مجرد صحبت های الزم را انجام می داد تا تجربیات خود را به آنها انتقال دهد.
سعید معروف پس از غیبت در دو بازی به دلیل سرماخوردگی، در ست اول این 

رقابت ها و هنگامی که ایران با نتیجه ۱۵ بر ۹ جلو بود وارد زمین شد.
سرویس های امیرحسین اسفندیار در ست اول این رقابت کار را برای ملی 

پوشان هلند سخت کرده بود.
حضور سعید معروف برای دقایقی در ست اول این دیدار باعث شد که کار برای 
دفاع روی تور هلند بسیار سخت شود چرا که کاپیتان ایران پاس های بی نقصی را 

برای بازیکنان ارسال می کرد.
سید محمد موسوی هم در دفاع درخشان ظاهر شد و پاس های سرعتی ایران 

را به امتیاز تبدیل می کرد.  
در اواخر ست اول ملی پوشان ایران تیم برتر زمین بودند و توانستند هلند را 

شکست دهند.
ست دوم: ایران ۲۵ - ۲3 هلند

در شروع ست دوم هم بازیکنان ایران عملکرد خوبی داشتند و توانستند با نتیجه 
۶ بر 3 از حریف خود پیش بیفتند.

در امتیاز ۱3 به ۱۱ به سود ایران، آلکنو به بازیکنان تاکید کرد که دریافت ها 
بهتر صورت پذیرد تا اختالف امتیاز کم نشود.

پاس های سعید معروف در این ست هم کار را برای تیم هلند سخت کرده بود 
چرا که پاس های سرعتی با امتیاز برای ایران همراه می شد.

محمد طاهر وادی هم در زمان حضورش در زمین پاس های سرعتی را ارسال 
می کرد که با امتیاز برای ملی پوشان ایران همراه بود.

در اواخر ست دوم، هلندی ها عملکرد خوبی داشتند و اختالف امتیاز را به ۲ 
رساندند. پس از نزدیک شدن تیم ملی هلند به ملی پوشان ایران، آلکنو وقت استراحت 

گرفت اما این وقت استراحت کارساز نبود و امتیاز ها ۲3 به ۲۲ به سود ایران شد.
اما ملی پوشان هلند با از دست دادن سرویس کار را برای ایران آسان کردند و 

ایران توانست در این ست به پیروزی برسد.
ست سوم: ایران 3۰ -  ۲۸ هلند

ایران بازی را بسیار خوب آغاز کرد و جوانان ایران با اعتماد به نفس کار خود 
را دنبال کردند. در امتیاز ۱۱- ۸ به سود ایران، آلکنو به نیمکت حریف تذکر داد که با 

بازیکنان ایران صحبتی صورت نگیرد.
در اواسط بازی )۱7-۱۵ به سود ایران( تیم ملی هلند باز هم امتیازات خود را به 

ایران نزدیک کرد که آلکنو تصمیم گرفت وقت استراحت بگیرد.
و  داشتند  ایران  به  نسبت  بهتری  عملکرد  هلند  پوشان  ملی  کار  ادامه  در 
سرویس های این تیم باعث شد که دریافت ها داخل زمین ایران به خوبی انجام نشود 

تا دو تیم در امتیاز ۲۰ برابر شوند.
در اواخر این ست ملی پوشان ایران درحالی که یک امتیاز از حریف عقب بودند 

توانستند نتیجه را ۲۶ بر ۲۵ به سود خود کنند.
در ست سوم رالی های زیبایی بین دو تیم شکل گرفت و سرویس های نِیِمر 
)بازیکن هلند( کار را برای تیم ملی بسیار سخت کرد اما ملی پوشان ایران توانستند 
این حریف را شکست دهند. با این تفاصیل ایران توانست از سد هلند با نتیجه 3 بر 

صفر عبور کند.
پیروزی قاطع ملی پوشان ایران برابر هلند درحالی اتفاق افتاد که در ترکیب ایران 
تلفیقی از جوانان و باتجربه ها دیده می شد. بلند قامتان ایران برای امیدواری به کسب 

سکو در این مسابقات تنها به برد فکر می کردند.
این پیروزی نشان داد که شناخت  آلکنو از بازیکنان در حال تکمیل شدن بوده و 
اعتماد این سرمربی به جوان ها باعث افزایش روحیه و اعتماد به نفس آنها شده است؛ 

به طوری که امروز، کم تجربه های ایران جواب اعتماد آلکنو را دادند.
تیم ملی والیبال ایران در چهارمین مسابقه خود، ۱3 خرداد )پنجشنبه( از ساعت 

۱۴:3۰ به مصاف کانادا خواهد رفت.

تاریخ سازی دختر وزنه بردار ایران در قهرمانی جوانان جهان

یکتا جمالی توانست اولین مدال وزنه برداری بانوان ایران را در مسابقات قهرمانی 
جوانان جهان کسب کند.

در دسته ۸7 کیلوگرم زنان وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان، یکتا جمالی 
برای ایران وزنه زد که در حرکت یک ضرب موفق به کسب مدال برنز شد. جمالی 
برای اولین مرتبه در مسابقات جوانان جهان شرکت کرده بود و مدال برنز او، اولین 
مدال بانوان ایران در قهرمانی جوانان جهان محسوب می شود.۹ وزنه بردار در گروه 
A شرکت کرده بودند که وزنه بردار اتریش فقط برای کسب سهمیه شرکت کرده 

بود و جزو قهرمانی جوانان جهان نبود و البته در حرکت یک ضرب هم اوت شد.
جمالی در حرکت یک ضرب وزنه های ۸۵، ۹۰ و ۹۲ کیلوگرم را باالی سر برد 

و در نهایت رکورد ۹۲ کیلوگرم برای او به ثبت رسید.

عواقب یک شکست تلخ؛
گواردیوال، در تیررس رسانه های بریتانیایی!

و  گواردیوال  شکست  از  پس 
رسانه  اغلب   CL فینال  در  شاگردانش 
های اروپایی روی استراتژی بیش از حد 

تهاجمی سرمربی سیتی تمرکز کردند.
پیروزی  با  و  گذشته  شب  شنبه 
دومین  چلسی  چمپیونزلیگ  فینال  در 
قهرمانان  لیگ  در  خود  قهرمانی  جام 
اروپا را باالی سر برد و منچسترسیتی را 
همچنان در آرزوی عبور از دروازه های 
شکوه افتخار باقی گذاشت. شنبه شب 

تیم توخل به سادگی بهتر از تیم گواردیوال بود. آسپیلی کوئتا، کاپیتان چلسی، جام را 
باالی سر برد تا یک شب به یاد ماندنی برای آبی ها را رقم بزند. اما پپ گواردیوال 

نیز هرگز این شب را از یاد نخواهد برد.
در این میان رسانه های انگلیس و جهان در حالی که از توخل برای رویکردش 
در این بازی تمجید کردند، برنامه تاکتیکی سرمربی سیتی را به شدت زیر سوال بردند. 

از نظر تاکتیکی شاگرد آلمانی استاد اسپانیایی را به سختی شکست داد.
میرر: »اشتباه جدی در تصمیم گیری از سوی گواردیوال«

میرر در گزارش خود نوشته است: »باز هم گواردیوال قبل از یک بازی بزرگ 
با ترکیب اصلی خود همگان را شگفت زده کرد و باز هم آزمایش عجیب او به طرز 
خیلی خیلی وحشتناکی اشتباه پیش رفت. همه از اینکه فرناندینیو و رودری هر دو 
نیمکت نشین بودند به شدت تعجب کردند چرا که این به آن معنا بود که سیتی 

بدون هافبک نگه دارنده مسابقه را آغاز کرد.
و این یک خطای جدی قضاوت و تصمیم گیری بود، مخصوصا که چلسی در 
اکثر دقایق بازی تیم بهتر زمین بود و بازیکنان کلیدی سیتی مانند دی بروین ا زپست 
های اصلی خود بیرون کشیده شده و در زمین جای خود را نمی یافتند و سردرگم 
بودند. گواردیوال باید فقط خودش را مقصر نتیجه ناامیدکننده و تلخ امشب بداند.«

اکسپرس اسپورت: آبی ها بار دیگر پپ را شکست دادند.
اوله: »نقشه گواردیوال بر علیه خودشان عمل کرد«

»با گل هاوارتز چلسی منچسترسیتی را شکست داد و قهرمان چمپیونزلیگ 
شد. در یک بازی که با سرعت بسیار باال انجام شد، تیم توخل یک شب تاریخی و به 
یادماندنی را رقم زد. برنامه گواردیوال برای بازی بدون مهاجم نتیجه نداد. استرلینگ 
و دی بروین توانستند با حرکات خود در جناح چپ خطراتی را ایجاد کنند اما هر بار 
که توپ را وارد محوطه جریمه می کردند، کسی در آنجا نبود که آن را دریافت کند.«

دیلی میل: »یازده بازیکن ترکیب پپ به شکل احمقانه ای بی پروا انتخاب 
شده بود«

گواردیوال در این فصل سه بار با توماس توخل رو به رو شده است. سه بار، که 
دو بار آن در مسابقاتی به شدت حیاتی و حساس بوده، او از سرمربی آلمانی شکست 
خورده است. وقتی آنها برای نخستین بار با یکدیگر مواجه شدند، توخل شاگردی 

مشتاق آموختن از استاد خود بود. حاال او است که استاد است.
و فوتبال تهاجمی چیزی بود که گواردیوال را اینجا نابود کرد. هم اصرار متعصبانه 
اش بر روی آن و هم تاثیر و نفوذی که روی یک نسل کامل از مربیان داشته است.

اینکه نه فرناندینیو و نه رودری را از ابتدا به زمین نفرستی حتی برای مردی 
که چنین به زیبایی شناسی فوتبال تهاجمی متعهد است، زیاده روی بود. اینطور بازی 
کردن مقابل تیمی مانند چلسی  که توسط توخل برای مقابله با سرعت و بهره برداری 
از فضاهای زمین ساخته شده، باعث شد که گواردیوال و تیمش به شکل مضحکی 

بی احتیاط به نظر برسند.«
اسپورت استار: »توخل بار دیگر از پپ برتر بود«

BBC: »نقشه گواردیوال شکست خورد«
از جدایی لمپارد، به ویژه به دلیل تصمیم عاقالنه قرار دادن  »توخل پس 
آنتونیو رودیگر مبارز و جنگنده در قلب دفاع و قرار دادن کانته در خط میانی، باید 
بیشترین اعتبار را برای بازگرداندن خودباوری، اعتماد به نفس و سازماندهی به تیم 
چلسی دریافت کند. او توانست با این تصمیمات چنین تاثیر سرنوشت سازی در حد 
کالس جهانی داشته باشد. این موضوع عجب تفاوت عظیمی با ناامیدی گواردیوال 
و منچستر سیتی داشت که پس از شبی که موفق به رسیدن به اهداف شان نشدند، 

با ناامیدی، تلخکامی و پشیمانی پورتو را ترک خواهند کرد...
ارائه  برای  او  از ویژگی های عالی گواردیوال به عنوان سرمربی عزم  یکی 
بازی زیبا همراه با فوتبال هجومی است، اما شاید غریزه او هنگام انتخاب ترکیب 
تعجب برانگیز تیمش برای بازی شب گذشته، به ضرر او تمام شد. نه رودری و نه 
برنامه  با ذهن تهاجمی در همه جای زمین.  بازیکنانی  فرناندینیو! بدون محافظ. 
گواردیوال شکست خورد و او اکنون باید آماده پذیرش انتقاداتی باشد که بی گمان 

به سویش سرازیر خواهند شد.«
گاردین: »گواردیوال راه جدید برای باختن را کشف کرد!«

»برای مدتی به نظر می رسید که سیتی از هم پاشیده است. ناگهان در بین 
خطوط سیتی فضاهایی ایجاد شده بود، سه بار کانال هایی بین مدافعان سیتی باز 
شد که چلسی توانست از آنها عبور کند و هر سه فرصت را تیمو ورنر از دست داد؛ 
بازیکنی که اکنون درست برعکس ترمیناتور دارد عمل می کند؛ مردی که نمی 
توانید او را خنثی کنید، هرگز متوقف نمی شود، اما در پایان از تمام کردن کارتان هم 
سر باز می زند! ورنر شب گذشته باید دو بار دروازه سیتی را می گشود و خیلی زود 

