
هشدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران؛

احتمال جیره بندی آب در تهران!

وام اجاره مسکن افزایش یافت
صفحه 3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1762- دوشنبه 24  خرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
رزیجي: فيلمي كه 

بر اساس پژوهش 
ساخته شود ماندگار 

خواهد شد

6ورزش
ركورد 

دوی 400 متر ایران 
ارتقاء یافت

هنگ 7فر

مستند، عرصه و بستري كامال مناسب و اصولي براي شناخت 
در  خوشبختانه  و  مي باشد  فيلمسازي  جوان  استعدادهاي 
سال هاي اخير توليد آثار مستند در كشورمان وارد پروسه اي 
شده كه به معرفي و شناخت فيلمسازان جوان انجاميده است.

در جریان برگزاری رقابت های بين المللی دو و ميدانی تركيه 
سجاد هاشمی دونده ایرانی موفق شد در رقابت ماده ۴۰۰ 
متر با ثبت حد نصاب ۴۵.۴۰ ثانيه ضمن كسب عنوان نخست 
و مدال طالی این مسابقات ركورد ملی ایران در این ماده را 

نيز ارتقاء دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بيان اینکه یکی از مسائل 
مهم ملی توجه به محيط زیست است، گفت: قوانين زیست 
محيطی در كنار اخالق، فرهنگ و مدیریت زیست محيطی سه 

ضلع حفاظت از محيط زیست هستند.

صالحی: مسائل مهم 
ملی ما توجه به 

محيط زیست است

قیمت نفت به ۶۸ تا ۷۵ دالر خواهد رسید

عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است پیش بینی 
کرد قیمت هر بشکه نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ بین ۶۸ تا ۷۵ دالر 
خواهد بود.احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق در نمایشگاه کتاب بین 
المللی به خبرنگاران گفت: این محدوده قیمت به دلیل پایبندی اوپک پالس به 

محدودیت عرضه پیش بینی می شود.
صفحه 3

رییس سازمان غذا و دارو ضمن تشریح آخرین وضعیت 
ارایه مجوز برای تزریق عمومی دو واکسن ایرانی کرونا، گفت: 
در تابستان بیش از ۱۰ میلیون دوز واکسن تولید داخلی را 
خواهیم داشت و از مهرماه نیز میزان تولید داخلی به بیش از 
۱۰ میلیون ُدز در ماه خواهد رسید. به این ترتیب تا پاییز می توانیم تمام 
گروه هایی که در اولویت واکسیناسیون هستند توسط واکسن های تولید 

داخل و بخشی را نیز از طریق واردات واکسینه کنیم.

دکتر محمدرضا شانه ساز با اشاره به اینکه تامین واکسن چالش 
اساسی برای همه کشورهاست، گفت: ما هم طبق سند ملی، واکسیناسیون 
گرفت.  نخواهد  تعللی صورت  موضوع  این  در  و  داد  خواهیم  انجام  را 
تولید داخل به مراحل نهایی نزدیک شده است و به زودی در خردادماه 
با ورود  ایرانی را آغاز خواهیم کرد.  با واکسن های  قطعًا واکسیناسیون 

واکسن های ایرانی تا حد زیادی نگرانی های ما برطرف خواهد شد.
صفحه ۲

واكسيناسيون ۷0 درصد جمعيت كشور تا پایيز

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

نوبت دوم 
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه عملیات خاکی، آماده سازی سطح بستر معابر و روسازی و جدولگذاری بلوار 
اصلی فاز توسعه شهرک صنعتی کاشمر با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
www.setadiran. اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

ir انجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱4۰۰/3/۲3 می باشد. 

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱4 مورخ ۱4۰۰/3/۲۷
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱4 مورخ ۱4۰۰/4/۶

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱3 مورخ ۱4۰۰/4/۷
اطالعات تماس شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: مشهد – بلوار 

خیام – بعد از خیام 3۵ – تلفن: 3۷۶4۲۰۰۵ – نمابر 3۷۶4۲۰۰3 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱934 – ۰۲۱ دفتر ثبت نام در تهران ۸۸9۶9۷3۷ و ۰۲۱-۸۵۱93۷۶۸ 

و در مشهد ۰۵۱-3۷۶۲۸3۲۶
مشخصات کار: اجرای حدود ۲۸۰۰۰ متر مکعب عملیات خاکی، ۲۰۰۰ متر مکعب زیر اساس ۱۵۰۰ متر طول جدول پرسی ماشین به ارتفاع ۵۰ سانتیمتر 

مبلغ برآورد: 9/۱۲4/۶۷۸/۲۶4 ریال بر اساس فهارس بهای سال ۱4۰۰ )اعتبار طرح غیر عمرانی( 
مدت انجام کار: ۶ ماه 

تضمین شرکت در مناقصه: چهارصد و پنجاه و شش میلیون و سیصد هزار ریال به صورت تضامین قابل قبول مربوط مندرج در آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی به شماره ۱۲34۰۲/ت۵۰۶۵9 هـ مورخ 94/9/۲۲

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: راه و ترابری – تمامی پایه ها 
شناسه آگهی : ۱۱4۷۵۵۵

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي (
شماره 823-1400-003

كد فراخوان پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات 53089089
» نوبت اول «

شرکت گاز استان اردبیل در نظر دارد بصورت مناقصه پروژه ساخت و نصب ۶۱۰  انشعاب پلي اتیلن و فوالدي در شهرستان خلخال ، شهرها و روستاهاي تابعه را به شرح ذیل مطابق مشخصات 
فني و استانداردهاي شرکت ملي گاز ایران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( برگزار و به پیمانکار حائز شرایط واگذار نماید.

SC-۷۰4۰ الف ( ساخت و نصب 3۰۰  انشعاب پلي اتیلن طبق نقشه استاندارد
SM-۶۲3۱ ب ( ساخت و نصب 3۰۰  انشعاب پلي اتیلن طبق نقشه استاندارد
SM-۶۰۰۷ /Z ج ( ساخت و نصب ۱۰  انشعاب فوالدي طبق نقشه استاندارد

بدین منظور از کلیه شرکتها و پیمانکاران متخصص واجد شرایط که  توانایي و ظرفیت خالي انجام کار را دارند با داشتن رتبه بندي و گواهي تائید صالحیت در رشته تأسیسات و تجهیزات با 
پایه ۵ ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهینامه تائید صالحیت ایمني امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و ضمن واریز مبلغ 3۵۰/۰۰۰ ریال ) سیصد و پنجاه هزار ریال 
( به حساب شبا IR ۱۰۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۸۱۰4۰۲۱۱۲۷  تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتي- شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز 3۰۷۱۱۸۱۷۵۲9۲۶۰۰۸4۱۲۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰  از بابت 
خرید اسناد اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به 
آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
پیشنهادهایي که در سامانه ستاد ثبت نشده باشند فاقد اعتبار بوده و غیر قابل بررسي مي باشند.

توجه : در اجراي ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي تولیدي و صنعتي و اجرائي کشور رعایت بخشنامه شماره  ۱۰۶/۲۸۷۲۰۶-۱3۸۱/۱۰/۱4 معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور الزامي است.

تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي )الف( ، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4( آئین نامه تضمین معامالت دولتي هیأت وزیران 
به شماره ۱۲34۰۲/ت ۵۰۶۵9 هـ مورخ 94/9/۲۲ بوده باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 44۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) چهارصد و چهل و پنج  میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي که 
براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا واریز به حساب شبا IR 3۲۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۸۱۰۶3۷۶9۵۸  تمرکز وجوه سپرده - شرکت گاز استان اردبیل با شناسه 

واریز 944۱۱۸۱۷۵۲9۲۶۰۰9۲9999۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
تاریخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ ۱4۰۰/4/۵  از ساعت ۸/۰۰     

تاریخ پایان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۰/4/9  قبل از ساعت ۱9/۰۰
تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت : روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/4/۲۰ قبل از ساعت ۱3/3۰       

تاریخ بازگشائي : روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/4/۲۱ رأس ساعت ۱۰/۰۰ در ساختمان مرکزي شرکت گاز استان اردبیل .
ضمنًا آگهي فوق در شبکه اطالع رساني نفت و انرژي » شانا «  در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس  WWW.SHANA.IR و شبکه اطالع رساني شرکت گاز استان اردبیل به آدرس 

WWW.NIGC-AR.IR    درج گردیده است .
تلفن تماس : 33۷43۷۸۲ - ۰4۵         

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/3/۲4
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰3/۲۶   

      ۱۱4۶۷۲۰  روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل شناسه آگهی :  

آگهی 
مناقصه عمومی

نوبت اول

سازمان عمران تبریز در نظردارد به استناد بند یک مجوز شماره ۸3 مورخه 9۸/3/29 شورای محترم سازمان، پروژه های زیر را طبق برآورد 
اولیه و مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

الف( از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ماشین آالت و تجربه کاری دعوت بعمل می آید.

مبلغ تضمين شركت در مناقصهمبلغ برآورد اوليهب(

1( عمليات اجرایی تراش آسفالت، پخش و كمپکت و 
-/530/008/709 ریال-/10/600/174/179 ریالاجرای آسفالت در سطح مناطق )5،4،6(

2( عمليات اجرایی تراش آسفالت، پخش و كمپکت و 
-/530/008/709 ریال-/10/600/174/179 ریالاجرای آسفالت در سطح مناطق )1،8،10(

3( عمليات اجرایی تراش آسفالت، پخش و كمپکت و 
-/530/008/709 ریال-/10/600/174/179 ریالاجرای آسفالت در سطح مناطق )2،3،۷،9 (

ج( مبلغ تضمین شرکت درمناقصه)تضمین فرآیند ارجاع کار( بصورت مبالغ مذکور مطابق بخشنامه شماره ۱۲34۰۲/ت۵۰۶۵9 هه مورخه 94/9/۲۲ بنام 
سازمان عمران تبریز یا در صورت واریز نقدی بحساب شماره ۷۰۰۸۲۱34۰۵۰۵ بانک شهرشعبه آزادی تبریز بنام سازمان عمران تبریز

د( فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۱4۰۰/۰3/۲4  تا آخر وقت اداری )ساعت ۱4:3۰( تاریخ ۱4۰۰/۰4/۰9 به صورت حضوری و در قبال ارائه رسید واریز 
مبلغ -/3۰۰/۰۰۰ ریال )غیر قابل استرداد( برای هر پروژه در وجه سازمان عمران تبریز به حساب شماره ۷۰۰۸۲۱34۰۵۰۵  بانک شهر شعبه آزادی 

تحویل می گردد.
ذ( محل فروش اسناد : تبریز- آخر خیابان صائب-امور قراردادهای سازمان عمران تبریز

ه(پیشنهادات بایستی تا آخر وقت اداری )ساعت ۱4:3۰( روز چهار شنبه مورخه ۱4۰۰/۰4/۰9 به دبیرخانه سازمان عمران تبریز تحویل گردد و  پیشنهادات 
ارائه شده میبایست به مدت سه ماه معتبر باشد.