تکلیف بازی را مشخص می کرد.
در تمام این مدت پپ در کنار خط ایستاده بود و اداهای دیوانه وار مخصوص 
به خود را در می آورد و به خود می پیچید و دست هایش را در آسمان تکان می داد 

و به چیزهایی اشاره می کرد که فقط خودش می توانست ببیند!
آیا گواردیوال نمی توانست ببیند چه اتفاقی درست در مقابلش در حال افتادن 
است؟ آیا او احساس کرد که سرنوشتش رقم خورده است؟ به عبارت دیگر چرا او فقط 
با سفت و سخت کردن خط هافبک اجازه نداد که این تیم مانند گذشته بازی کند؟ »

همسر رونالدو: کریس در یووه می ماند 
همسر فوق ستاره پرتغالی خبر داد که او برای فصل بعد هم در یوونتوس 

خواهد بود.
به گزارش کوریره دلواسپورت، جورجینا رودریگز همسر کریستیانو رونالدو در 
خیابانهای مادرید دیده شد و در پاسخ به سوالی در مورد آینده رونالدو دریغ نکرد و 

گفت: »او در یوونتوس می ماند.«
به نظر می رسد کریستیانو رونالدو پس از هزاران شایعه در مورد جدایی او از 

یوونتوس، برای یک فصل دیگر در ›تورین‹ بماند.
این  رفتن  از  ایتالیایی  رسانه های  اخیر  روزهای  در  است که  در حالی  این 
بازیکن از یوونتوس خبر دادند و حتی عنوان کردند که ماسیمیلیانو آلگری تمایلی 

به همکاری با رونالدو ندارد.
در این بین کریستیانو رونالدو در واکنش به اخراج پیرلو، اظهار نظرهای خوبی 

درباره مربی سابق خود کرد.
رونالدو اکنون تمام تمرکز خود را روی یورو گذاشته است تا بتواند تیم ملی فوتبال 

کشورش را در این رقابتها همراهی کند. پرتغال مدافع عنوان قهرمانی یورو است.

همه چیز آماده است برای 
یک صعود، برای به انجام رساندن 
یک ماموریت دشوار ملی؛ سیمای 

بازیکنان تیم ملی که این را می گوید.
ملی  تیم  اردوی  از  که  عکس هایی 
مخابره می شود امیدوارکننده است. چهره های 
خندان و با نشاطی که خود را مهیای یک اتفاق 
خجسته در فوتبال ایران کرده اند. بازیکنانی که 
پیشرو تر از همه ارکان فوتبال و حتی مردم، 

به صعود فکر می کنند.
نابسامان  اوضاع  که  می دانیم  خوب 
فدراسیون فوتبال در یک سال اخیر، امکان 
فراهم کردن یک تدارکات مناسب را از تیم 
اهمیت  با  متناسب  تدارکاتی  گرفت؛  ملی 
نه  اما مگر  ملی.  تیم  روی  پیش  بازی های 
اینکه به جز معدودی موارد، همواره تدارکات 
ماموریت  مناسب  و  درخور  ملی  تیم  برای 
اینکه  نه  مگر  نبوده؟  آن  به  شده  محول 
مسابقات  به  پا  تدارکاتی کم  بازی  با  اغلب 
که  االن  مثل  درست  گذاشته ایم؟  رسمی 
اولین بازی ما مقابل هنگ کنگ حکم بازی 
تدارکاتی را برای تیم ملی مان خواهد داشت. 
اما آنچه امیدوارمان می کند که به صعودی 
بازیکنانی هستند که  باشیم  امیدوار  شیرین 
بیش از همه خود را برای یک صعود آماده 
کرده اند. فضای فوتبال ما بالخره از قیل و 
حدودی  تا  باشگاهی  فوتبال  دعواهای  قال 
خالی شده و در اردوی تیم ملی هیچ خبری 
از آن همه دعوا نیست. در اردو آبی و قرمز 
باشگاهی  دغدغه های  همه  لژیونر  و  زرد  و 
خود را پشت در اردوی تیم ملی گذاشته اند 
و آمده اند تا یک دل و همراه، انتقام دو باخت 
مقابل بحرین و عراق را بگیرند. انگار که به 
غرورشان برخورده و می خواهند کاری کنند 
که سال بعد در قطر همدیگر را مالقات کنند.

برای مایی که اردوهای بی نظم و سرشار 
از دودستگی در تاریخ بازی های تیم  ملی مان 

کم ندیده ایم، جو اردوی این روزهای تیم ملی 
روی  از  می شد  زمانی  است.  کننده  امیدوار 
صفحه تلویزیون و از نحوه پاس دادن های 
چند  و  دودستگی  به  پی  هم  به  بازیکنان 
دستگی در تیم ملی برد. می شد از کنار هم 
ایستادن بازیکنان در تمرینات تیم ملی فهمید 
که این تیم یکدل نیست. ما زمانی را به یاد 
داریم که تیم ملی پر از ستاره چنان غرق در 
دعواها و باندبازی های خود شده بود که به 
راحتی جام ملت ها را از دست دادند. زمان هایی 
بود که بازیکن لژیونر تیم ملی بیشتر مراقب 
ساق پایش بود تا فکر کردن به موفقیت تیم 
ملی. ما آن زمان ها را دیده ایم. دیده ایم که 
گاهی چنان فضای اردوهای تیم ملی بی قید 
و بند اداره می شد که بازیکن به راحتی برای 
خوشگذرانی اردو را ترک می کرد و برمی گشت 
بی آنکه توبیخ شود. و دیده بودیم زمان هایی 
را هم که فضای اردوها چنان پادگانی اداره 
آن  از  مثبتی  انرژی  کوچکترین  که  می شد 

اردوها به جامعه تزریق نمی شد.
تیم  در  بازیکنان  از  نسلی  با  حاال  اما 
ملی روبروییم که به جرات می توان گفت از 
باالترین شخصیت حرفه ای را  نظر فکری، 
در بین بازیکنان ادوار تیم ملی دارند. وقتی 
در خدمت تیم ملی هستند فقط به تیم ملی 

فکر می کنند و آن قدر بالغ شده اند که بدانند 
تیم  موفقیت  در گروی  آنها  بیشتر  موفقیت 
ملی است. زمانی مگر می شد این همه لژیونر 
از اروپا را به اردوی تیم ملی آورد و مسئله ای 
بین شان بوجود نیاید. زمان هایی که بازیکنانی 
می دیدند  ملی  تیم  رئیس  و  باالتر  را  خود 
اما حاال تیم ملی در بین بازیکنانش رئیس 
خودمختار ندارد. دسته و باند ندارد. می توان 
بدون اغراق همدلی و رفاقت را در بین آنها 
دید بی آنکه ناظمی سخت گیر آنها را مجاب 
به رعایت نظم کرده باشد. با نسلی مواجهیم 
که خود بهتر از هر کسی می داند رفتار حرفه ای 
چه المان هایی دارد و چگونه باید از خود و 
مراقبت  حرفه ایش  شخصیت  و  حرفه اش 
شکست  که  کسانی  برای  کنید  باور  کند. 
تیم های پرستاره ما را به خاطر بی نظمی ها 
اند،  اردویی دیده  و چند دستگی های درون 
تماشای سیمای بازیکنانی که بدون حسادت، 
بدون زیر آب زنی و بدون دسته و باند تشکیل 
دادن، خندان و مصمم کنار هم تمرین می کنند 
یک مایه ی دلخوشی و مهمترین دلیل برای 

خوشبین بودن به موفقیت است.
روزی روزگاری یکی از بازیکنان بزرگ 
تیم ملی در دهه هفتاد گفته بود اگر بهترین 
مربی را هم باالی سر تیمی بگذاری تا وقتی 

حاصل  موفقیتی  هیچ  نخواهند  بازیکنان 
نمی شود. حرفی که او در سال 7۹ زد و چند 
در جام   پرستاره  ملی  تیم  بعدش حذف  ماه 
حرفش  اثبات  بر  سندی   ،۲۰۰۰ ملت های 
شد. حاال خوب می دانیم که بازیکنان تیم ملی 
می خواهند. می خواهند که با چهار برد رویای 
حضور خود در جام جهانی را زنده نگه دارند. 
دیگر کسی نمی گوید که من ستاره فالن تیم 
هستم و فالن تیم مرا می خواهد پس در همه 
چیز من باید اول باشم. کسی نمی گوید برای 
فیکس بازی کردن همبازیم در فالن باشگاه 
به مربی فشار بیاورم. همه یاد گرفته اند که 
برای تیم ملی بجنگند. بازیکنانی که امیدوارتر 
از همه هستند حتی از هواداران تیم ملی که 

همیشه دل در گرو موفقیت آن داشته اند.
خیلی حرف است که کسانی که بیش 
از همه این روزها به اهمیت بازی های پیش 
روی تیم ملی واقف اند، بازیکنان هستند. حتی 
بیشتر از مدیران و حتی فراتر از مردم. مردمی 
که این بار به اندازه سال های قبل انرژی مثبت 
خود را حواله تیم ملی و بازیکنانش نکرده اند. 
اما خیال مان راحت است که با همه کمبودها 
و بی برنامگی هایی که در سر راه تقویت تیم 
ملی و آماده کردن آن وجود داشته، بازیکنانی 
داریم که هم آن قدر میدان دیده و باتجربه 
شده اند که از جدال با عراق و بحرین هراسی 
و  حرفه ای  آنقدر  هم  و  ندهند  راه  خود  به 
مصمم هستند که همه انرژی خود را برای 
موفقیت تیم ملی ایران بگذارند. ما دل مان 
به این بازیکنان، به این چهره های مصمم و 
خندان و به همدلی و اتحاد آنها خوش است 
که خوب می دانیم بازیکن ایرانی اگر با همه 
دلش و توانش بجنگد و اگر متحد با تیمش 
باشد، اگر اهمیت بردن و موفقیت تیم ملی را 
با همه وجودش درک کند، نتیجه گرفتن در 
مقابل تیم هایی چون بحرین و عراق برایش 

آسان است.

یک دل و همراه به دنبال صعود؛

برق امید به پیروزی، در چشمان ستاره های فوتبال ایران

سرمربی تیم پرسپولیس به فینال آسیا و 
گلزنی به ایرلند پرداخته و با تأسف و حسرت 

از این دو اتفاق یاد می کند.
یکی از نشریات چینی به سراغ یحیی 
و  رفته  پرسپولیس  سرمربی  گل محمدی 
گفتگویی را با او انجام داده و در مقدمه آن 
نوشته: درخشش یحیی گل محمدی مربی 
موفق تیم پرسپولیس بعد از حضور موفق در 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۰ و 
رسیدن به فینال این بازی ها و همینطور  ادامه 
نمایش های زیبا و کسب نتیجه در مسابقات 
لیگ برتر  ایران و لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ 
باعث شده تا این رسانه احتمال حضور یحیی 

در سوپرلیگ را مطرح کند.
مصاحبه اختصاصی یحیی گل محمدی 
زیادی در رسانه ها و  بازتاب  نشریه  این  با 
شبکه های اجتماعی چین داشته و بسیاری 
از کاربران درباره اظهارات سرمربی پرسپولیس 

صحبت می کنند.
* آقای گل محمدی خیلی خوشحالیم 
که این فرصت را در اختیار ما گذاشتید تا با 
شما صحبت کنیم. به عنوان اولین سوال چه 
چیزی باعث شد تا پیش از شروع فصل جدید 
فوتبال در ایران قرارداد خود با پرسپولیس را 

تمدید کنید؟
من یک قرارداد مشروط  را درست پیش 
از فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال گذشته 
باپرسپولیس امضا کردم و همانطور که همیشه 
در کنفرانس های خبری به آن اشاره کردم 
هواداران میلیونی و بازیکنان پرسپولیس دلیل 
این تصمیم بودند. ما به معنای واقعی یک تیم 
هستیم یک تیم جنگجو،  مصمم و برنده  با 
بازیکنانی متعهد به انجام وظایف تاکتیکی. ما 
قهرمان ایران و نایب قهرمان آسیا هستیم و 

برای هدف های بزرگتر میجنگیم.
* نظر شما در مورد بازی های لیگ 
قهرمانان آسیا و حضور درخشان پرسپولیس 

در این مسابقات چیست؟
به اعتقاد من پرسپولیس نمایش فوق 
العاده ای در دو فصل اخیر لیگ قهرمانان 
نگاه  قضیه  این  به  بینانه  واقع  اگر  داشت. 
کنیم پرسپولیس با در اختیار داشتن تنها یک 
بازیکن خارجی ) دروازه بان دوم ( وبودجه 
ای معادل  ۶۰-7۰ میلیارد تومان ) 3 میلیون 
یورو ( به مصاف باشگاه های متمول فوتبال 
آسیا رفت  که شاید بودجه ای ده ها برابر 
بیشتر از باشگاه ما داشتند ولی در نهایت این 
پرسپولیس بود که به فینال رسید و در فصل 
۲۰۲۱ هم با افتدار و کسب بیشترین امتیاز 
در بین تمام تیم های غرب آسیا به مرحله 

بعدی صعود کرد.  
* به اعتقاد شما نداشتن بازیکن خارجی 
در بازی های لیگ قهرمانان برای شما یک 

مزیت بود یا یک کمبود؟
در ابتدا باید بگویم که من به بازیکنان 
ها  کمبود  تمام  با  که  میکنم  افتخار  خودم 
بهترین عملکرد را داشتند ، همینطور که قبال 

اشاره کردم باشگاه ما بودجه محدودی دارد 
و با این بودجه نمی توان بازیکنان خارجی 
لیگ  در  بازی  داشت،  اختیار  در  کیفیت  با 
تیم هایی که  با  قهرمانان آسیا و رویارویی 
با  و  گرانقیمت  بزرگ،  خارجی  بازیکنان  از 
جنگ  یک  همانند  میکنند  استفاده  تجربه 

نابرابر می باشد.  
* کارشناسان در فوتبال چین از شما 
عنوان یک مربی آسیایی با هوش با روش 
بازی تیکی تاکا یاد میکنند میکنند، روشی 
دارد،  چین  در  زیادی  بسیار  محبوبیت  که 
عالوه بر این شما با کمترین گل خورده در 
بین تمام تیم های حاضر در لیگ قهرمانان 
آسیا به فینال ۲۰۲۰ رسیدید. چطور تونستید 
هم زمان تاکتیک بازی هجومی و دفاعی رو 

در تیم خود پیاده کنید؟
بله این یک روش مربیگری است که 
عنوان  به  های حضورم  سال  اولین  از  من 
بر  سعی  مختلف  های  تیم  در  و  سرمربی 
و  زیاد  کار  میکنم  فکر  و  داشتم  آن  انجام 
در  بازی  این روش  افتادن  باعث جا  دقیق 
روز  هر  کادرم  و  من   ، شده   پرسپولیس 
ساعت ها برای بهبود شرایط فنی تیم تالش 

میکنیم، به اعتقاد من داشتن مالکیت توپ 
عالوه بر کمک به ایجاد موقعیت گلزنی خود 
نیز نوعی دفاع کردن است، زمانی که توپ 
در اختیار شماست تیم حریف فرصتی برای 

ایجاد موقعیت ندارد.
مربی  هم   ۲۰۱۲ سال  در  شما   *
پرسپولیس بودید چه تفاوتی بین پرسپولیس 

فعلی و پرسپولیس در آن سال می بینید؟
در آن سال بازیکنان صاحب نام زیادی 
بایرن  سابق  بازیکن  کریمی  علی  جمله  از 
 ۱۶ تجربه  با  کیا  مهدوی  مهدی  و  مونیخ 
سال حضور در بوندسلیگا و تعداد زیادی ملی 
در  کیفیت  با  خارجی  بازیکن  چند  و  پوش 
تیم حضور داشتند،  تیم قدرتمندی داشتم و 
نتایج مطلوبی به دست آوردیم به فینال جام 
پرسپولیس  فعلی  تیم  کردیم،  حذفی صعود 
تلفیقی از بازیکنان با تجربه و جوان حضور 
دارند سعی داریم  هر روز  بهتراز دیروز عمل 
کنیم، فوتبالی هجومی  مبتنی بر مالکیت و 
ایجاد موقعیت های گلزنی زیاد را ارائه بدهیم 
و فکر میکنم تا به اینجا در انجام این کار 

موفق بودیم.
* خیلی از بازیکنان ایرانی در فوتبال 
اروپا و در واقع سطح دوم فوتبال اروپا مثل 
ترکیه  و  پرتغال  بلژیک،  روسیه،  لیگ های 
تا چه  این حضور  حضور دارند به نظر شما 
حد می تواند به این بازیکنان و فوتبال ایران 

کمک کند ؟  
همه ما میدانیم که فوتبال اروپا چند 
گام از فوتبال آسیا جلوتر می باشد بنابراین 
بازی های تیم های  حضور در تمرینات و 
می  دوم  سطح  های  لیگ  حتی  اروپایی 
ایران  فوتبال  و  بازیکن  پیشرفت  به  تواند 

کمک کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

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

امالک  و  اسناد  ثبت  اداره   در  مستقر  تکلیف  تعیین  هیات  رای صادره  برابر 
منطقه ۱ سنندج، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  ذیل تایید گردیده، لذا بدین 
وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و 
تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد، صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
 بخش 3: 

شماره  احمد   فرزند  صفری  ابراهیم  بنام  ساختمان   باب  یک  ۱-ششدانگ 
شناسنامه 33۵ صادره قروه   کدملی 3۸۰۰3۶۰7۱3 تحت پالک  ۲۰7۰ فرعی از 
۲7۴۸ اصلی بخش 3 سنندج به مساحت ۱۶۴مترمربع خریداری شده از نسق نبی 

اله سیاری زارع  صاحب به آدرس سنندج شهرک نایسر  
رئیس ثبت منطقه یک سنندج – بهنام قباد م / الف: ۱۵۱۸

تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۰/۲/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/3/۱۰

مفقودی
شماره  به   ۱3۹۰ مدل  سفید  رنگ  به  پارس  پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه 
انتظامی ۲۲7 ج ۶۱-ایران ۴۴ به شماره موتور ۱۲۴۹۰۱۲۸۸۹۶ به شماره شاسی 
NAAN۲۱CA۲BK۱۲7۲۲۱ متعلق به آقای سید حسن سعیدی فر فرزند سید 

احمد مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو : پژو پارس تی یو فایو 
بنام : صبا مرادی

مدل : ۱3۹۵
شماره شهربانی : ۱۵۹ ط ۹۲ ایران 3۸

NAAN۱۱FE۴GH7۲۴۴۶۶ : شماره شاسی
۱3۹B۰۱3۴۱۶7 : شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 برگ سبز  خودرو : وانت پراید ۱۵۱
بنام : مهرداد یاریان کمره

مدل : ۱3۹۸
شماره شهربانی : 7۹7 ص ۵۶ ایران ۴۱ 

NAS۴۵۱۱۰۰K۴۹۰۲۱۰۴ : شماره شاسی
۶37۶۶۲۸/M۱3 : شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد به شرح ذیل: 

ه  ر شما ی  ا ر و   ۱3۹۸۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۱۰۱۴ کالسه  نده  و پر  -
مانه  باج  یونس  تقاضای  به   ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ مورخه   ۱۴۰۰۶۰3۲۵۰۰۱۰۰۰۵۵۹
مساحت  به  مسکونی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  طهماس  میر  فرزند 
۱۲۱/۱۱ متر مربع تحت پالک شماره 3۹ اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه شاعلی بیرانوند رسیدگی و تایید و انشا گردید 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب 
رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ رو جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  از تاریخ  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
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. 
صید آق نجفوند دریکوندی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/3/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/3/۲۵ 

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد به شرح ذیل: 

ه  ر شما ی  ا ر و   ۱3۹۹۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۰۱۰7 کالسه  نده  و پر  -
قاسمی  زهرا  تقاضای  به   ۱۴۰۰/۰۲/۰7 مورخه   ۱۴۰۰۶۰33۲۵۰۰۱۰۰۰۶۱۴
زاهدی فرزند صید جعفر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 
3۶۲/۲۹ متر مربع تحت پالک شماره ۴۲ اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه اسدخان بهاروند رسیدگی و تایید و انشا گردید 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب 
رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ رو جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  از تاریخ  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
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. 
صید آق نجفوند دریکوندی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/3/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/3/۲۵ 

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 
بدین وسیله به سمیه چهار دولی نام پدر: منصور تاریخ تولد ۱3۶۲به کد 
ملی 3۲۵۶۴۶۸۲۶۸به نشانی: کرمانشاه ــ خ جلیلی ــ نرسیده به میدان آشیخ 
هادی ــ سمت راست ــ کوچه ابراهیم یزدی ــ محمد اله کرمی فرزند : فرزاد 
:کرمانشاه ــ خیابان  :به نشانی  متولد ۱37۹به کد ملی 3۲۴۲۲۶3۵۱نام پدر 
جلیلی ــ  نرسیده به میدان آشیخ هادی ــ سمت راست کوچه ابراهیم یزدی 
ابالغ می شود که بانک کشاورزی به استناد سند رهنی وشرطی: شماره سند 
:۱۴۸۶3۱،تاریخ سند :۱3۸۵/۰۶/۰۶دفتر خانه شماره 3کرمانشاه جهت وصول 
مبلغ ۹۶۰/۴۰7/۰۰۰ریال تا تاریخ ۱3۹۴/۱۲/۱۵به انضمام خسارت تاخیر متعلقه 
اجرائیه  علیه شما  مقررات  بدهی طبق  کامل  تسویه  روز  تا  مذکور  تاریخ  واز 
صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه ۹۴۰۲۰۶۱در این اداره تشکیل شده وطبق 
گزارش مورخ ۱3۹۴/۱۲/۱۸مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیرواالنتشار محلی آگهی می شود وچنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ، نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با 
تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته واز حاصل فروش آن 

طلب بستانکار وحقوق دولتی استیفا خواهد شد .
شماره: ۵۴۰/م الف/۱۲

کرمانشاه 

یحیی گل محمدی در گفتگو با نشریه چینی:

با پرسپولیس برای هدف های بزرگتر می جنگیم
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نهمین و دهمین شماره ماهنامه کتاب خوان ویژه فروردین و 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، با هدف شفاف سازی فعالیت ها، اطالع رسانی 
و  اخبار  به  مخاطبان  و  نخبگان  مردم،  عموم  دسترسی  و  مناسب 
برنامه های کتابخانه های عمومی کشور توسط اداره کل روابط عمومی 

و امور بین الملل نهاد منتشر شد.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان از نهاد کتابخانه های عمومی 
مهم  مرور  با  کتاب خوان  ماهنامه  شماره  دهمین  و  نهمین  کشور، 
اقدامات نهاد کتابخانه های عمومی در دو ماه نخست سال  ترین 

۱۴۰۰، منتشر شد.
بخش رویداد در این شماره با گزارش چهل و هشتمین جلسه 
هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور با حضور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی آغاز شده است. در این جلسه وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بر لزوم مدل سازی برای فعالیت کتابخانه های عمومی در 
فضای مجازی، با توجه به شیوع ویروس کرونا تأکید کرد. امضای 
تفاهم نامه همکاری نهاد و معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با هدف خرید نشریات برای کتابخانه 
های عمومی، انتشار فراخوان پنجمین دوساالنه بین المللی »کارتون 
کتاب«، افتتاح کتابخانه مرکزی شیروان در خراسان شمالی، برگزاری 

۴۵ دوره آموزشی ویژه کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور با 
همکاری مجتمع فنی تهران، انتشار یازدهمین جلد از کتاب »هدهد 
سفید«، پاسخ نهاد کتابخانه های عمومی کشور به نماینده مجلس در 
خصوص بررسی تخلفات نهاد در کمیسیون اصل نود مجلس، تجهیز 
کتابخانه های مرکزی کشور به دستگاه ضدعفونی کننده کتاب و 
به مناسبت هفته  برگزاری نشست کتابخوان »ارتباطات و کتاب« 
ارتباطات و روابط عمومی در همدان از اقدامات حائز اهمیت نهاد در 

دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ بود، که در این بخش مرور شده است.
بخش فرهنگی ماهنامه کتاب خوان در این شماره با یادداشت 
علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در ویژه 
برنامه ملی »عطر سخن سعدی« به مناسبت روز بزرگداشت سعدی 
شیرازی به میزبانی محفل ادبی قند پارسی استان فارس، آغاز می 
شود. در ادامه این بخش گزارشی از ارسال چهل و چهارمین بسته 
طرح  منابع  معرفی  کشور،  عمومی  های  کتابخانه  به  ها  نورسیده 
کتابخوان فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، عصر شعر »الله های 
دشت برچی« به مناسبت گرامیداشت شهدای دانش آموز افغانستان، 
به عنوان مهم ترین برنامه های فرهنگی در دو ماه نخست سال 

جاری، آمده است.