و(پیشنهادات واصله راس ساعت ۱4:3۰ روز چهار شنبه مورخه ۱4۰۰/۰4/۰9 در محل سازمان عمران تبریز بازگشائی وبررسی خواهد شد.
ر( سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

ز( متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان عمران واقع در تبریز- آخر خیابان صائب مراجعه و یا با تلفن 
34۷۶9۵۸3-۰4۱ تماس حاصل نمایند.)ر ۱4۰۰/۰۱/۲۵(

چاپ آگهی نوبت اول : ۱4۰۰/۰3/۲4
چاپ آگهی نوبت دوم : ۱4۰۰/۰3/3۱

سازمان عمران تبریز

صفحه 3



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1762-  دوشنبه 24 خرداد 21400 معه جا

نماینده مردم تبریز:
را  آن  اجرای  توان  كه  بدهند  وعده هایی  انتخابات  نامزدهای 

داشته باشند
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی گفت: کاندیداهای ریاست 
جمهوری وعده هایی را به مردم بدهند که بتوانند از عهده آن برآیند. باید در میدان 

عمل مشخص شود که تا چه اندازه توان انجام این کار را دارند.
انتخاباتی ریاست جمهوری  رقابت های  با تشریح فضای  مسعود پزشکیان 
از  بعید می دانم اصالح طلبان  انتخابات اظهار کرد:  و رویکرد اصالح طلبان در 
عبدالناصرهمتی حمایت کنند، زیرا روند تایید صالحیت نامزدها، چینش را به گونه ای 
شکل داده که مردم به سختی پای صندوق های رای حاضر می شوند. وقتی مشارکت 
حداکثری در جریان انتخابات ۱4۰۰ شکل نگیرد،  طرف مقابل رای مشخصی دارد 
و با این رای می تواند در صحنه رقابت پیروز شود.پزشکیان با اشاره به مناظرات 
انتخاباتی ریاست جمهوری نشان کرد: چینش مناظره انتخابات ریاست جمهوری 
۵ به ۲ است. نکته دیگر اینکه این دو نفر هم با هم هماهنگ نیستند، اما در جبهه 

مقابل نوعی یکدستی و هماهنگی مشاهده می شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا همتی و مهرعلیزاده را کاندیدای اصالح طلبان می دانید؟ گفت: هر مسلمان 
واقعی باید به دنبال اصالحات باشد، اگر شخص بگویید من می خواهم اصالحات 
انجام دهم اصالح طلب است، بنده معتقدم همه پیامبران  برای اصالحات و اجرای 
عدالت آمدند. در مملکت ما عدالت وجود ندارد اگر می خواهید عدالت را اجرا کنید 
باید اصالحات انجام دهید.پزشکیان با توجه به مغفول ماندن کرونا و تحریم در 
سواالت مناظرات ریاست جمهوری گفت : به نظر می رسد این مسائل دغدغه آنها 
نیست، نوع سواالت فاقد جذابیت است و نمی توان در 3 دقیقه مشکالت مملکت 
را تحلیل کرد. حتی نخبگان اقتصادی هم نمی توانند به سادگی در این مدت در 

مورد مسائل اقتصادی مردم را قانع کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس همچنین درباره وعده های نامزدهای ریاست 
جمهوری خاطرنشان کرد: نامزدی می گوید من مشکل بیکاری در کشور را حل 
می کنم، معلوم نیست با کدام منابع و روش می خواهد این مساله را حل کند. نامزدی 
دیگری می گوید می خواهم با کشورهای منطقه ارتباط برقرار کنم؟ کشورهای منطقه 
حرف شما را گوش می دهند یا آمریکا را؟ کشوری که حجم مبادالت اقتصادیش 
با ایران یک میلیارد دالر است و با آمریکا ۱۰۰ میلیارد دالر  چگونه می خواهد 

روابطش را  با شما توسعه دهد.
وی اظهار کرد: کاندیداهای ریاست جمهوری وعده هایی را به مردم بدهند 
که بتوانند از عهده آن برآیند وقتی حرف می زنید باید در میدان عمل مشخص 

شود که تا چه اندازه توان انجام این کار را دارید.
نامزدهای  برنامه  فعلی سخت است که  پزشکیان تصریح کرد: در شرایط 
انتخابات ریاست جمهوری برای حل بحران های کشور از جمله اشتغال و بیکاری 
مهم  اقدامات  این  بتوانند  آنها  می شویم  خوشحال  اما  برسد،  مطلوب  نتیجه  به 
دور  ما  از  مردم  اینکه  علت  کرد:  خاطرنشان  تبریز  مردم  دهند.نماینده  انجام  را 
شده اند و جناح های سیاسی کشور اعم از چپ و راست را قبول ندارند این است 
که چیزی از ما مسووالن ندیدند و چیزی که دیدند دعوای جناح های سیاسی بر 

سر قدرت بوده است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس راهکار برون رفت کشور از وضعیت فعلی 
را بازی دادن همه گروه های سیاسی در قدرت دانست و گفت: برای سهیم شدن 
در قدرت باید چپ و راست، مذهبی و غیرمذهبی، همه را بر اساس عدالت بازی 
دهیم، هر کس توانایی بیشتری دارد باید قدرت بیشتری داشته باشد و مسوولیت 

در دست بگیرد نه کسی که از جناح من و بله قربان گو است.
وی افزود:اگر عدالت در کشور پیاده شود مشکالت مملکت حل می شود، 
اگر عدالت پیاده شود جایگاه برخی تغییر می کند باید بپذیریم و حق را به حقدار 
بدهیم تا مملکت درست شود، البته تا سیستم درست نشود، مشکالت مملکت حل 
شدنی نیست.پزشکیان در انتقاد به رد صالحیتش در انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: شورای نگهبان باید برای تایید یا رد صالحیت افراد، شاخص تعیین کند 
و بگوید به چه دلیلی این افراد تایید صالحیت یا رد شده اند. بنده معتقدم در رد 
اساس  بر  و  بوده  ذهنی  داشته  وجود  اگر  و  نداشته  وجود  شاخصی  صالحیت ها 

عدالت و حق نبوده است.

ورود ۷۷ هزار معلم جدید به مدارس در مهر 1400
رئیس دانشگاه فرهنگیان، گفت: در مهرماه سال ۱4۰۰،  حدود ۷۷ هزار نفرمعلم 

فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان، به کالس درس خواهند رفت.
حسین خنیفر، در نشست با اعضای هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان که با حضور 
وزیر آموزش و پرورش در ساختمان شهیدرجایی برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه 
فرهنگیان تنها در مقام تربیت کننده نیروی انسانی است و برنامه ریزی برای این 
نیروها، باید لزوما توسط وزارت آموزش و پرورش در قالب های برنامه ریزی رشته 
ای، جنسیتی و استانی طی بازه های زمانی ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ ساله صورت گیرد.

وی افزود: خانواده ها باید بدانند که گزینش و استخدام  و تغییر روندها در جذب 
دانشجومعلمان در مواردی مانند نسبت های جنسیتی، تعلقات مذهبی و ... توسط 

وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد و در اختیار دانشگاه فرهنگیان نیست.
خنیفر با اشاره به تغییرات سن پذیرش داوطلبان در دانشگاه فرهنگیان، گفت: 
طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، سن پذیرش دانشجو معلمان در دوره 

لیسانس 3۵ سال، کارشناسی ارشد 4۰ سال و دکتری 4۵ سال تعریف شده است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به تفاوت فاحش بین نیروی انسانی بازنشسته 
یا در آستانه بازنشستگی و نیروی انسانی مورد نیاز این دستگاه، تصریح کرد: 4 روش 
برای کاهش فاصله بین نیروی انسانی جذب شده و نیروهای خارج شده، پیشنهاد 
شده است که عبارتند از؛ تداوم دوره های کارشناسی پیوسته با ظرفیت ساالنه ۲ 
هزار نفر. تداوم دوره های مهارت آموزی با ظرفیت ساالنه 4۰ تا ۵۰ هزار دانشجو 
تا سال ۱4۰3 .  پذیرش دانشجویان با مدرک کارشناسی از سایر دانشگاه ها و ارائه 
مدرک کارشناسی ارشد رشته ای در دانشگاه فرهنگیان ؛ و راه اندازی دوره های 

کاردانی آموزش ابتدایی تا سال ۱4۰3.
خنیفر  مواجهه شدن با کمبود شدید معلم، محدودیت در فضا و امکانات و رشد 
مهارت آموزی از ۲9۰۰ نفر در سال 94 به ۷۰ هزار نفر در سال ۱4۰۰ را از علل 
تاسیس مراکز آموزشی مهارت آموزی )ماده ۲۸( دانست و بیان کرد: این مراکز به 
صورت موقتی و برای جلوگیری از تراکم و شلوغی پردیس ها تاسیس شده اند که 
با رفع نیازهای آموزش و پرورش، این مراکز تعطیل شده یا تغییر کاربری خواهند داد.

وی گفت: خوشبختانه با فعالیت های انجام شده، قادر خواهیم بود در مهرماه  
سال ۱4۰۰،  حدود ۷۷ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان را به عنوان معلم، در 
اختیار آموزش و پرورش قرار دهیم تا در کالس های درس ، مشغول به فعالیت شوند.

به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رییس 
دانشگاه فرهنگیان در پایان گفت: تا به امروز دو مرتبه موفق به بازنگری در موارد 
درسی دانشگاه فرهنگیان شده ایم. این بازنگری برای بار اول، در سال 9۵ و برای 

بار دوم با فاصله 3 سال، در سال 9۸ صورت گرفت.

رییس سازمان غذا و دارو: 
3 میلیون واكسن كرونا وارد كشور می شود

رئیس سازمان غذا و دارو از واردات سه میلیون واکسن کرونا از طریق مناطق 
آزاد خبر داد.

محمدرضا شانه ساز در حاشیه انعقاد تفاهم نامه سازمان غذا و دارو با شورای 
عالی مناطق آزاد، تجاری و ویژه اقتصادی در جمع خبرنگاران افزود: این واردات 
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بوده و با توجه به اینکه محدودیت هایی 
برای واردات واکسن در سایر بخش ها است، برنامه ریزی شده این تعداد واکسن از 

طریق مناطق آزاد انجام شود و این کار به سرعت در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در طول این هفته نیز محموله چند میلیونی واکسن های ایرانی 
کرونا وارد بازار می شود که با دستور وزیر بهداشت مجوزهای تزریق صادر خواهد شد.

واکسن های کرونا در کشورهای  تولید  اینکه روش های  بیان  با  شانه ساز 
مختلف یکسان است، گفت: افرادی که در مرحله اول واکسن خارجی تزریق کرده 
اند اگر به دالیلی تامین آن واکسن ها امکان پذیر نشد در مرحله دوم از واکسن ایرانی 
استفاده می شود و این روش در اکثر کشورهای با جمعیت باال استفاده شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: البته ما از واکسن های وارداتی نیز استفاده 
می کنیم تا کمبودی پیش نیاید.

رییس سازمان غذا و دارو خبر داد؛

واكسیناسیون ۷0 درصد جمعیت كشور تا پاییز
رییس سازمان غذا و دارو 
وضعیت  آخرین  تشریح  ضمن 
ارایه مجوز برای تزریق عمومی 
دو واکسن ایرانی کرونا، گفت: در 
تابستان بیش از ۱۰ میلیون دوز واکسن تولید 
داخلی را خواهیم داشت و از مهرماه نیز میزان 
تولید داخلی به بیش از ۱۰ میلیون ُدز در ماه 
خواهد رسید. به این ترتیب تا پاییز می توانیم 
تمام گروه هایی که در اولویت واکسیناسیون 
و  داخل  تولید  واکسن های  توسط  هستند 
بخشی را نیز از طریق واردات واکسینه کنیم.

دکتر محمدرضا شانه ساز با اشاره به 
اینکه تامین واکسن چالش اساسی برای همه 
کشورهاست، گفت: ما هم طبق سند ملی، 
واکسیناسیون را انجام خواهیم داد و در این 
موضوع تعللی صورت نخواهد گرفت. تولید 
داخل به مراحل نهایی نزدیک شده است و 
واکسیناسیون  قطعًا  خردادماه  در  زودی  به 
آغاز خواهیم کرد.  را  ایرانی  با واکسن های 
زیادی  حد  تا  ایرانی  واکسن های  ورود  با 

نگرانی های ما برطرف خواهد شد.
حداقل  کف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
میزان تولید ۱9۷ میلیون ُدز در سال خواهد 
تحریم ها  همه  علیرغم  کرد:  اظهار  بود، 
سرعت  به  کشور  در  الزم  زیرساخت های 
این  ز  ا مهمی  بخش  و  می شود  ایجاد 
زیرساخت ایجاد شده است. ما در تابستان 
بیش از ۱۰ میلیون دوز واکسن تولید داخلی 
را خواهیم داشت و از مهرماه نیز میزان تولید 
ما به بیش از ۱۰ میلیون ُدز در ماه خواهد 
رسید؛ یعنی تا پاییز می توانیم تمام گروه هایی 
اولویت واکسیناسیون هستند عمدتًا  که در 
توسط واکسن های تولید داخل و بخشی را 
نگرانی  تا  کنیم  واکسینه  واردات  طریق  از 
کلی که در کشور وجود دارد، برطرف کنیم. 

حتما در پاییز به ۷۰ درصد خواهیم رسید.
غیرقابل  همچنان  ویروس؛  رفتار 

پیش بینی
روزبه روز  ویروس  رفتار  افزود:  وی 
بتوانیم  که  این  است،  پیش بینی  غیرقابل 
با خیال راحت ماسک را برداریم  یا فواصل 
اجتماعی را کم کنیم وجود ندارد. حتی در 
کشورهایی که واکسیناسیون در حد باالیی 
و  افت  و  چالش ها  با  است  شده  انجام 
خیزهای جدیدی دست و پنجه نرم می کنند 

و برای پیش بینی این موضوع باید بیشتر 
اطالعاتمان را تجمیع کنیم.