مهمترین اقدامات نهاد کتابخانه ها از ابتدای امسال در »کتابخوان«

حسین باقری، منتقد ادبی، 
بوشهری  شاعر  و  داستان نویس 
معتقد است: درخت داستان نویسی 
بوشهر، پر شاخ و برگ شده است. همین امر، 
بلوغ  به  تا زمینه ساز ظهور و  کمک می کند 
تا  شود.  نوپا  و  تازه کار  نویسندگان  رسیدن 
جایی که من می دانم، ارتباط صمیمانه ای بین 
برقرار  بوشهر  داستان نویسی  نسل های  تمام 
است و هر یک به نوعی چراغ راه دیگری هستند

کتاب  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
ایران )ایبنا( در بوشهر، مجموعه داستان »سر 
گذاشتن روی زانوی ابن  سیرین« آخرین اثر 
چاپ شده حسین باقری، داستان نویس بوشهری 
است که با شخصیت پردازی های متفاوت و 
فضاسازی های وهم آلود، توانسته نگاه مخاطبان 
در  داستان نویس  این  کند.  خود جذب  به  را 
مجموعه تازه اش با نگاه روانشناختی و آگاه به 
جامعه پیرامونی خود، داستان هایش را آفریده 
است و توانسته به فضای رئالیسم جادویی و 
سوررئال شانه بزند و دنیای تخیلی ملموسی را 

پیش روی مخاطبان داستان هایش قرار دهد.
به عقیده برخی از منتقدان ادبی، کارکرد 
سبک ادبی نویسنده اینگونه است که مفاهیم 
درونی با جریان سیال ذهن به ناخودآگاه خواننده 
پل می زند و فحوای کالم یا معنای نهان در 
داستان را منتقل می کند. در این مجموعه اقلیم 
و افسانه های جنوب نیز از ناخودآگاه نویسنده 
تراوش یافته و با روایتی جذاب و هنرمندانه در 

جان و ذات برخی از داستان ها نشسته است.
حسین باقری، منتقد ادبی، شاعر، نویسنده 
و متولد پانزدهم تیرماه ۱3۶۲ در شهر وحدتیه از 
توابع شهرستان دشتستان استان بوشهر است. 
وی دانش آموخته رشته دریانوردی، مدیریت 
حمل و نقل دریایی در مقطع کارشناسی ارشد 
است و در حال حاضر دانشجوی رشته زبان و 
ادبیات فارسی در دانشگاه شیراز )کارشناسی 
ارشد( است. باقری در سال ۸۹ به عنوان دریانورد 

نمونه کشور معرفی شد.
کوتاه  داستان  ملی  جشنواره  داوری 
پرراس در سال ۹7، داوری همایش داستان 
کوتاه مدارس سمپاد کشور در سال ۹7، داوری 
جشنواره مجازی داستان کوتاه خلیج فارس 
دوره جشنواره  شانزدهمین  داوری  سال ۹۹، 

ملی داستان نویسی رضوی در سال ۹۹، انتخاب 
به عنوان چهره ادبی شهر وحدتیه در سال ۹7 
و ... از جمله سوابق ادبی این نویسنده و شاعر 
جوان بوشهری است. از افتخارات باقری در 
رویدادهای معتبر کشوری می توان به کسب 
عنوان برگزیده شعر در بخش ویژه )بومی( در 
سومین دوساالنه ادبی بوشهر، کسب عنوان 
برگزیده بخش شعر در جایزه ملی شعر جم 
در سال ۹۶، کسب عنوان برگزیده در جشنواره 
ملی داستان کوتاه پرراس در سال ۱3۹۶ و... 

اشاره کرد.
حسین باقری تاکنون دو اثر را به همت 
انتشارات »پاتیزه« راهی بازار کتاب کرده است 
از:  مجموعه شعر »معشوقه در  که عبارتند 
ِکشو« و مجموعه داستان »سر گذاشتن روی 
زانوی ابن  سیرین«. پیرامون دومین اثر باقری با 
این شاعر و نویسنده جوان به گفت وگو نشستیم 

که در ادامه از نظر مخاطبان می گذرد.
آقای باقری نخست بگویید که چطور 
شد پس از تجربه دنیای شاعرانه، قدم در وادی 
داستان، آن هم داستان کوتاِه مدرن گذاشتید؟

ُخب من معتقدم این ها دو مقوله جدا از 
هم نیستند. خمیرمایه هر دو در واقع یکی  است. 
هر دو از زبان و اندیشه تغذیه می کنند؛ هر دو 
محصول میل و یا بهتر بگویم ضرورتی است 
که شاعر یا نویسنده را وادار به نوشتن و حرف 
زدن کرده اند. شاعر یا نویسنده، بیش و پیش از 
هر چیز می خواهد با دیگری ارتباط برقرار کند. 
می خواهد از چیزی فرار کند و به جایی امن 
پناه ببرد. فرار از چیزی که دوست  ندارد یا از 
آن هراس دارد و در پی پناهگاهی از آِن خود 
می گردد. به همین خاطر سطرها را بنا می کند.

برخی از منتقدان معتقدند که در وادی 
داستان هم موفق ظاهر شده اید، منتها رگه های 
شاعرانگی در داستان های شما نمود دارد که 
البته این موضوع موجب نشده از ارزش داستان 

شما کاسته شود. با این عقیده موافقید؟
من  داستان های  و  متن  است  ممکن 
حرفی  خصوص  این  در  باشد.  شاعرانه 
ندارم؛ اما بهتر است روی کلیت این قضیه 
بیشتر درنگ کنیم. به اعتقاد من، شاعرانگی 
منافاتی با نویسندگی ندارد؛ یعنی یک داستان 
می تواند شاعرانگی هم در خود داشته باشد، به 

شرطی که شاعرانگی ضرورت داشته باشد یا 
به نوعی در خدمت داستان باشد. همان طور 
که در شعر هم یک شاعر از عنصر روایت و 
یا شکست روایت بهره می گیرد تا خودش را 
به نثر نزدیک کند. جایی که این دو از هم 
جدا می شوند، به گمان من در منطق حاکم 
بر آن هاست؛ یعنی وقتی شاعرانگی به داستان 
پا می گذارد، باید از منطق داستان پیروی کند 
و برعکس. نمونه های داستانی بسیاری وجود 
دارد که نثر شعرگونه دارند. شما نگاهی به 
آثار خوان رولفو، ساموئل بکت، اوژن یونسکو، 
جیمز جویس و در ایران به طور مثال صادق 
گلشیری،  هوشنگ  چوبک،  صادق  هدایت، 
رضا براهنی، بهرام صادقی، ابوتراب خسروی، 
بیژن نجدی و کورش  محمدرضا صفدری، 
اسدی بیندازید، به وضوح با نثری آهنگین و 

جهانی شاعرانه مواجه می شوید.
نام »سر گذاشتن روی  چطور شد که 
زانوی ابن سیرین« را برای مجموعه داستان 

خود برگزیدید؟
همان طور که می دانید نام کتاب برگرفته 
از نام یکی از داستان های این مجموعه است. 
پس برای پاسخ به این سوال، شاید بهتر باشد 
یک گام به عقب برگردم و از آنجا شروع کنم؛ 
یعنی فرایندی که اسم یک داستان را انتخاب 
داستان،  اسم  اهمیت  من  اعتقاد  به  کرده ام. 
درواقع  عنوان،  است.  داستان  خود  اندازه  به 
بسیاری از ویژگی های داستانی را در خود دارد؛ 
جذاب، پرکشش، دارای تعلیق، پرسش  برانگیز 
و بیانگر نوع نگاه نویسنده به فرم و محتوای 
اثر. کم پیش می آید که من بالفاصله به اسم 

نهایی اثر دست یابم. بسیار پیش آمده که در 
مورد اسم یک داستان بارها تجدید نظر کنم. 
گاه در خالل نوشتن به اسم داستان می رسم 
و گاه پس از تمام شدن کار، چونان فرزند تازه 
به دنیا آمده ای که یک ویژگی بارز دارد، من 

را متقاعد کرده با چه اسمی آن را بشناسم.
 آیا به داستانی از این مجموعه تعلق 

خاطر دارید؟
از میان داستان های این مجموعه بیش 
از همه به داستان »جیبم را بگرد« و »بازِی 
مردن« تعلق خاطر دارم. ماجرای هر دو، به 
تجربه شخصی من برمی گردند که مدت ها 
روح و روانم را تسخیر کرده بودند. کابوس ها 
و رنج هایی که نوشته شده اند تا از آن خالص 
شوم. به قول براهنی »زجِر روانم بود که من را 

شطح خوان کرد.«
مجموعه  در  شما  قوت  نقاط  از  یکی 
ابن  زانوی  روی  گذاشتن  »سر  داستان 
سیرین« خلق شخصیت هایی است که از دید 
روانشناختی و جامعه شناختی تازگی دارند، در 
خلق شخصیت ها چه عوامل و فاکتورهایی را 

مد نظر قرار دادید؟
ببینید! ما هر روزه در احاطه سوژه ها و 
ایده های داستانی هستیم که شکل های متفاوتی 
برای به داستان  در آوردن آن ها جلوی پای 
نویسنده ها وجود دارد. شما گاهی از انتخاب یک 
شخصیت، سراغ داستانی کردن آن می روید، گاه 
از یک ایده و گاه از انتخاب یک فضا. طبیعتا 
برخی از شخصیت های داستان من، آدم های 
دور و بر من بوده اند؛ ولی موقع پرداخت سعی 
داشته ام، آن ها از صافی ذهن و جهان ذهنی 
خودم عبور بدهم تا بتوانم با آن ها ارتباط برقرار 
کنم. در پاره ای از داستان ها هم شکل کار فرق 
می کرده، مثال داستان »یک کیسه حرف برای 
مصرف خانگی« یا »سر گذاشتن روی زانوی 
ابن سیرین« و »چطور کف توی گوش مان 
در ذهن من  کار  ایده ی  و  ابتدا فضا  نرود«، 
آدم ها  خودشان  کدام  هر  و  گرفته اند  شکل 
و شخصیت هایشان را به من معرفی کردند. 
در این وضعیت سعی ام عکس موقعیت قبلی 
بوده، یعنی تالش کرده ام آدم های داستان را با 
آدم های بیرون انطباق بدهم که قابل لمس و 

پذیرش باشند.