ز  ا دوم  ز  ُد دریافت  برای  مانعی 
واکسنهای ایرانی نیست

تمام  اینکه  به  اشاره  با  ساز  شانه 
پلتفرم هایی که برای ساخت واکسن در دنیا 
مطرح است در ایران وجود دارد و جزء معدود 
پلتفرم های  همه  که  هستیم  کشورهایی 
تولید واکسن را داریم، بیان کرد: اگر ُدز اول 
واکسن را وارداتی دریافت کردیم، می توانیم 
داخلی  تولید  واکسن های  از  را  بعدی  دوز 
استفاده کنیم و هیچ مانع و اشکالی در این 
رابطه وجود ندارد. در دنیا و در کشورهایی 
که درصد باالیی از واکسیناسیون را انجام 
داده اند از پلتفرم های مختلف استفاده کردند 
به جز اسپوتنیک روسیه که نوع یک و دو آن 
تفاوت دارد. سازمان غذا و دارو کار علمی 

انجام می دهد.
۲ واکسن ایرانی کرونا در مراحل نهایی

وی گفت: حداقل دو مورد از واکسن ها 
در داخل به مراحل نهایی رسیده اند و فاز 3 
را انجام می دهند که قابلیت تزریق عمومی 
را دارند اما تا کمیسیون تخصصی به عنوان 
باالترین مرجع قانونی و پیش بینی شده در 
قانون تایید نکند به صرف نظر رئیس سازمان 
به  به جایی رسید. ما  غذا و دارو نمی توان 
دنبال کار علمی و قانونی خود هستیم، در 
کار  اما  بود،  مطرح  بحث هایی  هم  واردات 
قبال  در  زیرا  می دهیم،  انجام  را  خودمان 

مردم تعهد داریم.
خودمان  علمی  کار  کرد:  بیان  وی 
انجام  باید  که  زمانی حداقلی  پروسه  در  را 

بین  رفرنس های  طبق  و  متناسب  دهیم، 
المللی انجام می دهیم.   مجوزهای مصرف 
دیگر  کشورهای  و  ما  کشور  در  اورژانسی 
وجود دارد، وقتی واکسنی در فهرست سازمان 
بهداشت جهانی قرار گرفت می توان از آن 

استفاده کرد.
کشور  در  واکسیناسیون  روند  ادامه 

طبق سند ملی
وی با اشاره به اینکه طبق سند ملی، 
واکسیناسیون را از لحاظ طبقه بندی سنی و 
گروه های خاص انجام می دهیم، تاکید کرد: 
پرخطر  آن ها  شغل  که  گروه هایی  واکسن 
انجام  برنامه ریزی  طبق  و  مرور  به  است 
اساس  بر  البته  داد،  خواهیم  انجام  را  شده 
انجام  را  واکسیناسیون  واکسن،  موجودی 
می دهیم. اگر فاصله ایجاد شد، طبیعی است 
می کنم  پیش بینی  بود.  خواهیم  کندتر  که 
که با ورود چند شرکت تولید کننده واکسن 
ایرانی، به سرعت خیلی باالتری دست پیدا 
مطالعاتشان   3 فاز  کشورها  بیشتر  کنیم. 
وقتی شروع شد که واکسیناسیون عمومی 
را انجام داده بودند، این چیزی نیست که ما 
فقط انجام دهیم، تجربه ای بوده که در دنیا 
انجام شده و خیلی از کشورها انجام دادند. 
در فاز 3 کشورهای سازنده اقدام به تزریق 
واکسن کردند، کشور ما پر جمعیت است و 
ایم  نداده  اجازه  و  است  متفاوت  ما  ساختار 
که مردم کشور ما بخواهد در عرصه امتحان 

واکسن های خارجی قرار بگیرد.  
در  واکسن  ُدز  میلیون  اولیه 3۰  مواد 

کشور موجود است
میزان  کف  اینکه  به  اشاره  با  وی 

 ۱۰ داشت  خواهیم  داخل  در  که  واکسنی 
اساس  این  کرد:بر  بیان  است،  ُدز  میلیون 
را  واکسن  سنی  گروه  از  مهمی  بخش 
برای  ما  شرکت های  می کنند.  دریافت 
تامین مواد اولیه و محیط کشت با زحمت 
فراوان وارد شدند؛ به طوری که برای نقل 
و انتقال پول مشکل داشتیم و کمپانی های 
خارجی در تحویل این اقالم به لحاظ تحریم 
هراس داشتند. خوشبختانه اکنون آنچه که 
بنده اطالع دارم این است که مواد اولیه 3۰ 
میلیون ُدز واکسن در ایران موجود است و اگر 
طبق برنامه پیش رویم تعداد واکسنی که در 
داخل تولید خواهیم کرد بیشتر از ماهانه ۱۰ 
میلیون ُدز هم خواهد بود، به همین لحاظ 
امیدوار هستیم که بتوانیم جمعیت دانشجویی 
علمی  اعضای هیئت  بر  را عالوه  خودمان 
واکسینه کنیم و این موضوع دور از دسترس 
نیست.رییس سازمان غذا و دارو در ادامه به 
تحریم ها اشاره کرد و گفت: از هر اهرمی 
برای در مضیقه گذاشتن ما در تحریم های 
ظالمانه استفاده کردند لذا ما همیشه با احتیاط 
صحبت می کنیم. اگر زیرساخت انجام شود 
را هم می توانیم واکسینه  یقینًا دانشجویان 
کنیم و این موضوع یعنی اینکه کالس درس 
قابلیت حضوری خواهد داشت و دانشجویان 
می توانند به صورت حضوری در کالس های 

درس حاضر شوند.
نیاز به ۱۲۰ میلیون ُدز واکسن برای 

رسیدن به ایمنی جمعی
وی افزود: باید ۱۲۰ میلیون ُدز واکسن 
تهیه کنیم تا بتوانیم به ایمنی جمعی برسیم. 
ایمنی جمعی زمانی حاصل می شود که ۶۰ 
دریافت  را  واکسن  جمعیت  درصد   ۷۰ الی 
تری  آرام  زمستان  امیدوارم  باشند.  کرده 
داشته باشیم و نگرانی ها تا حد زیادی برطرف 
خواهد شد. اگر با برنامه ریزی هایی که انجام 
داده ایم و با خوش شانسی و عنایت خاصه 
الهی روبرو شویم شاید بتوانیم تا پایان پاییز 
در  ما  امید  واکسینه کنیم.  را  همه جمعیت 
وزارت بهداشت و در سازمان غذا و دارو به 
تولید داخل بود، اما از واردات غافل نشدیم 
و به ساز و کار کووکس فکر کردیم و ارز 
آن را تامین کردیم لذا همه جمعیت خودمان 
و صادرات هم  کنیم  واکسینه  را می توانیم 

خواهیم داشت.
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زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم: همه آزمون ها بدون توجه به حاشیه ها
 برگزار می شود

کمتر از یک ماه مانده به برگزاری کنکور به عنوان بزرگترین و حساس ترین 
آزمون ملی کشور، بار دیگر داوطلبان این آزمون با حضور در شبکه اجتماعی توئیتر 
در قالب هشتگ هایی نظیر #مطالبه_آخر_از_دولت_تعویق_کنکور _سراسری و 
#ترتیب برگزاری آزمون های ملی رعایت شود، خواستار تعویق برگزاری این آزمون 

به دلیل تداوم روند شیوع ویروس کرونا شدند.
در پی ادامه دار بودن روند شیوع ویروس کرونا در بسیاری از شهرهای کشور از 
جمله تهران و همچنین اعالم وضعیت قرمز در برخی از این شهرها، زمزمه های تغییر 
زمان برگزاری آزمون های سراسری از جمله کنکور و کارشناسی ارشد از سوی برخی 

داوطلبان مجددا قوت گرفت. 
در این رابطه دکتر منصور غالمی وزیر علوم در خصوص امکان تعویق آزمون 
های ارشد و سراسری به دلیل شیوع کرونا ویروس گفت: تمامی برنامه های ما تابع 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا است و طبق قانون وظیفه داریم برنامه های اجرایی 
خودمان را انجام بدهیم. بر این اساس آزمون های پیش رو اعم از آزمون کارشناسی 

ارشد و کنکور سراسری به موقع برگزار خواهند شد.
وی در ادامه تصریح کرد: تنها زمانی آزمون های ملی ما لغو خواهند شد که 
ستاد ملی مقابله با کرونا دستوری برای این اقدام صادر کند. حتی سال گذشته نیز 
احتمال برگزاری کنکور در موعد مقرر ۵۰ درصد بود ولی خوشبختانه این آزمون در 

همان تاریخ اعالم شده برگزار شد و هیچ نگرانی هم پیش نیامد.
وزیر علوم یادآور شد: برای امسال نیز فکر می کنم اگر ستاد ملی مقابله با کرونا 
الزامی برای توقف برگزاری آزمون ها ایجاد نکند ما این آزمون ها را به خوبی برگزار 

خواهیم کرد و مراقب سالمت داوطلبان نیز هستیم.
دکتر غالمی تاکید کرد: آزمون های ما در فضا و فاصله های مشخص برگزار 
می شود. ضمن اینکه ما تجربه خوبی از برگزاری این آزمون ها در سال گذشته نیز داریم 
و هیچ نگرانی برای برگزاری سالم آزمون های ارشد و سراسری نداریم و امیدواریم 

شرایط طوری نباشد که ستاد کرونا مانع برگزاری این آزمون ها شود.
وزیر علوم اظهار کرد: متاسفانه شرایط در سال گذشته نیز به گونه ای بود که 
برخی از داوطلبان آزمون های مختلف در مواقعی از سال تحت تاثیر یک جوی که 
ممکن است واقعی نباشد و تاثیری هم نداشته باشد قرار گرفتند، لذا ممکن بود آنگونه 
که باید و به خوبی درس خود را نخواندند و دچار مشکالتی شدند؛ بنابراین داوطلبان 
امسال باید مراقبت کنند و تحت تاثیر این شرایط قرار نگیرند و ما نیز در باب مراقبت 

از سالمت آنها تالش زیادی خواهیم کرد.
همچنین فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور نیز با 
بیان اینکه تا کنون هیچ برنامه ای برای تعویق آزمون های پیش رو از جمله کنکور 
به این سازمان اعالم نشده است، تاکید کرد: سازمان سنجش آموزش کشور صرفا 
یک سازمانی اجرایی است و موظف طبق برنامه زمانی اعالم شده آزمون های خود 
را برگزار کند. بنابراین متولی تعویق آزمون ها ما نیستیم وستاد ملی مقابله با کرونا در 
این زمینه تصمیم گیرنده است.وی در ادامه با بیان اینکه تا کنون هیچ خبری مبنی 
بر تعویق زمان برگزاری آزمون ها از جمله کنکور از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
به  سازمان سنجش آموزش کشور اعالم نشده است، اظهار کرد: ما طبق برنامه زمان 
بندی اعالم شده موظف به برگزاری این آزمون ها هستیم. طبق آخرین نامه ابالغی 
از سوی این ستاد آزمون سراسری در روزهای چهارشنبه 9، پنجشنبه ۱۰، جمعه ۱۱ 

و شنبه ۱۲ تیر ماه سال ۱4۰۰ برگزار خواهد شد.
زرین اظهار کرد:طبق برنامه ریزی قبلی، آزمون گروه آزمایشی هنر صبح روز 
چهارشنبه نهم، گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و گروه آزمایشی علوم انسانی صبح 
روز پنجشنبه دهم تیرماه، گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز جمعه ۱۱ تیر و  گروه 
آزمایشی زبان های خارجی نیز صبح روز ۱۲ تیر ماه برگزار می شود و متقاضیان الزم 
است از روز یکشنبه ۶ تیر ماه سال جاری نسبت به پرینت کارت شرکت در جلسه 

آزمون سراسری اقدام کنند.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد: سال گذشته نیز 
این سازمان نقشی در تعویق زمان برگزاری آزمون ها نداشت و امسال نیز هر زمانی 
ابالغی برای تعویق زمان آزمون های ملی داشته باشیم به داوطلبان اعالم خواهیم کرد.