ممکن است متن و داستان های من شاعرانه باشد

کتابفروشی ها منتظر ورود »دختر موشرابی«
عنوان  به  موشرابی«  »دختر  کتاب 
نخستین رمان »محمد حسین زاده« از فعاالن 
منتشر  زودی  به  مشهد  در  فرهنگ  حوزه 

می شود.
کتاب »دختر موشرابی«، نخستین رمان 
و  فرهنگی  فعاالن  از  حسین زاده«  »محمد 
انتشارات  ازسوی  به زودی  مشهد،  سیاسی 

کتابستان معرفت منتشر می شود.
 این کتاب حاوی داستانی است عاشقانه 
در بستر اتفاقات تاریخی سیاسی ۲۰۰ سال اخیر 

ایران. در معرفی این اثر آمده است:
این  دختران  روایت  موشرابی  »دختر 
کوچه های  پس  کوچه  در  است  سرزمین 

قربانی  گاه  و  بودند  پرچمدار  گاه  ٌملک! دخترانی که  تاریخ است  تاریک و روشن 
ساده اندیشی ها و فریب خوردن ها! روایت، روایت خیانت هاست و تجاوزها، قصه، 
قصه پاکی شیرین هاست و غیرت فرهادها، حکایت خروش لیلی هاست در کشاکش 
نبرد مجنون ها! حماسه رستم ها و سوگ تهمینه ها! حرف، حرف رجزخوانی منصور 
حالج است بر سر دار؛ رقص خون سیاوش است در و میانه ی میدان مکر سودابه ها! 
اگر دشنه ی خیانت شغادها کم نخورده ایم؛ ولی برق غیرت آرش ها را هم کم ندیده 
ایم! رمان »دختر موشرابی« در ۲۲۸ صفحه و هشت فصل به نام های دختر قجری، 
دختر گرجی، دختر میرزا، دختر مشروطه، دختر نوغان، دختر شهرنو، دختر کرد، دختر 

موشرابی نگارش شده است.
 »دختر موشرابی« به قلم محمد حسین زاده با صفحه آرایی حامد عطائی و 
ویراستاری فهمیه اسماعیلی توسط انتشارات کتابستان معرفت در هزار نسخه منتشر 
می شود. محمد حسین زاده متولد ۱3۶۴ کارشناسی ارشد مدیریت و نزدیک به ۱۵ 
سال در رسانه های مختلف مکتوب و مجازی دست به قلم بوده و صدها یادداشت و 
مقاله سیاسی فرهنگی نوشته است و امروز به عنوان یکی از فعاالن فرهنگی هنری 
خراسان رضوی شناخته می شود و مسئولیت معاونت فرهنگی سپاه امام رضا )ع( 

را بر عهده دارد.

روایتی متفاوت از داستان موفقیت و رقابت
کلکسیون«  »آخرین  رمان  نویسنده 
مد  طراح  دو  رویارویی  و  سرسختی  داستان 
معروف، خالقیت های هر کدام و رقابت آن ها 
را در دوران جنگ جهانی دوم را تعریف می کند.

کلکسیون«  »آخرین  کتاب  تازگی  به   
نوشته جین مکین و ترجمه سایه صادقی توسط 
انتشارات چترنگ منتشر شده است. داستان این 
کتاب از سال ۱۹3۸آغاز می شود. یعنی درست 
دوم  جهانی  جنگ  شروع  از  قبل  سال  یک 
)۱۹3۹( و اشغال لهستان توسط آلمان نازی، 

هیتلر و تمام جنایت های پس از آن... . 
جنگ همه کشورهای اروپایی و از جمله 
که  جایی  تا  داد؛  قرار  تاثیر  تحت  را  فرانسه 

پاریس مرکز هنر و مد جهان روزی خالی از جها نگردان شد. فروشگاه های مد، هتل ها 
و موزه ها یکی پس از دیگری بسته شدند و سایه جنگ و مرگ همه جا گسترانده شد.

راوی »آخرین کلکسیون« زن جوان و نقاش آمریکایی ساکن اروپاست که به 
طور اتفاقی با دو طراح مشهور مد آن زمان یعنی »کوکو شنل« و رقیب دیرینه او 
»السا اسکیا پارلی« آشنا می شود؛ و جالب آنکه هردو نفر دست دوستی به سوی او 

دراز می کنند و او را امین و مورد اعتماد خود می دانند.
زن جوان اما به تازگی از حادثه ای تلخ گذر کرده و دوران توأم با غمی را 
می گذراند. او در حادثه تصادف رانندگی، همسرش را از دست داده و البته به شکلی 

ناخواسته مسئول مرگ او نیز هست.
بنابراین وقتی از انگلستان به پاریس می آید، بر اثر اتفاقاتی با این دو طراح 

آشنا می شود و داستان آن ها را به شکل موازی روایت می کند.
و اما »کوکو شنل« و »السا اسکیاپارلی«:

طراحی هایش  در  که  بود  فرانسوی  مد  طراح  شانل:  بونور«کوکو«  گابریل 
رویکردی به فلسفه مدرن دارد. طراحی های او ساده، جدی و در عین حال لوکس 

و گران قیمت هستند.
»السا اسکیاپارلی« که رقیب اصلی کوکو شنل بود،از برجسته ترین چهره های 
تاثیر  تحت  شدت  به  او  طراحی های  می شود.  شناخته  جهانی  جنگ  دو  بین  مد 

سورئالیست هایی چون »سالوادور دالی« و »ژان کوکتو« بود.
شاید در ظاهر امر با خواندن عنوان این کتاب، خواننده تصور کند که با یک 
کتاب درباره مد، تجمل گرایی، زیبایی یا تشویق به مصرف گرایی رو به رو است. 
کتابی پر از کینه توزی ها، رقابت  ها و حسادت های زنانه! بر سر مسائلی چون لباس 
و آرایش و غیره...؛ اما در واقع این گونه نیست! کوکو شنل، زنی قدرتمند است. 
او هرگز در دایره سطحی نگری و زرق و برق قرار نگرفت. در واقع زندگی روی 
خشن خود را همواره به او نشان داده است.شنل در کودکی به همراه خواهرش در 
پرورشگاه بزرگ شد. با سخت گیری های معمول این مکان ها... دنیایی بدون رنگ 

و خاکستری. او  در کودکی بسیار درد و گرسنگی کشید.
     اسکیاپارلی هم که زندگی و کودکی بهتری نسبت به کوکو داشت، زنی الیق 
و قدرتمند بود. آنها شهرت خود را در جریان جنگ با چنگ و دندان نگه داشتند 
و پس از آن دوباره درخشیدند. هرچند که دوراِن پسا جنگ، رهاوردهای فرهنگی 

جدیدی داشت و نسل جدیدی از طراحان مد را به عرصه رقابت آورد.
به  اگر  به وجود می آیند.  آبی  بپاشید، شعله هایی  آتش نمک  گر درون   »ا
به یکدیگر  افرادی که  تازه و شدیدتر می کند. دیدن  را  بپاشید، درد  زخم نمک 
مهر می ورزند، نمکی است بر زخم من؛ مانند شعله ای آبی است که تمام وجودم 

را در بر می گیرد.
زبان اثر سلیس و روان است. خواننده همچون بیننده یک فیلم ملودرام گاهی 
نمی تواند کتاب را بر زمین بگذارد. جغرافیای اثر کامال ملموس و واقعی است. اتمسفر 
موجو در اثر باعث به هم پیوستگی فضا شده و خواننده به راحتی به فضای داستان وارد 
می شود که البته دلیل آن ترجمه قابل تحسین مترجم اثر است؛ چراکه داستان دارای 
»کوهیرنس« یا همان انسجام متن است که جز با چیره دستی مترجم میسر نیست.

»نمایش کلکسیون جدید لباس رنگین کمانی از احساسات بود: قرمز هیجان 
امیدوار، بنفش حسرت. ماه ها بود که کوکو و اسکیاب و  نگیز، آبی عصبی، زرد  ا
طراحان دیگر روی طرح ها، و سبک های جدید کار می کردند؛ تعداد خیلی زیادی از 
آنها فقط با رقیبانشان رقابت نمی کردند؛ بلکه با سابقه خود در رقابت بودند. طراحان 
نباید خود را تکرار کنند؛ با این حال کارشان باید به هویت برندشان نزدیک و قابل 
شناسایی باشد. مردم باید بتوانند لباس آن ها را تشخیص بدهند و بگویند: » اوه، 
کار شنله« یا این کار اسکیا پارلیه. مجموعه این فصلش جالبه ، نه؟« این به نوعی 

شعبده بازی از طریق تخیل است.« )از متن کتاب(
رمان » آخرین کلکسیون« در چاپ نخست خود با 7۰۰ نسخه از سوی نشر 
چترنگ منتشر شده است. این کتاب 33۹ صفحه دارد و قیمت آن ۶۸۰۰۰ تومان است.
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پروانه رسولی خوشبخت

جایزه ویژه بخش کودک جشنواره خاتم برای »یك لقمه نان 
از البه الی کوه ها«

 ششمین جشنواره داستان نویسی پیامیر رحمت )ص( خاتم با معرفی 
کار خود  به  نوجوان  و  و کودک  آموزی  دانش  در بخش های  رگزیدگان  ب

پایان داد.
ششمین جشنواره داستان نویسی خاتم امروز با معرفی برگزیدگان به 
کار خود خاتمه داد. هیات داوران بخش کودک و نوجوان این جشنواره در 
بیانیه ای اعالم کرد: »محمد )ص( رساترین پیام انسانیت است و جهان 
وام دار رسالت پیامبر خاتم حضرت محمد)ص( است. در دنیایی که اسالم و 
مسلمان در حد کلمه است و آنچنان که باید شناخته نشده، درست نوشتن 

از پیامبر اسالم جسارتی عالمانه   می خواهد.
داستان و داستان نویسی سن و سال نمی شناسد. این حرف تازه ای 
نیست و خیال بافی ها و داستان های کودکانه شاهدی است بر این مدعا.

اما آنچه که دور از ذهن است و عجیب می نماید، تنوع سن و سال 
نویسندگان  داستان های کودک و نوجوان در جشنواره خاتم است. حضور 
داستان نویسان بخش کودک و نوجوان از رده های سنی مختلف در ششمین 
دوره جشنوارة  خاتم از ۸ سال تا باالی ۵۰ سال صحت این گفته را به 

اثبات می رساند.
ذکر این نکته ضروریست که اهداف جشنواره خاتم، زمانی محقق می 
گردد که داستان نویسان کودک و نوجوان حاضر در مراحل مختلف جشنواره 
به ویژه مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، از آموخته های 

خود در راستای اجرای بهتر این فعالیت بهره گیرند.
جشنواره خاتم مفتخر است که مهمترین نقش را در گسترش داستان 
نمود آن کسب  بارزترین  و  نموده  ایفا  نوجوان  و  ویسی در حوزه کودک  ن
موفقیت در این مسیر و حضور با کیفیت و ارزشمند داستان نویسان از رده 
های سنی مختلف در جشنواره ی ششم خاتم است و از زیبا ترین جلوه 
های این نمود، داستان هایی از گروه سنی کودک در رده های سنی ب و 

ج در جشنواره ی ششم است. 
هیئت داوران بخش کودک و نوجوان ششمین دوره جشنواره خاتم، پس 
از بررسی ۱۹۵ اثر در بخش کودک و نوجوان و 3۴۶  اثر در بخش دانش 
آموزی اعالم می دارد که از میان آثار ارسالی و آثاری که از ساختار داستانی 
محکم و منسجمی برخوردار باشند و از کلیشه ها و بازنویسی فاصله گرفته 
و درونمایه آنها مفهومی از زندگی، سیره و منش پیامبر اکرم)ص(  را القا 

کند، هنوز فاصله زیاد است.
در این بین ضعف داستان نویسان بزرگسال برای کودک و نوجوان 
این دوره، بسیار جای  به شدت قابل لمس بوده و هست. و آنچه که در 
امیدواری است داستان نویسان دانش آموز است. دانش آموزان زیر ۱۸ سال 
و اعضای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که 
گاه با سوژه ها و تکنیک های خوب داستانی، داستان های متفاوتی را برای 

پیامبر مهر رقم زدند.
بسیار  دوره  ششمین  در  نویس  داستان  نوجوانان  و  کودکان  سهم 
امیدبخش بود. همین ویژگی مسئولین جشنواره را بر آن می دارد  تا همچنان 
جهت آموزش و پیشرفت داستان نویسی، برای دانش آموزان، در این حوزه 

فعال و مشارکت داشته باشد.«
 هیات داوران از بین آثار رسیده در بخش کودک و نوجوان، سه اثر 

را شایسته تقدیر دانست. 
آثارتقدیری بدون ترتیب عبارتنداز:

داستان اسم رمز دوستی نوشته زهرا زرگر
داستان صف گل های قرمز نوشته ثنا ثقفی

داستان نشان سبز نوشته دریا چوبین
 رتبه های باالتر:

 رتبه سوم: داستان پری و پیامبر نوشته نگار اتحادی واقعی
رتبه دوم: داستان پروانه ها می رقصند نوشته یاسمین میرحسینی

رتبه اول: داستان فقط کمی شبیه او نوشته نیلوفر مالک
هیات داوران جایزه ویژه خود را به داستان یک لقمه نان از البه الی 

کوه ها نوشته الهه شعبانلو تقدیم کرد.
بخش دانش آموزی

اثر شایسته تقدیر:
داستان سفر مه آلود نوشته مطهره جمالی

رتبه های باالتر:
رتبه سوم: داستان همان مرد مهربان نوشته زینب صالحی نژاد

رتبه دوم: داستان تاج بندگی نوشته کارینا کارخانه چین
رتبه اول: داستان دفتر زرد سیمی نوشته مائده سادات آبسردی 

پنجمین دوره جشنواره خاتم  نوجوان  داوران بخش کودک و  هیئت 
رحماندوست، مجیدقیصری، حمیدرضا شاه  رحماندوست مجتبی  مصطفی 

آبادی،  محسن پرویز بودند.
جشنواره خاتم را دفتر نشر فرهنگ اسالمی از سال ۱3۹۴ ساالنه برگزار 
می کند و این جایزه به داستان های کوتاه و روایت داستانی با الهام از ویژگی های 
شخصیتی و سیرة حضرت رسول اکرم)ص( با توجه به نیازهای مخاطب و 

شرایط امروز .جهان و مستند به اسناد و روایات معتبر باشد اعطا می گردد.

آگهی مرحله پانزدهم سال 13۹۹) منطقه یك کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یك شهرستان کرمان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (( 

در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء هیأت های  حل اختالف  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی  ناحیه یک  کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش 
محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( واقع در بخش های  )۸-۴-۱(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود تا  در صورتی که  شخص  
یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند 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. شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
)توضیح: آگهی این مرحله قباًل در روزنامه های محلی: ندای وحدت کرمان به ترتیب به شماره های 3۰3۵ و 3۰۴3 مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱۱ و ۱3۹۹/۱۲/۲۵ و سراسری: دنیای جوانان 
به شماره های ۱۶۸۹ و  ۱7۰۰ مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱۱ و ۱3۹۹/۱۲/۲۵ چاپ و منتشر گردیده که به علت درهم ریختگی اعداد اعشاری در قید میزان مساحت و سهم وقف در متن 

روزنامه سراسری، مجدداً پالک های دارای اشکال فقط در روزنامه سراسری مذکور به شرح ذیل منتشر می گردد.(  
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

33 فرعی از 3۲۶۵ اصلی - خانم فاطمه شیخ مظفری فرزند مختار به شناسنامه شماره ۱۰3۹ صادره از کرمان و آقای ابراهیم طالبی زاده فرزند حسن به شناسنامه شماره ۲۶ 
صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت ۱۹۶/۶۰ متر مربع به آدرس کرمان خیابان فتح آبادان کوچه 3 غربی ۱ بن بست 

اول خریداری از محل مالکیت میرزا حسن خان ابراهیمی - ردیف  های ۱۲۲۱ و ۱۲۲۲
۱۶7۵۸ فرعی از ۴77۶ اصلی مجزی شده از ۱۴۴ فرعی از ۴77۶ اصلی - آقای محمد عباسی شفیع آبادی فرزند علی به شناسنامه شماره 3۸۵7 صادره از شهداد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱۰7/۶۱ متر مربع که موازی ۴/3۰ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان کمربندی شرقی 

خیابان رز کوچه کارتن سازی خریداری از محل مالکیت اکبر رشید فرخی - ردیف  ۱7۲3
3۰7۹ فرعی از ۵۲۰۹ اصلی - خانم فاطمه رحیمی صادق فرزند محمد به شناسنامه شماره 3۰ صادره از ماهان و آقای عباس برجسته مجد فرزند حسن به شناسنامه شماره ۱7۱۴ 
صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲7۲/۱۱ متر مربع که موازی ۴7/۶۲ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبردگان 

قرار دارد به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه ۱۴ سمت راست خریداری از محل مالکیت عزت اله ساالرکالنتری - ردیف  های ۰۲۵7 و ۰۲۵۸
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

7۴۸۲ فرعی از ۴ اصلی - خانم فریبا شاکر فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره ۴۱۲ صادره از کرمان و آقای امیر ابراهیمی فرزند ماشااهلل به شناسنامه شماره 7۸۴ صادره از کرمان 
بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان )دوبلکس( به مساحت ۲۵۰ متر مربع که موازی ۴۲/۱۶ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبردگان قرار 

دارد به آدرس کرمان بلوار امام حسن کوچه ۱۲ شهرک یاس سفید انتهای کوچه سمت چپ خریداری از محل مالکیت اسداله موال زاده - ردیف  های ۰3۱۰ و ۰3۱۱
۵73۱ فرعی از ۵ اصلی - خانم سمیه ایرانمنش فرزند محمد به شناسنامه شماره ۴7۶ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶7/7 متر مربع به آدرس کرمان بلوار 

امیرکبیر کوچه 3 شمالی ۶ خریداری از محل مالکیت محمدحسین نظریان - ردیف  ۰۵۹7
7۵3۱ فرعی از ۱۵ اصلی - آقای مهرداد خواجه حسنی رابری فرزند غالمعباس به شناسنامه شماره ۵ صادره از رابر در ششدانگ یکباب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 

۶۰/3۰ متر مربع به آدرس کرمان بلوار هوانیروز غدیر ۲ دور میدان خریداری از محل مالکیت سحبان ریاضی - ردیف ۱۲۴۲
۶7۶ فرعی از ۱۶ اصلی - خانم صدیقه روح االمینی فرزند حسن به شناسنامه شماره 3۵ صادره از کوهبنان در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
3۴۲/3۵ متر مربع که موازی ۵7/۰۶ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری انتهای بلوار رضوان سمت 

چپ آخر کوچه خاکی سمت راست درب چهارم خریداری از محل مالکیت عوض شهریارپناه - ردیف ۱۴۰۹
۱7۰ فرعی از ۲۶ اصلی - آقای احمد قربان زاده خانوکی فرزند علی به شناسنامه شماره ۸7 صادره از زرند در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۵۹/۵ 

متر مربع به آدرس کرمان بلوار هوانیروز - حسین آباد خیابان اصلی خریداری از محل مالکیت گیالن ابراهیمی - ردیف  ۱۴۵۲
۵۲۶۶ فرعی از 3۱ اصلی مجزی شده از ۱۹۹ فرعی از 3۱ اصلی - آقای محمدرضا میرزادی گوهرجوپاری فرزند ناصر به شناسنامه شماره ۲۹ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت ۱۵7/7۰ متر مربع به آدرس کرمان اختیارآباد خیابان جمهوری کوچه ۱۴ خریداری از محل مالکیت محمد عامری - ردیف  ۰3۴۱
۵3۸۱ فرعی از 3۱ اصلی مجزی شده از ۵۴۲ فرعی از 3۱ اصلی - خانم معظمه مختاری اکبرآبادی فرزند رمضان به شناسنامه شماره ۶۹۵۸ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت ۲33/۹۰ متر مربع به آدرس کرمان اختیارآباد خیابان شریعتی کوچه ۱۴ سمت چپ خریداری از محل مالکیت ماشااله عامری اختیارآبادی - ردیف  ۱۶۰۹
۴۲۵ فرعی از 3۶ اصلی - آقای علی فرح بخش فرزند حسین به شناسنامه شماره ۲ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶۶۰/۸7 متر مربع به آدرس کرمان 

نصیرآباد خریداری از محل مالکیت علی سیف زاده - ردیف  ۰۴77
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

۱۴7۵ فرعی از ۱ اصلی مجزی شده از ۱۱۵3 فرعی از ۱ اصلی - خانم الهام مختارآبادی فرزند محمد به شناسنامه شماره ۱۴۲ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۲3۱/۸۰ متر مربع به آدرس کرمان - چترود خیابان ولیعصر کوچه ۲۸ سمت چپ خریداری از محل مالکیت عبداله ایمانی - ردیف  ۱3۱۶

۴۲۰ فرعی از ۲3 اصلی مجزی شده از ۲3۹ و ۲۴۰ فرعی از ۲3 اصلی - خانم اعظم صفرزاده بندری فرزند اکبر به شناسنامه شماره 3۱ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۴۲۴/۸۰ متر مربع به آدرس کرمان - چترود - روستای معزآباد خیابان امام حسین جنب تکیه ابوالفضل خریداری از محل مالکیت نصراله سلطان زرندی - ردیف  ۱۶۱۲

۹3 فرعی از ۱33 اصلی مجزی شده از ۶۴ فرعی مکرر از ۱33 اصلی - خانم مریم دین پژوه فرزند تقی به شناسنامه شماره ۹۴۹ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 3۴۲/۹۴ متر مربع به آدرس کرمان - کوهپایه - روستای تیزین خریداری از محل مالکیت غالمحسین گهرگزی - ردیف  ۰۲۵۸

تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲7
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱۴۰۰/۰3/۱۰

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

عشق قلیانی ست 
با طعم خوش نعنا دوسیب

حامد عسگری

هرچه با تنهایی من آشناتر می شوی
دیرتر سر می زنی و بی وفا تر می شوی

هرچه از این روزهای آشنایی بگذرد
من پریشان تر، تو هم بی اعتناتر می شوی

من که خرد و خاکشیرم! این تویی که هر بهار
سبزتر می بالی و باال بالتر می شوی

مثل بیدی زلف ها را ریختی بر شانه ها
گاه وقتی در قفس باشی رهاتر می شوی

عشق قلیانی ست با طعم خوش نعنا دوسیب
می کشی آزاد باشی، مبتالتر می شوی

یا سراغ من می آیی چتر و بارانی بیار
یا به دیدار من ابری نیا... تر می شوی
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از چپ عبدالمجید زنگویی و علی عشایری )راد( شاعر
اختصاصی دنیای جوانان



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562801-66917312 -66915268      
فکس:66126139

مرضیه برومند و ساخت سریال عروسکي

کهنه کار  چهره  برومند  ضیه  ر م
عرصه هنر که سریال هاي ماندگاري 
تولید کرده  امروز  به  تا  از گذشته  ا  ر
مسکونی  مجتمع  سریال  ت،  س ا
کلیله و دمنه را به تهیه کنندگی سید 
مصطفی احمدی می سازد. کارگردان 

مدرسه  چون  خاطره انگیزی  جموعه های  م
تازه  سریال  تولید  حاال  بزرگه،  مادر  خونه  و  تابه تا  قصه های  موش ها، 
عروسکی اش با عنوان مجتمع مسکونی کلیله و دمنه را آغاز کرده است 
از  که قرار است این مجموعه در شبکه نمایش خانگی ساخته شده و 
یکی از پلتفرم ها پخش شود. نکته عجیب این است که مرضیه برومند 
را هم باید به جمع سریال سازان موفق تلویزیون اضافه کنیم که حاال از 
قاب جادویي فاصله گرفته و روانه شبکه خانگي شده اند و قطعا بازهم 

یک باخت دیگر براي رسانه ملي رقم خورده است.

زخم کاري از جمعه پخش مي شود

نخستین  کاری،  زخم  یال  ر س
محمدحسین  سریال سازی  ربه  ج ت
است  خانگی  نمایش  در  دویان  ه م
بر اساس رمانی  را  که فیلمنامه آن 
به قلم محمود حسینی زاد به نگارش 

درآورده است. اولین قسمت از این سریال 
شده  ساخته  ملتهب  نوآر  فضای  در  ه  ک
صورت  به  آن  پخش  و  می شود  منتشر  خرداد   ۱۴ جمعه  روز  ست  ا

هفتگی ادامه دارد. 
الهه  چنگیزیان،  سعید  توسلی،  هانیه  آزادی ور،  رعنا  عزتی،  اد  و ج
حصاری، عباس جمشیدی فر، مهدی زمین پرداز، امیرحسین هاشمی، )با 
هنرمندی( سیاوش طهمورث، کاظم هژیرآزاد، منوچهر علیپور، مه لقا باقری 
و مائده طهماسبی بازیگران این سریال پرسروصدا هستند که پیش بیني 

مي شود بتواند به شدت در جذب مخاطب موفق عمل کند.