قمه كش های بازار آهن دستگیر شدند
رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری دو شرور خبر داد که اقدام 

به قمه کشی و شرارت در بازار آهن کرده بودند.
وقوع  امسال خبر  ماه  فروردین  اواخر  باره گفت:  دراین  ذوالقدری  سردار علی 
درگیری، قمه کشی و ایجاد نزاع در بازار آهن یافت آباد به مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ اطالع داده شد که در پی آن ماموران در محل حاضر شده و رسیدگی به موضوع 

را در دستور کار خود قرار دادند.  
وی با بیان اینکه با حضور ماموران در محل مشخص شد که این درگیری موجب 
جراحت سه تن  از کسبه بازار آهن شده است، گفت: رسیدگی به موضوع بالفاصله 
به پایگاه پنجم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ واگذار شده و در جریان تحقیقات 

پلیسی هویت واقعی متهمان شناسایی شد.
ذوالقدری با بیان اینکه هماهنگی الزم با مقام قضایی انجام و مجوزهای الزم 
برای انجام عملیات اخذ شد، گفت: با توجه به اینکه در جریان تحقیقات مشخص شد 
که متهمان پس از نزاع و درگیری در محل سکونتشان تردد ندارند، تحقیقات برای 
یافتن مخفیگاه این افراد آغاز شده و سرانجام محل اختفای این افراد در شادآباد مورد 
شناسایی قرار گرفت و هر دو متهم در یک عملیات پلیسی دستگیر به مقر انتظامی 

منتقل شدند.
رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه 

این افراد دو قبضه سالح سرد کشف و ضبط شد، گفت: این افراد تحت بازجویی قرار 
گرفته و در جریان آن به جرم خود اعتراف کردند. این افراد معترف شدند که با هدف 

ایجاد رعب و وحشت و قدرتنمایی دست به این کار زده اند.  
به گفته وی برای متهمان دستگیر شده پرونده ای تشکیل شد و این افراد برای 

ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

متالشی شدن 2 باند قاچاق مواد مخدر در كیش 
این  انتظامی  ماموران  گفت:  کیش  دریابانی  پایگاه  و  ویژه  انتظامی  فرمانده 
باند قاچاق مواد مخدر موفق به کشف 4۰ کیلو گرم تریاک و  انهدام ۲  با  جزیره 

حشیش شدند.
سرهنگ علی اصغر جمالی اظهار داشت: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ، 
روز شنبه گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و پاسگاه مرزی دریایی شهید 
نورخدا موسوی با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند ۲ باند سوداگر مرگ قصد 
انتقال محموله مواد مخدر از طریق دریا به کیش را دارند که موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار پلیس کیش قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از هماهنگی با مقام قضائی 
و پس از پایش مسیرهای ساحلی که احتمال ورود مواد مخدر متصور می شد، طی 
گشت زنی مستمر در ۲ عملیات ضربتی ۶ نفر از اعضای شبکه سوداگران مرگ را 

دستگیر کردند.
جمالی اضافه کرد: ماموران از افراد دستگیر شده مقدار 33 کیلوگرم تریاک و 
هفت کیلوگرم حشیش کشف کردند و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش گفت: هرچند سوداگران مرگ شیوه 
و شگردهای ورود و فروش مواد مخدر را تغییر می دهند اما هوشیاری ماموران این 
فرماندهی با همکاری خوب مردم شریف موفقیت های خوبی را در ماه های آغازین 

سال ۱4۰۰ برای ما به ارمغان داشته است.
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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 ۷ 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 ۲/9۶(. 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 4/3 

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 )۷9۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،44۱ 
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. 

دارند،  اعتقاد  معلمان  صنفی  شورای 
جایگاه و منزلت معلمان، معیشت و امنیت 
آنها امروز تضعیف شده و خواستار این هستند 
که دولت  آینده رسیدگی به وضعیت معلمان 
را در اولویت قرار دهند. برخی از آنها بیان 
را  بند  آزادی معلمان در  از جمله  مطالباتی 
به  رسیدگی  نیز  برخی  دانسته اند،  اولویت 
وضعیت معیشت معلمان را مطالبه اصلی خود 
از دولت بعدی می دانند، چرا که معلم بازوی 
وضعیت  نتواند  اگر  و  است  کشور  آموزش 
آموزشی  روند  کند،  تامین  را  خود  معیشت 

کشور رو به افول خواهد رفت.
فعاالن صنفی معلمان از دولت آینده 
رفتارهای  اعمال  با  برخورد  دارند،  انتظار 
سیاسی از سوی معلمانی که برای معیشت 
خود اعتراض دارند را به دستگاه های درون 
سازمانی خود آموزش و پرورش واگذار کنند، 
تا همان قشر فرهنگی به این امور رسیدگی 
اعضای  مطالبات  برخی  ادامه  در  کند. 
شورای صنفی معلمان کشور از دولت آینده 

را می خوانید:
دریافت  را  حقوق   کمترین  معلمان 

می کنند
کانون  سخنگوی  عبادی«  »حبیب   
صنفی معلمان و قائم مقام سازمان معلمان 
صنفی  مطالبات  درباره  خوزستان،  استان 
معلمان از دولت آینده بیان کرد: اولین چیزی 
منزلت  می کند،  مطالبه  فرهنگی  یک  که 
فرهنگیان است. متاسفانه در سال های اخیر 
و  دیده  آسیب  فرهنگیان  اجتماعی  منزلت 
باید حل این مسئله را در اولویت قرار دهیم؛ 
این قدم اولی است که دولت آینده باید مورد 

توجه قرار دهد.
وی بیان کرد: مطالبه دیگری که انتظار 
آن وجود دارد، در خصوص بحث ریالی  و 
سرانگشتی  حساب  یک  با  است،  معیشتی 
گروه های  میان  در  معلمان  دید،  خواهید 
را  حقوق ها  ضعیف ترین  دولتی،  کارمند 

دریافت می کنند و این بسیار اسفبار است.
وضعیت  کرد:  خاطرنشان  عبادی 
نامطلوب معیشتی معلمان بر هیچ کسی در 
جامعه پوشیده نیست و متاسفانه فرهنگیان 
از لحاظ ریالی در وضعیت خوبی قرار ندارند 

و متاسفانه شاهد این تبعیض ها بین کارکنان 
دارد  انتظار وجود  این  دولت هستیم.  دیگر 
و  بعدی، همسان سازی حقوق ها  که دولت 
اجرایی  را  حقوق  پرداخت  هماهنگ  قانون 
کند. اگر دولت بعدی بتواند این کار را کند 
ایجاد  معلم  فرد  در  تبعیض  احساس  دیگر 
نمی شود و مسلما با شور دو برابری و انرژی 
مضاعف کارش را ادامه خواهد داد؛ کما این 

که همین االن هم انجام می دهند.
سخنگوی کانون صنفی معلمان استان 
خوزستان با اشاره به نوع برخورد با فعاالن 
قبل  در سال های  ما  معلمان گفت:  صنفی 
صنفی  فعاالن  با  نامناسبی  برخوردهای 
مشاهده کردیم. اغلب با فعالیت های صنفی 
در مجاری سیاسی برخورد می شود و معلمان 
به جرم های سیاسی متهم می شوند؛ متاسفانه 
برخورد امنیتی با فعاالن صنفی مشکل ساز 
شده و موجب تضعیف جامعه مدنی می شود.

این  آینده  دولت  از  کرد:  تاکید  وی 
تشکیل  مجوز  دادن  در  که  می رود  انتظار 
به  را  صنفی  فعاالن  صنفی،  کانون های 
آن  به  وزارتخانه  این  از  سیاه  نخود  دنبال 
وزارتخانه نفرستند، یک بار بگویند مجوزهای 
فعالیت های صنفی با وزارت کشور و بار دیگر 
است.  تجارت  و  صنعت  وزارت  با  بگویند 
معطل  را  فعاالن صنفی  آنقدر  هم  آخر  در 
می کنند تا آنها مجبور شوند بدون مجوزهای 
و  تجمع  صورت  به  را  اعتراض شان  الزم 
صورت  به  که  این  تا  کنند  برگزار  تحصن 

را  قانونمند حرفشان  یک تشکیالت کامال 
به گوش مسئوالن برسانند.

معلمی که برای تامین معشیت، نظافت 
آپارتمان انجام می داد

با  برخورد  نوع  به  اشاره  با  عبادی 
هستند،  خود  مطالبه  دنبال  که  معلمانی 
گفت: وقتی معلمی بخواهد از حقش دفاع 
کند با برخوردهای نامناسبی که در شأن یک 
معلم نیست، مواجه خواهد شد.او افزود: بعضا 
موادی بوده که معلم به دلیل حقوق اندک 
مجبور شده، راننده دانش آموز خودش شود 
یا یک خانم معلم مجبور شده، نظافت یک 
ممکن  که  دهد  انجام  را  مسکونی  مجتمع 
است، تعدادی از دانش آموزانش هم در این 

مجتمع سکونت داشته باشند.
این فعال صنفی معلمان گفت: ورود 
شد  شروع  زمانی  از  فعالیت صنفی  به  من 
که معلم خودم را در حال نظافت مجتمعی 
دیدم که در آن زندگی می کردم. آن روز برایم 
خیلی سخت بود و از همان لحظه این مساله 
سبب شد به فکر فعالیت های صنفی باشم و 
وارد این کار شدم. شغل دوم در میان معلمان 

وجود دارد و به منزلت آنها آسیب می زند.
معلمان  صنفی  نون  کا سخنگوی 
استان خوزستان تاکید کرد: دولت آینده باید 
بدهد،  فعالیت  اجازه  قانونی  تشکل های  به 
چرا که در این صورت  خیلی از مشکالت 

حل خواهد شد.
روی  منیتی  ا فضای  بعدی  دولت 

معلمان را بردارد
کانون  عضو  ایمان زاده«  »محمود 
صنفی معلمان استان تهران گفت: ما معلمان 
اساس  بر  داریم  اظهارنظری  یا  حرف  اگر 
فضای حاکم در جامعه بوده و نظر آرمانی 
نمی دهیم. یک زمانی شرایط خوب و مطلوب 
است و به طور طبیعی مطالبات هم متفاوت 
است. اما با توجه به شرایطی که اکنون داریم، 
مطالبه ما از دولت بعدی این است که فضای 

امنیتی از معلمان برداشته شود.
وی ادامه داد: نباید معلمان برای هر 
گونه اعتراضی یا حرکتی که انجام می دهند، 
مورد تهدید قرار بگیرند، بلکه این موضوعات 
باید در همان فضای آموزش و پرورش  را 
و در بستر گفتگو مرتفع کنند و به فضای 

امنیتی ارجاع داده نشود.
معلم  یک  اینکه  بیان  با  زاده  ایمان 
اعتراضات  و  مطالبات  بیان  خاطر  به  نباید 
از  ما  گفت:  شود،  قطع  حقوقش  یا  تهدید 
را  معلم  شان  که  می خواهیم  بعدی  دولت 
اعتراض  بیان  با  معلمی  وقتی  کند،  حفظ 
می شود،  مواجه  برخوردها  نوع  این  با  خود 
نمی توان انتظار داشت که یک معلم شجاع 
داشته باشیم و او نیز شجاعت و ارزش ها را 

به دانش آموزانش انتقال دهد.
تفکر  و  اندیشه  از  استفاده  ضرورت 

معلمان در برنامه ریزی ها
این عضو کانون صنفی معلمان استان 
تهران گفت: دولت بعدی باید حرمت، شان 
و منزلت معلم را حفظ کند.ما در تفکرمان 
برای معلم به عنوان قشر تاثیرگذار در جامعه 
باید یک جایگاه ویژه قائل باشیم و همچنین 
دولت بعدی باید از اندیشه و تفکر معلمان 
استفاده کند، زیرا آنها با اقشار مختلف جامعه 
ارتباط دارند.ایمان زاده افزود: رفتن به سمت 
قانون، تعامل، گفتگو، منطق، عقالنیت و... 
حائز است. رییس جمهور بعدی هر فردی 
در  را  شده  ذکر  که  مواردی  باید  باشد  که 
عمل و در جامعه معلمی پیاده کند. نمی توان 
بعد  و  بود  بی توجه  مسائل  این  به  نسبت 
بردارند،  قدم  معلمان  جامعه  برای  بخواهند 
 در غیر اینصورت فاصله ها بیشتر و موجب 

اعتراض می شود.

درخواست شورای صنفی معلمان؛

دولت بعدی شان معلمان را حفظ کند
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گذشته  سال  دو  طی 
تهران به عنوان پرمصرف ترین 
آب  حوزه  در  کشور  شهر 
شناخته شد و با توجه به اینکه ترسال 
بودیم، مشکل خاصی به وجود نیامد اما 
امسال ماجرا با دو سال پیش تفاوت دارد 
چراکه اگر روال به همین صورت پیش 
نشینان  پایتخت  مهمان  تشنگی  برود، 

خواهد شد.
گذشته  سال  دو  طی  که  هرچند 
برای  تهران  در  خوبی  نسبتا  اقدامات 
حل چالش آب انجام شده اما با توجه 
در سالی  گرفتن  قرار  و  اقلیم  تغییر  به 
خشک شرایط تامین آب تهران دشوار 
شده است، از این رو و برای جویا شدن 
سراغ  به  آبی  منابع  تامین  وضعیت 
محمدرضا بختیاری - مدیرعامل شرکت 
رفتیم،  تهران  استان  فاضالب  و  آب 
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است.

ابتدا در مورد وضعیت  - لطفا در 
منابع آبی تهران توضیح دهید و بفرمایید 
شرایط تامین آب در تابستان امسال تا 

چه میزان دشوار خواهد بود؟
به  امسال  میدانید  که  همانطور 
لحاظ میزان بارندگی سال ویژه ای است 
تا جایی که در طول ۵۰ سال اخیر چنین 
میزان  کمترین  و  نداشتیم  را  وضعیتی 
بارندگی را طی این سال ها در کشور 
میزان  که  طوری  به  کنیم  می  تجربه 
بارندگی هیچکدام از استان ها به سال 

قبل نرسید.
ها  بارندگی  درصدی   3۷ کاهش 

در تهران
استان تهران نیز 3۷ درصد نسبت 
به سال آبی گذشته کاهش بارندگی را 
تجربه کرد البته این شرایط در کل کشور 
استان ها  برخی  حتی  است  گیر  همه 
دارند  تهران  به  بدتری نسبت  وضعیت 
اما به هر حال نکته ای که وجود دارد 
سال  به  نسبت  تنها  نه  که  است  این 
قبل میزان بارش ها منفی بوده بلکه نوع 
بارش و تراکنش نیز متفاوت بوده است.

کننده  تعیین  برف  ذخیره  درواقع 
امسال  است،  تهران  سدهای  ذخایر 
متاسفانه تقریبا ذخیره برفی بسیار کم و 
در برخی نقاط نزدیک به صفر بوده به 
ویژه در شرق استان تهران ذخیره برفی 
بسیار پایین است و سدهای ماملو و لتیان 

آسیب پذیر شده اند.
در  تهران  سدهای  ذخایر  حجم 
سال گذشته حدود یک میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون متر مکعب بوده اما اکنون این 
عدد به ۸۰۰ میلیون مترمکعب کاهش 
قبل  سال  به  نسبت  یعنی  است  یافته 
حدود 3۰۰ میلیون متر مکعب کسری 
آب شرب سدهای تهران را داریم. ضمن 
اینکه امسال به دلیل گرمای زودرس و 
نیز  مردم  مصرف  میزان  دما  افزایش 

افزایش یافته است.
دو عامل کرونا و گرما باعث شده 
تهران  استان  در  مصرف  میزان  که 
در  یابد،  افزایش  تهران  شهر  ویژه  به 
 ۵۰۰ میلیون  سه  حدود  حاضر  حال 
هزار مترمکعب مصرف آب شرب شهر 

تهران است.
سال  به  نسبت  مصرف  میزان   -
کرده  پیدا  افزایش  میزان  چه  گذشته 

است؟
میزان مصرف نسبت به سال قبل 
یافته  افزایش  درصد  سه  تا  دو  حد  در 
از نقاط امیدواری ما این است  و یکی 
که بیش از این میزان افزایش مصرف 
از  که  گفت  باید  البته  باشیم.  نداشته 
اسفند سال ۱39۸ به دلیل شیوع بیماری 
کرونا افزایش مصرف شهر تهران سیر 

صعودی باالیی پیدا کرد، قبل از شیوع 
این  اول خرداد  در  ویروس عمدتا  این 
میزان مصرف وجود داشت اما از ابتدای 
سال ۱39۸ تا کنون هیچ روزی میزان 
مصرف کمتر از سه میلیون نبوده و به 
طور کلی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف 
ویروس  دلیل  به  تهران  در  شرب  آب 

کرونا افزایش یافته است.
- یکی از طرح های وزارت نیرو 
آب  اجرای طرح  برای کاهش مصرف 
امید بود، لطفا درباره نحوه اجرای این 
طرح در تهران توضیح دهید و آیا اجرای 
این طرح در تهران برای تحقق اهداف 

درنظرگرفته شده موثر بوده است؟
امید قرار بود  بر اساس طرح آب 
یا  و  افرادی که یک سوم حد متوسط 
این  مشمول  دارند،  آب  مصرف  کمتر 
طرح شوند، در تهران دو درصد مشترکان 
عدد  که  اند  شده  طرح  این  مشمول 
باالیی نیست، در شهر تهران حدود ۵۰ 
یا ۶۰ درصد مشترکان کمتر از نرمال و یا 
حدود نرمال مصرف آب دارند که عددی 

حدود ۱4 تا ۱۵ مترمکعب می شود.
فوق  مصرف  تهرانی ها  درصد   ۵

العاده باالیی دارند
کمی  مشترکان  درصد   3۰ حدود 
بیش از الگو مصرف دارند و ۲۰ درصد 
مشترکان جز مشترکان پرمصرف هستند 
و حدود پنج درصد نیز فوق العاده مصرف 

باالیی دارند.
آب  قطع  به  مجاز  شما  آیا   -

مشترکان پرمصرف هستید؟
به لحاظ قانونی مگر در مواردی 
دهد  جلسه  تشکیل  تامین  شورای  که 
نمی توانیم آب هیچ مشترکی را قطع 
اوضاع   که  مواردی  در  مگر  کنیم 
بحرانی شود و در آن صورت بر اساس 
قطع  به  اقدام  تامین  شورای  مصوبه 
کرد  خواهیم  پرمصرف  مشترکان  آب 
آن  به  خوشبختانه  حاضر  درحال  اما 

نرسیدیم. نقطه 
قرمز  و  نارنجی  سبز،  آیتم  سه 
که  کردیم  تعریف  تهران  برای  را 
مناسب  وضعیت  دلیل  به  گذشته  سال 
بارش ها در قسمت سبز قرار داشتیم و 
وضعیت ذخایر سدها خوب بود، امسال 
شهر و استان تهران در قسمت نارنجی 
قرار گرفته است و تا به این لحظه وارد 
قسمت قرمز نشدیم و اگر خدایی نکرده 
از  بیش  و  یابد  افزایش  مصرف  میزان 
در  مساله  این  برای  که  مجازی  حد 
اولین  در  برویم  پیش  گرفته شده  نظر 
قطع  را  پرمصرف  مشترکان  آب  اقدام 

خواهیم کرد.
اکنون در مرحله اخطار قرار داریم 
به تمام مشترکان پر مصرف اخطارهای 
اگر رعایت نکنند و  را میدهیم و  الزم 
میزان مصرف از حد مجاز افزایش یابد از 
شورای تامین مجوز قطع آب پرمصرف 

ها را خواهیم گرفت.

را  بارش  میزان  کمترین  امسال 
تجربه کردیم

آخر  تا  باید  همواره  تهران  در 
حجم  یک  مهر  ول  ا و  ر  یو شهر
حفظ  را  سدها  ذخایر  از  استراتژیک 
کنیم چراکه مشخص نیست که در سال 
آینده چه میزان بارش خواهیم داشت، 
در سال ۱399 بیشترین بارندگی را در 
۵۰ سال اخیر داشتیم و سال آبی ۱4۰۰ 
را در طول ۵۰ سال  بارندگی  کمترین 
اخیر شاهد بودیم، دو سال متوالی دو نوع 
اقلیم به شدت متفاوت را تجربه کردیم.

که  دهد  می  نشان  مساله  این 
از یک روشی  وضعیت جوی کشور ما 
نمی  تبعیت  دیگر  می کرده  پیروی  که 
کند، تاکنون اینگونه بود که چند سال 
خشکسالی و چند سال ترسالی داشتیم 
اما اکنون شاهد این حجم اختالف در 

دو سال متوالی هستیم.
در سال ۱399 میزان بارش در سال 
آبی اینگونه بود که بیشترین میزان بارندگی 
کشور در تهران ثبت شد و به 43۵ میلی 
متر رسید که در تاریخ آبی استان تهران 
بی سابقه بود و امسال بدترین وضعیت 
بارندگی را در ۵۰ سال اخیر تجربه کردیم، 
در دو سال متوالی دو نوع تغییر اقلیم بسیار 
شدیدی را تجربه کردیم و این یک زنگ 
هشدار برای ما به عنوان متولیان تامین آب 

شرب تهران است.
۱۸ درصد کل آب کشور در شهر 

تهران مصرف می شود
در تهران روزانه سه و نیم میلیون 
مترمکعب و در سال حدود یک میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرف می 
شود، به عبارت دیگر ۱۷ تا ۱۸ درصد 
آب کل کشور در شهر تهران مصرف 
می شود، اگر مردم صرفه جویی نکنند 

هر اتفاقی ممکن است بیفتد.
آیا  توضیحات  این  به  باتوجه   -
در  آب  بنده  جیره  برای  ای  برنامه 
فاضالب  و  آب  شرکت  کار  دستور 

تهران قرار دارد؟
 درحال حاضر ما برنامه ای برای 
جیره بندی آب نداریم ولی این موضوع 
را به طور قطع نمی توان اعالم کرد و 
میزان  به  زیادی  بستگی  موضوع  این 
مصرف مردم دارد، اگر مشترکان رعایت 
کنند ما سال آبی را با موفقیت پشت سر 

خواهیم گذاشت.
مشترکان  شود  می  گفته  اینکه 
صرفه جویی کنند بدین معنا نیست که 
نیازهای ضروری و مسائل بهداشتی در 
همین  به  و  نشود  انجام  کرونا  شرایط 
بسیار  فشار  رغم  علی  که  است  خاطر 
زیاد بر بدنه شرکت آب و فاضالب تهران 
آب  قطع  نیز  لحظه  یک  حتی  تاکنون 
نداشتیم. در این میان نیز تقاضا داریم 
غیرضروری  مصارف  در  نیز  مشترکان 

صرفه جویی داشته باشند.
ارزان ترین کاالی اساسی در کشور 

آب شناخته شده در حالی که بی نظیر 
کشور  در  کاال  ترین  کمیاب  و  ترین 
ظرف  یک  آب  است،  آب  همین  نیز 
استفاده  آن  از  هرچه  و  دارد  محدودی 
شود برای نسل های آینده سهم کمتری 

باقی می ماند.
قطع آب به دلیل قطع برق داریم

 البته ما در برخی مناطق شهرستان 
اطراف تهران قطعی آب ناشی از قطع 
به  مستقیما  ها  چاه  برخی  داریم،  برق 
شبکه برق وصل هستند لذا زمانی که 
برق می رود آب نیز قطع می شود ولی 
این موضوع به دلیل کمبود آب نیست، 
چاه ها آماده هستند، در برخی مناطق با 
جلوگیری  موضوع  این  از  دیزل  نصب 
کردیم اما در برخی نقاط امکان نصب 

دیزل وجود ندارد.
از آذرماه سال قبل شرایط  تقریبا 
فعلی را پیش بینی می کردیم، جلسات 
شد،  آغاز  زمان  همان  از  آبی  تنش 
شده  دیده  الزم  تمهیدات  خوشبختانه 
است اما باید به این موضوع نیز توجه 
مردم  وظیفه  مدیریت مصرف  که  کرد 
بوده، وظیفه ما این است که در شرایط 
مردم  اختیار  در  را  سالم  آب  کرونایی 
به  کار  این  نیز  تاکنون  که  دهیم  قرار 
این  تا  تهران  در  و  رفته  پیش  خوبی 
بلکه  نداشتیم  آب  قطع  تنها  نه  لحظه 
هیچ کمبود فشاری نیز اعمال نکردیم. 
شهرستان های تهران نیز غیر از بخش 
هایی که وابسته به برق بوده هیچگونه 

قطعی آب نداشتیم.
آب  با  مقایسه  قابل  تهران  آب 

معدنی نیست
بهبود  در  آب  تصفیه  دستگاه 
آب  و  ندارد  اثری  هیچ  آب  شیمیایی 
تهران علی الخصوص آبی که از سدها 
می آید کیفیت بسیار باالیی دارد و اصال 
قابل مقایسه با هیچ آب معدنی نیست، 
آبی که در برخی از مناطق تهران توزیع 
می شود به مراتب کیفیت بسیار باالتری 
از آب های معدنی دارد، به همین دلیل  

است که می گویم اسراف ظلم است.
تهران  در  آب  شده  تمام  قیمت 
طور  به  و  است  تومان   3۰۰۰ نزدیک 
متوسط از مشترکان ۷۰۰ تومان در هر متر 
مکعب اخذ می شود، دولت و نظام برای 
رعایت حال مردم اجازه افزایش قیمت 
آب را نمی دهد، در چهار سال متوالی 
افزایش  آب  قیمت  درصد  هفت  تنها 
یافته است یعنی طی چهار سال تنها ۲۸ 
درصد قیمت آب افزایش پیدا کرده در 
صورتی که افزایش قیمت در کاالهای 
دیگر نجومی بوده است. نظام و دولت 
برای رفاه حال مردم واقعا از منابع داخلی 
خود هزینه می کند، در این شرایط الزم 
است مردم رعایت کنند، در بخشی از بدنه 
اجتماعی جامعه گوش شنوایی وجود ندارد 

و این مساله خیلی بد است.
 ۶۵ درصد فاضالب تهران تصفیه 

می شود
نمی توان منکر شد که در اجرای 
طرح های تصفیه خانه عقب هستیم، طی 
گرفت،  اقداماتی صورت  اخیر  دو سال 
زمان مقرر  بهرام در  فیروز  تصفیه خانه 
وارد مدار شد و با وارد مدار شدن این 
فیروز  و  تهران  جنوب  تصفیه خانه  دو 
بهرام حدود ۶۵ درصد فاضالب تهران 
را تصفیه می کنیم، ۱۰ تصفیه خانه دیگر 
در نقاط مختلف تهران باید اجرایی شود، 
با شهرداری تهران وارد مذاکره شدیم، 
در منطقه ۲۲ قرار است یک تصفیه خانه 
احداث شود و در نقاط دیگر نیز پیگیر 
هستیم تا بتوانیم اجرای این پروژه ها را 

پیش ببریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مطرح کرد :
بانک پارسیان در مسیر ساختن ایرانی آباد 

 پشتیبانی از تولید و اشتغالزایی در مناطق محروم، اولویت 
بانک پارسیان

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات می 
گوید : معموال تهران و سایرکالن شهرهای بزرگ 
سهم بیشتری از تسهیالت بانکی را به خود اختصاص 
می دهند، اما بانک پارسیان این سنت را شکسته و 
اولویت اصلی خود را روی حمایت از دهک های پایین 
درآمدی و مناطق محروم قرار داده است. ادامه این 
روند می تواند ما را در داشتن ایرانی آباد یاری کند.

جعفرقادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به انتخاب شعار سال تحت عنوان “تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها ” از سوی مقام معظم رهبری، با بیان اینکه رونق اشتغالزایی 
و تولید در مناطق محروم اهمیت باالیی دارد، ادامه داد : برخی از بانک ها در 
این حوزه عملکرد خوبی را ازخود نشان داده اند به عنوان مثال بانک پارسیان 
طی سال های گذشته عملکرد مطلوبی درحمایت از تولید و اشتغالزایی در 

مناطق محروم داشته است.
به گفته قادری، آمارهای اعالمی از رشد تسهیالت پرداختی بانک ها 
در سال گذشته خبر می دهد و این نشان می دهد که برخی از بانک ها 
حتی بیش از توان خود حامی بخش تولید بوده اند که باید قدردان آنها بود.

تمام تالش  باید  نمایندگان مجلس  و  البته مسئولین  داد:  ادامه  وی 
خود را برای کاهش تسهیالت تکلیفی به کار گیرند تا موجب منفی شدن 

تراز نامه بانک ها نشوند.
نماینده مردم شیراز در گفت وگو با ” نسیم اقتصاد” همچنین نقش 
بانک ها در شرایط سخت کرونایی را مورد اشاره قرار داد و گفت : برآوردها 
نشان می دهد با شیوع کرونا در ایران ، مجموعه اصناف بخش عمده ای 
از فروش بالقوه خود را از دست داده اند. بدیهی است بار اصلی بخشی از 
این رکود به دوش بانک هاست چرا که بسیاری از واحدهای صنفی قادر به 
بازپرداخت تسهیالت دریافتی خود نبودند و نظام بانکی موظف به حمایت 

از کسب و کارهای متضرر از پاندمی کرونا هم بود.

بسیاری از برنامه های اقتصادی در سطح ملی توسط شعب 
بانک توسعه تعاون به اجرا درآمده است

مدیـر عامـل بانـک توسـعه تعـاون از نقـش همـکاران شـعب بانک 
توسـعه تعـاون در اجـرای برنامه هـای اقتصـادی در سـطح ملی و اسـتانی 

داد. خبر 
حجـت الـه مهدیان مدیر عامل بانک توسـعه تعـاون طی گفتگوهایی 
تلفنـی بـا روسـای شـعب و واحدهـای اجرایی بانـک اظهار داشـت: بانک 
توسـعه تعـاون بـا در نظـر گرفتـن رویکرد توسـعه ای و فراتر از محاسـبات 
و ارزیابی هـای متعـارف مالـی، پدیـد آورنـده سـطح گسـترده ای عملیـات 

بانکداری توسـعه ای در سـطح کشـور بوده اسـت.
وی افزود: ارکان سیاسـت گزاری و برنامه ریزی در کشـور، راهکارها و 
فرآیندهـای متنوعـی برای ایجاد اشـتغال و فعال سـازی واحدهای تولیدی 
در نظـر گرفته انـد و بانـک توسـعه تعـاون به عنـوان بانک عامل بسـیاری 
از طرحهـای ملـی ، وظیفـه تامیـن مالـی و نظـارت بـر حسـن اجـرا را بـر 

عهده گرفته اسـت.
مهدیـان در گفتگـوی تلفنـی بـا شـمال داودی رییـس شـعبه مهاباد 
آذربایجـان غربـی، عبـاس رامیار سرپرسـت شـعبه ریـگان اسـتان کرمان 
و محمـد شـاکری رئیـس باجـه فـاروج اسـتان خراسـان شـمالی گفـت: 
تسـهیالت موضـوع بنـد الـف تبصره ۱۸ قانون سـنواتی بودجـه و ماده ۵۶ 
قانـون الحـاق موادی بـه قانون تنظیم مقـررات مالی دولت، طرح اشـتغال 
پایـدار روسـتایی و عشـایری و اشـتغال پایـدار فراگیـر از طرح هایـی بـوده 
اسـت کـه بـا حضـور و نقش آفرینی همکاران در سـطح سـتاد و شـعب، به 

نحـو مناسـبی بـا اقبـال و موفقیت مواجه شـده اسـت.
عنـوان  بـه  جامعـه  عمـوم  نـگاه  از  بانـک  نیروهـای  گفـت:  وی 
نقش آفرینـان اقتصـادی کشـور تلقـی می گردنـد و از ایـن رو الزم اسـت 
همـکاران بـا اجرای بهینه وظایف و مسـئولیت ها و رعایت اخالق مشـتری 

مدارانـه، حداکثـر رضایـت مشـتریان و مراجعیـن را حاصـل نماینـد.
وی در همیـن زمینـه افزود: همکاران در اجـرای فعالیت بانکی روزانه 
و تکریم مشـتریان، عملکرد مناسـبی داشـته اند و الزم اسـت این روند به 

طور مسـتمر رو به بهبود باشـد.
مدیـر عامـل بانـک توسـعه تعـاون حرکـت در چارچـوب برنامه های 
ابالغـی را در اسـتمرار موفقیـت بانک و رشـد و توسـعه فعالیـت بانکداری 
توسـعه ای مهـم تلقـی نمـود و گفـت: برخـورداری از برنامـه هدفمنـد و 
مشـخص نمـودن اهـداف بـرای واحدهای اجرایـی، تا حد زیـادی به روند 
پیشـرفت شـعب در فعالیت توسـعه ای کمک می کند و واحدهای اجرایی 
نیـز در تعامـل بـا واحدهـای سـتادی، همفکـری الزم برای فراهم سـازی 

ابزارهـای مـورد نیـاز بـرای تحقق اهداف را داشـته باشـند.
مهدیان طی این مکالمات تلفنی با روسـای شـعب، جویای سـالمتی 
همـکاران و وضعیت کنونی شـعبه گشـت و همـکاران نیز در خصوص رفع 

نیازها، کمبودها؛ پیشـنهادها و راهکارهایی را مطرح نمودند.

هر ۵0 هزار تومان یک امتیا
زندگی  به  لبخند  جشنواره  در  شدن  برنده  شانس 

افزایش یافت
خریداران بیمه نامه زندگی جشنواره لبخند به زندگی از این پس به 
ازای هر ۵۰ هزار تومان حق بیمه یک امتیاز برای شرکت در قرعه کشی 

این جشنواره دریافت می کنند.
بیمه های  بزرگ  تعاون، در جشنواره  بیمه  روابط عمومی  به گزارش 
آغاز شده  ماه  اردیبهشت  ابتدای  از  زندگی« که  به  نام »لبخند  با  زندگی 
است، هر ماه به ۵ نفر از خریداران بیمه نامه زندگی به قید قرعه هدایای 

دیجیتالی اهدا می شود.
این  قرعه کشی  از  دور  اولین  انجام  از  گزارش، پس  این  اساس  بر 
جشنواره که در آن برندگان اردیبهشت ماه معرفی شدند، از این پس شرکت 
کنندگان در قرعه کشی براساس میزان سرمایه خریداری کرده بیمه نامه خود 

و به ازای هر ۵۰ هزار تومان یک امتیاز دریافت خواهند کرد.
شایان ذکر است که این امر برای افزایش شانس برنده شدن مشتریان 

و به پاس تشکر از همراهی آنان در این جشنواره به اجرا در آمده است.
مراسم قرعه کشی هر ماهه جشنواره لبخند به زندگی بصورت زنده از 
TAAVONINS_@ صفحه اینستاگرام شرکت بیمه تعاون به نشانی

CO پخش و قابل مشاهده است.

پیش بینی دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک؛
قیمت نفت به ۶8 تا ۷5 دالر خواهد رسید

عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است پیش بینی کرد 
قیمت هر بشکه نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ بین ۶۸ تا ۷۵ دالر خواهد بود.

المللی  بین  نمایشگاه کتاب  احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق در 
به خبرنگاران گفت: این محدوده قیمت به دلیل پایبندی اوپک پالس به 

محدودیت عرضه پیش بینی می شود.
اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود که هفته پیش منتشر شد، 
پیش بینی کرد همزمان با آماده شدن این گروه برای تسهیل محدودیت 
عرضه، رشد تقاضای جهانی برای نفت در نیمه دوم سال میالدی جاری 
شتاب خواهد گرفت. اوپک پیش بینی کرد با خروج جهان از رکود ناشی 
نیمه دوم سال میالدی جاری  از شیوع ویروس کرونا، مصرف نفت در 

حدود پنج میلیون بشکه معادل پنج درصد رشد می کند.
اوپک و متحدانش 4۰ درصدی از محدودیت عرضه ای که از زمان 
شیوع ویروس کرونا به اجرا گذاشته بودند را احیا کرده اند و در نشست 

اول ژوییه احیای بیشتر تولید را بررسی خواهند کرد.
قیمت نفت روز جمعه به باالترین رکورد چند سال اخیر صعود کرد و 
نفت برنت ۱۷ سنت افزایش یافت ودر ۷۲ دالر و ۶9 سنت در هر بشکه 
بسته شد در حالی که بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 

۶۲ سنت افزایش، در ۷۰ دالر و 9۱ سنت در هر بشکه بسته شد.
بانک سرمایه گذاری آمریکایی گلدمن ساکس با اشاره به افزایش 
نرخ واکسیناسیون و تقویت فعالیت اقتصادی جهانی، پیش بینی کرده که 
روند صعودی جاری بازار نفت ادامه پیدا خواهد کرد و نفت برنت تابستان 

امسال به ۸۰ دالر در هر بشکه صعود می کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، عراق در ماه مه اعالم کرد در حال بررسی 
خرید سهم شرکت اکسون موبیل در میدان نفتی قرنه غربی ۱ است که 
یکی از بزرگترین میدانهای نفتی جهان است. وزیر نفت عراق در پاسخ 
به پرسشی درباره وضعیت اکسون، گفت: این شرکت هنوز از میدان قرنه 

غربی ۱ خارج نشده و عراق سرگرم بررسی گزینه موجود است.

هشدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران؛

احتمال جیره بندی آب در تهران!
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زیر نظر: محمد امامی

نیروگاه سیریک؛ گام جدید همکاری های 
برقی ایران و روسیه

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: آغاز عملیات 
اجرایی نیروگاه ۱4۰۰ مگاواتی سیریک هرمزگان با استفاده از وام دولت روسیه، پل 

ارتباطی جدیدی برای توسعه همکاری های برقی میان دو کشور خواهد بود.
محسن طرزطلب، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تهران و مسکو به عنوان دو 
کشور همسایه در کنار گسترش روابط راهبردی همواره در حال تالش برای رفع موانع 
موجود در مسیر ارتقای سطح همکاری  های اقتصادی و تجاری هستند که یکی از این 
موارد توسعه همکاری های دوجانبه در زمینه انرژی به ویژه ساخت نیروگاه مشترک است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی ساخت نیروگاه بخار ۱4۰۰ مگاواتی سیریک 
در حالی بیستم خردادماه با دستور رئیس  جمهور آغاز شده که این پروژه قرار است با 
استفاده از وام دولت روسیه و از طریق پیمانکاران روسی و ایرانی در مدت زمان ۵۵ 
ماه به صورت کامل به اتمام رسیده و در اختیار کارفرمای ایرانی قرار بگیرد، گفت: در 
شرایطی که صنعت برق به دلیل عدم افزایش متناسب تعرفه فروش برق و تحریم های 
ظالمانه با کمبود جدی منابع مالی برای توسعه طرح های تولید برق روبه رو است، استفاده 
از شیوه های مختلف تامین منابع برای پیشبرد پروژه های پیش بینی شده در این بخش 

از اهمیت ویژه ایبرخوردار است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بیان اینکه »براساس 
برنامه ششم توسعه بایستی ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های کشور افزوده شود 
که ساالنه 3۷۰۰ مگاوات و مجموعا ۱۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات از این رقم مربوط به 
نیروگاه های حرارتی است«، گفت: در همین ارتباط یکی از راه های پیش بینی شده 
در قانون برنامه توسعه برای احداث چنین ظرفیتی استفاده و جذب منابع مالی داخلی 

و خارجی است.
طرزطلب با بیان اینکه  برای احداث نزدیک به 4۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی 
جدید در هر سال، منابعی بالغ بر 3.۵ میلیارد یورو صرفا در حوزه تولید برق مورد نیاز 
است؛ این مهم در حالی است که تمامی منابع درآمدی شرکت تولید نیروی برق حرارتی 
در هر سال کمتر از یک ششم منابع مورد نیاز در بودجه پیش بینی شده است، اظهارکرد: 
بدین منظور پس از گذشت چهار سال با رایزنی های صورت گرفته مقرر شده است تا از 
میان اعتبار ۱.4 میلیاردیورویی مورد نیاز برای ساخت نیروگاه سیریک، حدود ۸۵ درصد 
آن یعنی ۱.۲ میلیاردیورو توسط طرف روسی و مابقی از منابع داخلی دولت تامین شود.