نظر رضا میرکریمي درباره جشنواره

سابق  دبیر  میرکریمی  درضا  ی س
جشنواره جهانی فیلم فجر، هم زمان با 
بازدید از فرآیند برگزاری سی   وهشتمین 
درباره  فجر  فیلم  جهانی  شنواره  ج
فهرست  در  رویداد  این  ثبت  همیت  ا

فیاپف صحبت کرد و گفت:  جشنواره های 
این خبر بسیار خوشحال کننده بود. من چند 
سال برای این جشنواره زحمت کشیدم و از همان روز اول معتقد بودم، ما 
می توانیم یکی از معدود فستیوال های استاندارد، برتر و رقابتی دنیا باشیم. 
برخالف همه مخالفت هایی که می شد و برخی این باور و ایده را مسخره 

و فکر می کردند ما رویاپردازی می کنیم، این اتفاق افتاد.
 این خبر خیلی خوشحال کننده است که ما یکی از ۱۵ فستیوال 
برتر رقابتی دنیا هستیم و البته این موضوع کار ما را براي سال هاي آینده 

سخت تر مي کند.

ره
وا

شن
ج

ون
یزی

لو
ت

ش
مای

ن

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

حمید فرخ نژاد و جضور در جشنواره

به  امسال  که  فرخ نژاد  ید  م ح
یی  سینما فیلم  تهیه کننده  ن  وا ن ع
میجر، در جشنواره جهاني فجر حضور 
دارد، روز گذشته همراه با مخاطبان 
به تماشاي فیلمش نشست. او گفت: 
بعد از یک سال تعطیلی سینماها، برای 

اولین بار است که در فضای یک جشنواره 
حاضر شده ام و با مخاطبان به تماشای فیلم می نشینم. 

از این منظر برگزاری جشنواره فرصتی فرخنده است که می توان 
فیلم را با حضور مخاطبان دید و لذت برد. آرزو می کنم در آینده نزدیک، 
مردم مجددا بتوانند با خیال راحت در سالن های سینما حاضر شوند و بار 
دیگر شاهد رونق سینماها باشیم. فیلم میجر، با همراهی مردم جنوب 
مردم  مدیون  را  فیلم  این  بگویم ساخت  می توانم  و  رسید  سرانجام  ه  ب

درجه یک بوشهر هستیم.

ما
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همراه با جشنواره جهاني فجر

علیرضا صمدي: جامعه در دوران کرونا به رویدادهاي فرهنگي هم نیاز دارد

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

ــام  ــي فجــر باتم ــنواره جهان جش
فــراز و نشــیب هایش ایــن روزهــا 
ــه نظــر  در حــال برگــزاري اســت و ب
مي رســد کــه بتوانــد در ایــن دوره 
ــا  خــاص کــه کمــاکان بیمــاري کرون
همــه چیــز را تحت الشــعاع خــود 
ــدا  ــت دســت پی ــه موفقی ــرار داده، ب ق
ــن  ــدی در دومی ــا صم ــد. علیرض کن
غ  یی خــود ســرا نما ســاخته ســی
ــه  ــاع رفت ــی ملتهــب در اجتم موضوع
ــه  ــت ک ــاخته اس ــی، را س و صحنه زن
در بخــش جلــوه گاه شــرق ســی و 
هشــتمین جشــنواره جهانــی فیلــم 
فجــر حضــور دارد و در نخســتین روز از 
برگــزاری جشــنواره بــا اســتقبال خوب 
مخاطبــان بــه روی پرده رفــت. در این 
فیلــم مهتــاب کرامتی، بهرام افشــاری، 
پیــام احمدی نیــا، لینــدا کیانــی، محمد 
نادری، فرزانه ســهیلی، ســیامک ادیب، 
غزالــه جزایــری و مجیــد صالحــی و با 

حضــور حمیدرضــا نعیمــی، امیــد 
ــه ایفــای  روحانــی و آتــش تقی پــور ب
نقــش پرداخته انــد. موضــوع فیلــم 
دربــاره افــرادي اســت کــه بــا تصادف 
و صحنه ســازي از بیمــه خســارت 

دریافــت مي کننــد!
علیرضــا صمــدی کارگــردان 
ــی، در  زن نمایی صحنه  ــم ســی ل ی ف
ــاره  ــان درب ــاي جوان ــا دنی ــو ب گفتگ
ــورد  ــح داد: در م ــم توضی داســتان فیل
یــک بانــد 3-۴ نفــره اســت کــه یــک 
شــبکه خــالف دارنــد و کارشــان 
ــی  ــای جعل ــه صحنه ه ــت ک ــن اس ای
تصــادف را می ســازند و از بیمــه 
پــول می گیرنــد. مــا درواقــع در 
ــوع  ــن موض ــان ای ــینما و ادبیات م س
ــم  ــده بودی ــری دی ــکل دیگ ــه ش را ب
ــم کــه  ــده بودی ــه شــکلی دی ــی ب یعن
ــه از  ــرای اینک ــته ب ــردی خودخواس ف
ــن  ــمت ای ــه س ــرد ب ــول بگی ــه پ بیم
ــان  ــا نش ــا اینج ــی رود، ام ــا م کاره
داده ایــم کــه بانــدی صرفــا صحنــه را 

ــوی ماشــین  می ســازد و کســی را جل
ــد  ــا 7۰ درص ــن ۶۰ ت ــذارد و بی می گ
مبلــغ خســارت را تصاحــب می کننــد.

ایــن کارگــردان دربــاره پرداختــن 
بــه دغدغه هایــش در ایــن فیلــم 
اظهــار کــرد: وقتــی بــا ایــن موضــوع 
ــم  ــام تالش ــردم تم ــدا ک ــنایی پی آش
ــز  ــب نی ــرای مخاط ــه ب ــود ک ــن ب ای
ــم  ــم و ه ــر کن ــه را باورپذی ــم قص ه
اینکــه تلخــی قصــه را تاحــدی کاهش 
دهــم تــا مخاطــب بتوانــد آن را تحمل 
کنــد. اگــر می خواســتیم کامــال قصــه 
را بازنمایــی کنیــم شــاید مخاطــب در 

ســالن تــاب نمــی آورد.
یــن  یرصــا صمــدی همچن عل
ــان  ــز ، بی ــم نی ــران فیل ــاره بازیگ درب
کــرد: خیلــی بــرای مــن پیشــینه 
بازیگــر مهــم نیســت، بلکــه توانایی او 
مهــم اســت و مــن بــر اســاس توانایی 
و مختصــات نقــش بازیگــر را انتخــاب 
می کنــم. همــه بازیگــران ایــن فیلــم 
ــده اند، در  ــر ش ــدی ظاه ــش ج در نق

صورتــی کــه عمدتــا کارهایشــان طنــز 
بــوده  اســت و فکــر می کنــم به خوبــی 
از پــس بــازی برآمدنــد و اگــر کار 
ــت.  ــن اس ــف م ــن ضع ــده ای درنیام
ــن  ــی هــم در ای ــاب کرامت ــی مهت حت

ــازی کــرده اســت. ــاوت ب ــم متف فیل
ایــن کارگــردان جــوان در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه فیلمــش در 
ــد،  ــده نش ــر دی ــی فج ــنواره مل جش
و  ــی  ن ره جها ا و ن در جشــ حضــور 
رونمایــی از ایــن اثــردر جشــنواره 
ــد،  ــی می کن ــور ارزیاب ــی را چط جهان
ــن  ــه از پذیرفت ــاید در لحظ ــت: ش گف
ــا  ــحال ی ــم خوش ــن فیل ــا نپذیرفت ی
ناراحــت شــوید امــا مهــم ایــن اســت 
کــه فیلــم بــه مخاطبــش ارائــه شــود. 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــن مه ــرای م ب
ــم را  ــران فیل ــینمای ای ــان س مخاطب
ببیننــد و مــورد پسندشــان واقــع شــود. 
سرنوشــت هیــچ فیلمــی را جشــنواره ها 
نتوانســتند مشــخص کننــد و بــه نظرم 
در نهایــت اســتقبال مــردم، منتقدیــن 

و اهالــی فرهنــگ هســتند کــه فیلمــی 
را مــورد توجــه قــرار می دهنــد و زنــده 
نگــه می دارنــد یــا بــه فراموشــی  

می ســپارد.
او همچنیــن دربــاره برگــزاری 
جشــنواره در روزگار کرونا و رونق دادن 
بــه ســالن های ســینمای اظهــار کــرد: 
برگــزاری جشــنواره بــه عنــوان یــک 
ــاز اســت،  ــورد نی ــداد فرهنگــی م روی
ــی  ــای ورزش ــه رویداده ــور ک همانط
مــورد نیــاز هســتند و فعالیت هــای 
ســرگرم کننده و یــا بــاز شــدن 
ــه  ــه ب ــت، جامع ــتوران ها الزم اس رس
رویدادهــای فرهنگــی  نیــز نیــاز دارد 
ــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی  و ب
ــن کار  ــد ای ــینما بای ــق س ــرای رون ب
ــد سیســتمی شــکل  را انجــام داد. بای
بگیــرد و همــه دســت بــه دســت 
ــا رونــق بــه ســالن های  هــم دهنــد ت
ســینمایی بازگــردد و ســینما بتوانــد به 

ــد. ــه ده ــش ادام حیات
علیرضــا صمــدی در ادامــه 

دربــاره میــزان توجــه مخاطبــان 
بــه جشــنواره جهانــی نیــز بیــان 
ــنواره  ــی و جش ــنواره جهان ــرد: جش ک
ــان  ــال ها همزم ــر س ــم فج ــی فیل مل
باهــم برگــزار می شــدند، بنابرایــن 
ــدام  ــه ک ــرد ک ــاوت ک ــوان قض نمی ت
بیشــتر مــورد توجــه بودنــد،  بــه ایــن 
ــا  ــدن تنه ــدا ش ــن ج ــه  ای ــل ک دلی

ــا  ــاده تنه ــاق افت ــت اتف ــال اس ۵ س
می تــوان گفــت، جــدا شــدن جشــنواره 
فجــر ملــی از جهانــی ســبب شــده بــا 
جشــنواره مســتقلی مواجــه شــویم کــه 
ــوب  ــی خ ــاه خیل ــدت کوت ــن م در ای
برگــزار شــده اســت و آثــار خوبــی در 

آن حضــور یافته انــد.
ایــن کارگــردان در خاتمــه از 

ــرش  ــان از اث ــه مخاطب ــتقبالی ک اس
ــزه  ــت جای ــال دریاف ــتند و احتم داش
گفــت: هــر فیلمســازی وقتــی فیلمــی 
ــورد  ــرش م ــت دارد اث ــازد دوس می س
ــرد و  ــزه بگی ــود، جای ــع ش ــه واق توج
ــن   ــد. م ــی باش ــب از آن راض مخاط
ایــن بخــش را بــه دســت مخاطبــان، 

داوران و منتقــدان می ســپارم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده
در  گـي  ن ا خ ش  ـ ی ا م ن ه  ک ب ـ ش
سـال هاي اخیـر بـا تولیـدات موفقـي 
کـه داشـته، بـه مدیومـي پرمخاطـب 
ـه  ب ن  ا د ـ ن م ق عال ن  ـ ی ب ب  و ـ حب م و 
سـریال هاي داخلي تبدیل شـده اسـت 
تـا جایي کـه حـاال بـا شـیوع کرونـا و 
دوري مـردم از سـینماها، پلتفرم هـاي 
آنالیـن تبدیـل بـه سـازندگان اصلـي 
سـریال در کشـور شـده اند و سـتارگان 
و  ر  ـ ت ا ئ ت  ، ا م ن ی ـ س ه  عرصـ خص  ا شـ
تلویزیـون را جـذب خـود کرده انـد. در 
ایـن بیـن البتـه بوده انـد سـریال هایي 
کـه از کیفیـت کافـي برخـوردار نبودند 
ولـي بایـد اعتـراف کنیـم کـه برخـي 
از سـریال هاي شـبکه خانگـي بسـیار 
باکیفیـت بوده انـد ماننـد مي خواهـم 

زنـده بمانـم...
شـهرام شاه حسـیني بـه عنـوان 
کارگـردان ایـن سـریال پیـش از ایـن 
هم سـریال هاي موفقي را در تلویزیون 
سـاخته بود و ذائقه مخاطب را به خوبي 
مي شـناخت و با مي خواهـم زنده بمانم 
نشـان داد کـه اگـر دسـتش باز باشـد، 
تـا چـه انـدازه تواناسـت. امـا فـارغ از 
کارگردانـي شـهرام شاه حسـیني و البته 
داسـتان پرگـره و جـذاب این سـریال، 
بـازي درخشـان بازیگران آن اسـت که 
بـرگ برنـده اصلـي ایـن ماجراسـت. 
بـازي فوق العـاده جامـد بهداد و سـحر 
دولتشـاهي بـه عنـوان زوج اصلـي 
ایـن سـریال، آنقـدر محبـوب شـده 
کـه در رسـانه ها و فضـاي مجـازي 
هرچـه بگردیـد، تحسـین و تقدیـر از 
آنهاسـت و نـام امیـر شـایگان و همـا 
حقـي کـه کاراکترهاي ایـن دو بازیگر 
در ایـن سـریال اسـت، دائم بـه گوش 
مي رسـد. هرچنـد که پیـش از این هم 
بارهـا شـاهد درخشـش ایـن دو بازیگر 
توانـا بوده ایـم ولـي گویـي این بار یک 
اتفـاق جدیـد در کارنامـه بازیگري آنها 
رخ داده اسـت کـه دلیل اصلي موفقیت 

مي خواهـم زنده بمانـم مي باشـد.