به گفته وی اجرای طرح احداث نیروگاه سیریک با استفاده از منابع مالی خارجی با 
توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، کمبود منابع در دسترس دولت جهت هزینه کرد 
در پروژه های عمرانی و عدم دسترسی مستقیم کشور به منابع ارزی خود، اقتصادی ترین 

روش تامین مالی این طرح بوده است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در تشریح مزایای استفاده از منابع 
مالی خارجی گفت: استفاده از منابع مالی خارجی مزایای متعددی از جمله ورود منابع 
مالی جدید، حفظ نقش حاکمیتی دولت، عدم لحاظ ریسک سرمایه گذاری، شناخت کامل 
نحوه اجرای پروژه، کنترل کامل و متمرکز فنی و مالی، تطابق با نظام فنی واجرای کشور، 
پرداخت به موقع هزینه های طرح، اتمام پروژه با حداقل انحراف از برنامه زمان بندی 
در مقایسه با پروژه های مشابه، رعایت استانداردهای بین المللی از انعقاد قرارداد تا اجرا 

و بهره برداری از پروژه و اشتغال زایی را به همراه خواهد داشت.
طرزطلب با بیان اینکه  روش تامین منابع مالی خارجی از طریق روش های  مختلف 
می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. به طور مثال در حوزه »سرمایه« تامین 
کننده مالی خارجی منابع مالی را به کشور میزبان می آورد، گفت: با توجه به آنکه بخش 
زیادی از این منابع در داخل کشور هزینه می شود این امر باعث افزایش بهره وری نیروی 

کار، ایجاد اشتغال و درآمد در جامعه می شود.
وی تصریح کرد: نیروگاهسیریک در یکی از مناطق محروم واقع در سواحل 
مکران در شرایطی ساخته خواهد شد که مطمئنا این طرح به عنوان قطب تامین  کننده 
یکی از مهم ترین زیرساخت  های مورد نیاز برای رشد اقتصادی سواحل مکران موجب 
شکوفایی ظرفیت  های اقتصادی این منطقه خواهد شد.مدیرعامل شرکت تولید نیروی 
برق حرارتی افزود: نیروگاه بخار ۱4۰۰ مگاواتی سیریک استان هرمزگان دارای چهار 
واحد بخار 3۵۰ مگاواتی با راندمان ناخالص حدود 4۶ درصد است. بویلر نیروگاه از نوع 
Super Critical یکبار گذر با سوخت اصلی گاز و تامین آب مورد نیاز نیروگاه از 
 MED دریا صورت خواهد گرفت که برای تامین آب مصرفی نیروگاه، آب شیرین کن

با ظرفیت خروجی ۲۱۰ مترمکعب در ساعت در دستور کار قرار گرفته است.
طرزطلب در خصوص دیگر مزایای اجرای این پروژه گفت: از مزایای این پروژه 
تصویب احداث خط لوله آب از پایین دست سرنی به شهرستان سیریک است که با 
مشارکت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ظرف حداکثر شش ماه احداث 
و مشکل آب روستاهای این شهرستان نیز از این طریق رفع خواهد شد. براساس ارزیابی 
صورت گرفته بالغ بر 3۰ روستای سیریک که با مشکل جدی تامین آب روبرو هستند، 

با اجرای این پروژه از نعمت آب شرب پایدار برخوردار خواهند شد.
وی با بیان اینکه نیروگاه سیریک به عنوان یکی از گام  های موثر و کلیدی در 
راستای توسعه همه جانبه این منطقه مهم و استراتژیک است و ساخت آن یکی از 
طرح  های مهم ملی و توسعه  ای برای این بخش از کشورمان خواهد بود که می تواند 
این منطقه بندری را توسعه داده و یقینا جهش بزرگی در منطقه مکران ایجاد کند، 
اظهار کرد: جهشی که منجر به تولید انرژی الکتریکی مورد نیاز منطقه مکران و ایجاد 

اشتغال قابل توجهی برای نیروهای جوان منطقه نیز خواهد شد.
به گفته مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی موضوع اشتغال همواره در 
این منطقه مسئله اصلی مردم بوده است؛ بر همین اساس جذب نیروی بومی با آغاز 
طرح و تکمیل آن در اولویت است و از ظرفیت اینجوانان بصورت حداکثری استفاده 
خواهد شد تا شاهد رشد و توسعه  منطقه و نهایتا ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان 

شایسته منطقه باشیم.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک مقام صنف ساختمان سازی:
در تولید مسکن ارزان  قیمت ناتوان هستیم!

رئیس تشکل های مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به مشکالت موجود 
در حوزه مهندسی گفت: متاسفانه در حال حاضر با سیاست گذاری های غلط فقط 4۰ 
درصد از مهندسان فارق التحصیل در تخصص های مرتبط با ساختمان وارد کار شدند و 

۶۰ درصد مابقی یا بیکار هستند یا وارد رشته های دیگری شدند.
مطالبه گری  به  اشاره  با  گذشته)یکشنبه(  روز  خبری  نشست  در  حیدریون  رضا 
تشکل های مهندسی ساختمان در عرضه مسکن و ارائه راهکارها برای رفع دغدغه ها و 
مشکالت صنعت ساختمان اظهار داشت: امروز در بخش مسکن و ساختمان با ۱۰ مشکل 
اصلی مواجه هستیم که مهمترین آن سیاستگذاری های نادرست دولت، شورای شهر و 
سایر نهادهای مربوط در حوزه مسکن است که این ناهماهنگی ها و سیاستگذاری های 

غلط امروز خود را در افزایش قیمت لجام گسیخته مسکن نشان داده است.
وی ادامه داد: این حق تمام مردم است که مسکن ایمن و مقاومت در برابر زلزله 
و سوانح طبیعی داشته باشند و امروز شاهد ناتوانی در تولید مسکن ارزان قیمت با هدف 

خانه دار شدن بیش از ۱۲ میلیون نفر از جوانان مستعد ازدواج هستیم.
بافت  احیای  اینکه  بیان  با  تهران  استان  ساختمان  مهندسی  تشکل های  رئیس 
فرسوده، تعهد دولت به مردم است و طبق قانون، باید سالیانه ۱۰ درصد از بافت فرسوده 

احیا می شد اما این برنامه دولت و شهرداری و شورای شهر محقق نشده است.
حیدریون افزود: از دیگر مشکالت بخش صنعت ساختمان و مسکن، ناکارآمدی 
ارگان های مربوطه در جلوگیری از احداث ساختمان های بلندمرتبه بر روی گسل های 

فعال تهران و مناطق خطرناک است.
وی یادآور شد: همچنین از دیگر مشکالت این بخش این است که شاهد فساد 

گسترده ناشی از تطویل پروسه اخذ پروانه های ساختمانی در شهرداری هستیم.
رئیس تشکل های مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به مشکالت موجود 
در حوزه مهندسی گفت: متاسفانه در حال حاضر با سیاست گذاری های غلط فقط 4۰ 
درصد از مهندسان فارق التحصیل در تخصص های مرتبط با ساختمان وارد کار شدند و 

۶۰ درصد مابقی یا بیکار هستند یا وارد رشته های دیگری شدند.
حیدریون اظهار داشت: متاسفانه از دیگر مشکالت در حوزه ساختمان این است که 
۶۵درصد پروژه های ساختمانی توسط افراد فاقد صالحیت ساخته شده که موجب کاهش 

کیفیت ساخت و ساز و کاهش طول عمر ساختمان ها می شود.
وی ادامه داد: این مشکالت را می توانیم در حوزه ساخت ببینیم چنانچه امروز با 
ضعف اساسی حداقل 34 درصد ساختمان های شهر تهران در مقابل زلزله به ویژه در 
بافت فرسوده مواجه هستیم و این ساختمان ها متاسفانه فاقد اسکلت فلزی و بتنی هستند.

حیدریون متذکر شد: تولید یک میلیون واحد مسکن بحث کالمی بسیار جذابی است 
و البته باید تاکید کنم که توان فنی و مهندسی برای ساخت و تولید یک میلیون واحد وجود 
دارد اما نکته حائز اهمیت بحث تامین مالی و تامین اراضی است. باید بخش خصوصی 

را در این حوزه فعال کنیم و شرکت های عمومی و خصوصی را بر سر کار. بیاوریم.
وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که دیگر امکان سنتی سازی 

وجود ندارد و باید به سمت صنعتی سازی برویم.
حیدریون تاکید کرد: اگر کاندیداها برنامه مشخصی و شفافی نداشته باشند امکان 

تحقق این وعده ها وجود ندارد.

وام اجاره مسکن افزایش یافت
وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ 
میلیون تومان خبر داد؛ در دیگر کالنشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب 4۰ و ۲۵ میلیون 

تومان خواهد بود.
ستاد ملی کرونا مبلغ وام ودیعه مسکن برای سال ۱4۰۰ را به تصویب رساند. طبق 
اعالم محمد اسالمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ تسهیالت کمک ودیعه اجاره در سال 
جاری ۷۰ میلیون تومان برای شهر تهران، 4۰ میلیون تومان برای دیگر کالنشهرها و 

۲۵ میلیون تومان برای سایر شهرها در نظر گرفته شده است.
 tem.mrud.ir متقاضیان تا پایان شهریورماه فرصت دارند برای ثبت نام به سامانه
مراجعه کنند. این وام برای کسانی است که تا کنون موفق به دریافت آن نشده اند. بنابراین 
آنطور که اسالمی گفته به کسانی که سال گذشته وام را دریافت کردند تعلق نخواهد گرفت.

با اینکه اسالمی درباره نرخ سود تسهیالت برای سال جاری صحبت نکرد، احتماال 
با نرخ سال گذشته یعنی ۱3 درصد و روش بازپراخت همانند قبل خواهد بود.

بنابراین گزارش، تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات یا همان وام کمک ودیعه 
اجاره در سال ۱399 در تهران، کالنشهرها و سایر شهرها به ترتیب ۵۰، 3۰ و ۱۵ میلیون 
تومان بود که از اوایل مردادماه ۱399 در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و مهلت 
پرداخت آن تا پایان اسفندماه به اتمام رسید.  سود این تسهیالت ۱3 درصد بود. نحوه 
بازپرداخت آن بدین صورت بود که در روش اول، گیرندگان وام )مستأجران( می توانند 
تسهیالت را یک ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، 

اصل آن را پرداخت کنند.
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مدیر ارشد خدمات فنی 
فوالد  شرکت  پشتیبانی  و 
مبارکه با بیان اینکه شرکت 
بار،  مدیریت  برنامه  اعمال  با  توانیر 
فوالد  برق  نیاز  درصد   4۰ حدود 
مبارکه را محدود می کند، گفت: تولید 
با  حتی  بازار  نیاز  تأمین  و  محصول 
کاهش سهمیه برق در فوالد مبارکه 

انجام می شود.
جواد نیلی احمدآبادی در خصوص 
در  بار  مدیریت  طرح  اجرای  و  تأثیر 
مجموعه بزرگ فوالد مبارکه، اظهار 
اردیبهشت ماه  اواخر  از  واقع  در  کرد: 
فوالد مبارکه مشمول محدودیت های 

مدیریت بار شده است.
گذشته  سال های  افزود:  وی 
برنامه مدیریت بار از نیمه خردادماه و 
بعضا از ابتدای تیرماه آغاز می شد، اما 
امسال این محدودیت ها بسیار زودتر 
فوالد  برق  سهمیه  و  گردید  اعمال 

مبارکه کاهش یافت.
وی با بیان اینکه در زمینه برق 
برنامه  گذشته،  سال های  نند  هما
اعالم  مبارکه  فوالد  به  بار  مدیریت 
شد، توضیح داد: به طور معمول برخی 
خط  اساسی  تعمیرات  و  توقفات 
تابستان  گرم  فصل  برای  را  تولید 
پیش بینی کرده ایم، اما امسال با توجه 
توقفات  از  جدا  قطعی ها،  به شدت 
توقفات  برخی   ، مه ریزی شده نا بر
اضطراری برق هم خواهیم داشت که 

موجب کاهش تولید می شود.