سابقه قبلي در شبکه خانگي
حامـد بهـداد پیـش از مي خواهـم 
زنـده بمانم، دوبار دیگر در سـریال هاي 
شـبکه خانگـی حضور داشـته که یکي 
از آنهـا موفـق و دیگري بسـیار ناموفق 
و پرانتقـاد بـوده اسـت. او اولیـن بـار با 
سـریال دندون طـال بـازي در شـبکه 
خانگـي را تجربـه کـرد کـه بـازي 

درخشـاني از خـود نشـان داد و اثـري 
متفـاوت و موفـق در شـبکه خانگي به 
شـمار مـي رود اما بعد از آن در سـریال 
پربازیگر و پرسـتاره دل ساخته منوچهر 
هـادي حضـور پیـدا کـرد کـه یکـي از 
ضعیف تریـن، بدتریـن و پرانتقادتریـن 
سـریال هاي تاریـخ شـبکه نمایـش 
خانگـي به شـمار مـي رود. البتـه بازي 
حامـد بهـداد در دل آنقدرها هم بد نبود 
ولي ضعیف بودن سـریال باعث شـد تا 
به همه ارکان سـریال انتقاد وارد شـود. 
امـا سـحر دولتشـاهي تجربه بیشـتري 
نسـبت بـه بهـداد در شـبکه خانگـي 
دارد. او در فصـل سـوم قلـب یخـي 
حضـور داشـت و عالیجنـاب و فصـل 
دوم سـاخت ایـران را هـم بـازي کـرد 
کـه تجـارب موفقـي برایـش نبـود اما 
قورباغـه و یـک نقش درخشـان باعث 
شـد تا قـدرت بازیگري دولتشـاهي بار 

دیگـر نمایـان شـود و در دنبالـه آن بـا 
مي خواهـم زنـده بمانـم، فـاز جدیـدي 
در بازیگـري اش ایجـاد شـده اسـت. 
درواقـع مي تـوان اینطـور نتیجه گرفت 
کـه گویي بهداد و دولتشـاهي بار دیگر 

در بازیگـري متولـد شـده اند.
تقابل بهداد و دولتشاهي

م،  ـ ن ا م ب ده  ـ ن ز هـم  ا خو مي  ر  د
کاراکترهـا بسـیار جـذاب هسـتند و 
در مواجهـه بـا دیگـر کاراکترهـا دائمـا 
رفتارهـاي متنوعـي از خـود نشـان 
مي دهنـد و ایـن کار بازیگـر را بسـیار 
سـخت مي کنـد ولـي دولتشـاهي و 
بهـداد بـه خوبـي از پـس ایـن موضوع 
برآمده انـد. حامـد بهـداد درک درسـت 
و کاملـی از شـخصیت امیـر شـایگان 
داشـته و رفتارهـاي کاراکتـر را طوری 
مقابـل دوربیـن بـه نمایـش گذاشـته 
کـه در همـان سـکانس اول، ابهـت او 

بـه مخاطـب القـا مي شـود. نـوع نگاه، 
شـیوه بیـان دیالـوگ، نحوه نشسـتن و 
راه رفتـن بهـداد همه وهمـه در خدمت 
اقتـدار و مخـوف بـودن امیـر شـایگان 
اسـت. حامـد بهـداد حـاال در ادامـه 
تغییر مسـیري که در بازیگري داشـته، 
بعـد از قصـر شـیرین که نقطـه عطفي 
در بازیگـري او بود، حـاال با می خواهم 
زنـده بمانم نقش متفاوت دیگری بازی 
کرده اسـت. سحر دولتشـاهی اما بازي 
عجیبي در این سریال دارد، او در مقابل 
پـدر یک نـوع رفتـار، در مقابل عشـق 
قدیمـي یـک رفتار متفـاوت دیگر و در 
مقابـل امیر شـایگان، رفتاري سـتودني 
دارد. البتـه همانطـور که ذکر شـد او در 
قورباغـه هـم بـازي عجیبـي داشـت و 
تفاوت هایـي کـه در رفتارهایـش در 
بخش هـاي مختلف سـریال بـود، حاال 
بـه نـوع دیگـري در مي خواهـم زنـده 

بمانـم نمایان شـده اسـت.
از ابتدا تا امروز چه شد!؟

حـدود ۲۱ سـال از حضـور حامـد 
بهـداد در سـینمای ایـران می گـذرد. از 
آخـرِ  بازی و بوتیک سـال ها گذشـته و 
جـوان پرشـور و عاصـی آن زمـان حاال 
اعتبـار و سـبکی در سـینمای ایـران به 
نـام خـود رقـم زده کـه دیگـر بازیگران 
تحت تاثیـر حضـورش هسـتند. در ایـن 
سـال ها عصیـان بهـداد، درونـی شـده 
و مـا جلـوه  تـازه ای از او را می بینیـم. 
بازي هـاي درخشـان او در روز سـوم، 
هـر شـب تنهایـي، آدمکـش، هفـت 
دقیقـه تـا پاییـز، سـعادت آبـاد، آرایـش 
غلیـظ، سـد معبـر و قصـر شـیرین از او 
بازیگـري سـاخته که حتي اگر حواشـي 
عجیـب و غریب او را هم کنار بگذاریم، 
بـازي درخشـانش او را بـراي همیشـه 
مانـدگار خواهد کرد. سـحر دولتشـاهي 

کار خـود را از تئاتـر آغاز کرد و سـال ها 
قبـل از اینکـه وارد عرصـه تصویـر 
شـود، خـاک صحنـه خـورد. نخسـتین 
نقش سـینمایی او در سـال ۸۴ در فیلم 
چهارشنبه سـوری از اصغـر فرهادی بود 
و طبیعتـا وقتي شـروع یـک بازیگري با 
اصغر فرهادي باشـد، پایان خوشـایندي 
هم در انتظارش خواهد بود اما بسـیاري 
از مخاطبـان کارهـاي تصویـري او را 
بـا سـریال طنـز مسـافران شـناختند. 
او در سـال هاي حضـورش در سـینما 
نقش هـاي مانـدگاري را در فیلم هـاي 
طـال و مس، مسـتانه، عصـر یخبندان، 
عـرق سـرد، چهـارراه اسـتانبول و امیـر 
داشـته اسـت و نکته جالب درباره او این 
اسـت کـه در ایـن مـدت هرگـز از تئاتر 
فاصلـه نگرفته و همواره در نمایش هاي 

مختلـف حضـور پیـدا کرده اسـت.
ارتبـاط بهـداد و دولتشـاهي بـا 

جـوان!
نکتـه جالـب درباره حامـد بهداد و 
سـحر دولتشاهي این اسـت که هردوي 
آنهـا در مقطعـي بـا رامبد جـوان ارتباط 
داشـته اند ولـي بـه اشـکال مختلـف... 
حامـد بهـداد به واسـطه رامبد جـوان و 
پیشـنهاد او بـه همایـون اسـعدیان وارد 
سـینما شـد. رامبـد جـوان بـرای فیلـم 
آخـر بازی نقـش خود را بـه حامد بهداد 
داد. پیـش از آن بهـداد در دفتر تبلیغاتی 
رامبـد جـوان کار می کـرد و همزمـان با 
تحصیـل در رشـته تئاتر، همـه کاره این 
دفتـر تبلیغاتی بـود. اما حضور در صحنه 
تئاتـر بـود کـه منجر به آشـنایی سـحر 
دولتشـاهي با رامبد جوان شـد و آنها در 
اسـفند ۱3۸7 با یکدیگر ازدواج کردند و 
البته در سـال ۱3۹3 از هم جدا شـدند و 
در آن زمـان کارهـاي مشـترکي هـم با 

یکدیگر تولیـد کردند.

جوایزي براي آقا و خانم ستاره
بسـیاري معتقد هسـتند کـه حامد 
بهـداد بـه انـدازه لیاقتـش در جشـنواره 
فیلـم فجـر دیـده نشـده اسـت! هرچند 
کـه او چندیـن بار کاندیـد دریافت جایزه 
شـده و بازي هـاي درخشـاني از خـود 
داشـته اما هرگز سـیمرغ بلورین بهترین 
بازیگـر مـرد نقـش اول را کسـب نکرده 
اسـت. او بـا همـان اولیـن فیلمش یعني 
آخـر بازي نامزد سـیمرغ بلورین بهترین 
بازیگـر نقـش اول مـرد شـد ولـي ایـن 
جایـزه را کسـب نکـرد. او در روز سـوم 
بـرای دومین بـار کاندید دریاف سـیمرغ 
بلوریـن شـد ولـي بازهـم ناکام مانـد. در 
سـال ۸۹ بـا نقش آفرینـی در فیلـم جرم 
مسـعود کیمیایی، سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگـر نقـش مکمـل مـرد جشـنواره 
فیلـم فجـر را دریافـت کـرد و بـا اینکـه 
بـا فیلم هـاي سـد معبـر و قصر شـیرین 
بارهـا در جشـنواره هاي داخلي و خارجي 
تحسـین شـد ولـي سـیمرغي دریافـت 
نکرد! سـحر دولتشـاهي هم مانند بهداد 
بـراي فیلم هاي عصر یخبنـدان، چهارراه 
اسـتانبول و عرق سـرد موفق به کسـب 
سـیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن نقش 
مکمل شـده اسـت ولي سـیمرغ بلورین 
بهتریـن بازیگـر زن نقش اول را کسـب 

نکرده اسـت.
حاشیه هاي اندک بدون حاشیه ها

حامـد بهـداد و سـحر دولتشـاهي 
اگرچـه از هنرمنـدان کم حاشـیه عرصه 
بازیگـري بـه شـمار مي رونـد ولـي آنها 
هـم گهـگاه دچـار حواشـي و شـایعاتي 
را بسـیاري  د  هـدا ب مـد  د. حا ن ا شـده 
بـه واسـطه ادعاهایـش در برخـي از 
مصاحبه هایـش خصوصـا در ابتـداي 
دوران بازیگـري اش، مـورد انتقـاد قـرار 
داده انـد با این حـال او روش خاص خود 
را دارد. او اخیـرا هـم با پرویز پرسـتویي 
درگیـري لفظـي پیدا کـرده بود. سـحر 
دولتشـاهي هم شـاید بزرگترین حاشیه 
زندگـي اش جدایي از رامبد جوان باشـد 
امـا ازدواح و طـالق مي توانـد بخشـي 
از زندگـي هـر انسـان باشـد. بـا ایـن 
حـال در یکـي دو سـال اخیـر شـایعه 
ازدواج او بـا همایـون شـجریان مطـرح 
شـده و حتي پسـت آخـر اینسـتاگرامي 
سـحر دولتشـاهي بـراي تولـد همایون 
شـجریان بـار دیگـر بـه ایـن شـایعات 
قـوت بخشـید ولـي این موضـوع هرگز 
از سـوي دولتشـاهي و شجریان نه تایید 

شـده و نـه تکذیب!

مي خواهم زنده بمانم...

وقتي حامد بهداد و سحر دولتشاهي معجزه مي کنند!