توجه  با  البته  کرد:  تأکید  نیلی 
به انعطاف پذیر بودن مجموعه فوالد 
محصوالت  خصوص  در  رکه  مبا
این  اثرات  توانسته ایم  امروز  میانی، 

محدودیت ها را به حداقل برسانیم.
میزان  شاید  کرد:  تصریح  وی 
تولید محصول نهایی فوالد مبارکه از 
محدودیت برق آن چنان کاهش نیابد، 
هزینه های  افزایش  با  به طورقطع  اما 
این،  وجود  با  مواجه می شویم،  تولید 
تأثیر قطعی برق در حدی نخواهد بود 
که خللی در تأمین نیازهای مشتریان 

ایجاد شود.
به گفته مدیر ارشد خدمات فنی 
مبارکه،  فوالد  شرکت  پشتیبانی  و 
فوالد مبارکه همواره برنامه تعمیرات 
برای  تابستان  در  را  خود  اساسی 
زمستان  در  و  برق  مصرف  کاهش 
پیش بینی  گاز  مصرف  کاهش  برای 

می کند، بنابراین این توانایی را داریم 
که محصوالت نهایی را تولید و نیاز 

بازار را تأمین کنیم.
شرکت  ینکه  ا ن  بیا با  وی 
بار،  مدیریت  برنامه  اعمال  با  توانیر 
فوالد  برق  نیاز  درصد   4۰ حدود 
گفت:  می کند،  محدود  را  مبارکه 
مصرف برق فوالد مبارکه در ساعت 
اجرای  با  اما  است،  مگاوات   ۱۰۰۰
بار،  مدیریت  طرح  محدودیت های 
مصرف برق به ساعتی ۶۰۰ مگاوات 

کاهش می یابد.
نیلی با بیان اینکه فوالد مبارکه 
همواره همکاری خوبی با دیسپاچینگ 
ملی دارد و بعضا برای پایداری شبکه 
خواهد  هم  بیشتری  کمک های  برق 
داشت، تأکید کرد: با توجه به سراسری 
بودن شبکه برق، اگر این شبکه دچار 
دست  از  شبکه  کل  شود،  اخالل 

می رود و برگرداندن آن ممکن است 
حتی بیش از یک روز به طول انجامد.

دیسپاچینگ  د:  دا مه  دا ا وی 
با  تنگاتنگی  و  مستقیم  ارتباط  ملی 
اکنون  بنابراین  دارد،  مبارکه  فوالد 
برق  مصرف  کاهش  محدودیت های 
درصد   4۰ حدود  مبارکه  فوالد  در 

است.
و  فنی  خدمات  رشد  ا مدیر 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه درباره 
تأثیر بسته های تشویقی که توانیر بعد 
از اجرای طرح مدیریت بار به صنایع 
تخصیص می دهد، گفت: این بسته ها 
اصال جوابگوی خسارات توقف تولید، 
و  میانی  محصوالت  خریدن  گران تر 
آسیب دیدن تجهیزات فوالد مبارکه 
خسارات  میزان  مجموع  در  و  نیست 
اصال قابل قیاس با بسته های تشویقی 

نیست.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه:

شـركت فـوالد مـباركه حـتی با كاهـش سهمیـه بـرق
 در تولید و تأمین نیاز بازار فعال است

تاکید مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای 
استان اصفهان؛

گذر بی دغدغه از تابستان داغ با 15 لیتر صرفه جویی 
آب در شبانه روز

استان  آبفای  درآمد  بدون  آب  و کاهش  برداری  بهره  دفتر  مدیر 
اصفهان خواستار صرفه جویی ۱۵ لیتری مصرف آب در شبانه روز توسط 

شهروندان اصفهانی شد.
با اشاره به این که در حال حاضر سرانه  سیدمحمدحسین صالح 
مصرف آب مشترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ۱۵۷ لیتر 
لیتر صرفه جویی  اگر هر شهروند فقط ۱۵  در شبانه روز است گفت: 
کرده و مصرف خود را به ۱4۲ لیتر برساند می توان تابستان گرم امسال 

را بدون دغدغه و با آرامش پشت سر گذاشت.
وی با بیان این که گرم شدن زودهنگام هوا موجب افزایش مصرف 
و افت شدید فشار آب شبکه در روزهای اخیر شده است گفت: هرچند 
ثانیه در حال  لیتر در  با ظرفیت ۱۱۵۰۰  باباشیخعلی  تصفیه خانه آب 
فعالیت است اما به دلیل این که چاه های فلمن در حاشیه زاینده رود به 
کلی خشک شده و میزان آبدهی چاه های متفرقه نیز ۵۰ درصد کاهش 
یافته است، در حال حاضر به میزان 3۰۰۰ لیتر در ثانیه کمبود آب داریم 

که اثر خود را به صورت افت شدید فشار آب شبکه نشان داده است.
استان  آبفای  درآمد  بدون  آب  و کاهش  برداری  بهره  دفتر  مدیر 
اصفهان از افزایش ۲۰۰ تا 3۰۰ لیتر در ثانیه ای مصرف آب به ازای 
هر درجه گرم تر شدن هوا در ۵۷ شهر و 3۸۰ روستای تحت پوشش 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ خبر داد و گفت: در صورتی که سامانه 
دوم آبرسانی به اصفهان وارد مدار نشود، کمبود آب در هفته های آینده 

به 43۰۰ لیتر در ثانیه خواهد رسید.
وی در عین حال پایش و مدیریت فشار، رسیدگی به موقع حوادث و 
تله متری شبکه را از ابزارهای کاربردی آبفای استان اصفهان برای گذر 
از تنش آبی عنوان کرد و گفت: پایش مصارف آب مشترکان پرمصرف و 
کنترل برخط )آنالین( مصرف آن ها از جمله تدابیری است که می تواند 

در توزیع عادالنه آب در فصل تابستان بسیار مؤثر واقع شود.

در  ها  بیماری  و  آفات  با  مبارزه  طرح  اجرای  آغاز 
3۷5 هکتار  از تاغزارهای سمنان

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان از آغاز 
اجرای طرح مبارزه با آفات و بیماری ها در 3۷۵ هکتار  از تاغزارهای 

حاجی آباد سمنان خبر داد.
معصومه منظمی گفت: 9۰ درصد از تاغزارهای منطقه حاجی آباد 
شهرستان سمنان به آفت شپشک سفید تاغ آلوده شده است که پس از 
بررسی های گیاهپزشکی بهترین شیوه مبارزه و دفع آفت و پیشگیری 
از شیوع آن  در مناطق دیگر با توجه به گسترش شدید آفت شیوه قطع 

مکانیکی و مبارزه شیمیایی انتخاب گردید. 
وی با بیان اینکه کاشت درختان تاغ در قالب پروژه های بیابان 
زدایی و مقابله با فرسایش و حرکت شن های روان از دهه 4۰ در سمنان 
آغاز شده و در طی ۶۰ سال گذشته هر سال عملیات کاشت نهال تاغ، 
... در قالب اعتبارات ملی و  مراقبت و آبیاری عملیات جوان سازی و 
استانی انجام گردیده است افزود: در حال حاضر سطح تاغزارهای دست 
کاشت این شهرستان ۱3۵۱۰ هکتار است که ۶۰۰۰ هکتار آن سطح 

تاغزارهای آلوده به آفت شپشک مبتال گردیده است.
منظمی در ادامه گفت: آلودگی در سه منطقه ۱۲۵ هکتاری شناسایی 
شده که مقرر گردید بر اساس اعتبارات تخصیص داده شده در سطح 
3۷۵ هکتار از عرصه های آلوده به آفت شپشک عملیات قطع مکانیکی 
و سپس مبارزه شیمیایی در سه فاز انجام گیرد.وی افزود: نحوه اجرای 
عملیات مبارزه با آفت شپشک به این صورت می باشد که بعد از قطع 
مکانیکی و هرس تاغ ها، سم پاشی با سموم شیمیایی انجام خواهد شد.

منظمی با بیان اینکه تاغ به عنوان یک گونه مقاوم به خشکی و 
مهم در عملیات بیابان زدایی محسوب می شود افزود: مهار و کنترل 
گردوغبار و جلوگیری از فرسایش بادی به عنوان یک مبحث مهم در 
این موضوع  در  بدیلی  بی  نقش  تاغزارها  و  است  سطح کشور مطرح 
داشته. لذا اهمیت حفاظت از تاغزارها یک وظیفه مهم به شمار مییرود.

اوقاف 2000 بسته معیشتی بین نیازمندان ایالم
 توزیع كرد

 ایالم_مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم گفت: از ابتدای 
شیوع کرونا در استان و در راستای کمک های مومنانه بیش از دو هزار 

بسته کمک معیشتی مواد غذایی بین نیازمندان توزیع شد.
حجت االسالم عزیزی در جمع  خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای 
شیوع کرونا یکهزار پک اموزشی بین دانش آموزان نیازمند و ۱۵۰ کیلوگرم 
گوشت قرمز نیز بین آسیب دیدگان ناشی از کرونا در استان توزیع شد.

وی افزود: ارزش هر بسته غذایی 4۰۰ هزار تومان و شامل ۱۰ 
و  سویا  روغن،  ماکارونی،  فرنگی،  گوجه  رب   ایرانی،  برنج  کیلوگرم 

حبوبات است.
این  تهیه  برای  داشت:  بیان  ایالم  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
بسته های معیشتی بیش از ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل درامدهای 

بقاع های متبرکه استان اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: همچنین در ایام کرونا اجاره بهای بسیاری از رقبه 
های وقف در استان با موافقت اوقاف و امور خیریه مرکز بخشیده شد.

کاربری  با  ملک   ۲۰۰ حدود  شد:  یادآور  عزیزی  االسالم  حجت 
وجود  استان  این  در  وقف  رقبه  عنوان  به  زراعی  و  تجاری، مسکونی 
دارد که درآمد آنها بر اساس نیت واقفان صرف امور مختلف می شود.

وزنه بردار ایالمی موفق به اخذ سهمیه المپیک توكیو 
شد

بردار  وزنه  هاشمی  علی  گفت:  ایالم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ایالمی در دسته ۱۰9 کیلوگرم موفق به اخذ سهمیه المپیک توکیو شد. 
علی  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  شایی  علی  مظفر 
اخذ  به  موفق  کیلوگرم  دسته ۱۰9  در  ارزنده جهان،  قهرمان  هاشمی 

سهمیه المپیک توکیو شد.
وی افزود: با اصالحات صورت گرفته در روند کسب سهمیه، هاشمی 
که پنج دوره مسابقه انتخابی را پشت سر گذاشته بود، با کسب امتیاز 

الزم، مسافر توکیو شد.
مدیرکل ورزش و جوانان ایالم تصریح کرد : علی هاشمی اهل 
روستای مورت از توابع شهرستان چوار است و افتخارات زیادی از جمله 

طالی قهرمانی جهان را در کارنامه خود دارد.

رئیس اداره مخابرات شهرستان گمیشان:
و  نفت  چاه  محل  در  مخابراتی  زیرساختهای  تامین   

گاز هیركان
اداره مخابرات شهرستان گمیشان ، سیستم اکانتینگ بی سیم در 
محل اکتشاف نفت را راه اندازی کرد . به گزارش اداره روابط عمومی 
با  قاری  از مهندس محمد صدیق  نقل  به  و  مخابرات منطقه گلستان 
هماهنگی های انجام شده از سوی مدیریت تجاری و همکاری اداره دیتا 
و انتقال شبکه سیستم اکانتینگ بی سیم در محل کمپ استراحت دکل 
اکتشاف نفت راه اندازی شد .رئیس اداره مخابرات شهرستان گمیشان با 
اشاره به اهمیت پروژه اکتشاف نفت در این شهرستان گفت :مخابرات با 
واگذاری سرویسهای مناسب و مورد نیاز در محل چاه نفت و گاز هیرکان 
، توانسته است زیرساختهای مناسب ارتباطی را فراهم نموده و از این 

لحاظ کمک بزرگی در اجرای مناسب پروژه داشته است . 
اقدامات  به  اشاره  با  گمیشان  شهرستان  مخابرات  اداره  رئیس 
انجام شده در جهت توسعه مخابرات در این شهرستان گفت : مخابرات 
شهرستان گمیشان با دارا بودن 4۵۰۰ مشترک تلفن ثابت ،     ۲۶۷۰۰  
مشترک تلفن همراه و ۲۶۰۰مشترک اینترنت پرسرعت در راه واگذاری 
حال  رفاه  راستا  این  در  و  کرده  مشتریان تالش  به  مناسب  سرویسها 

مشتریان و رضایت آنها را مد نظر دارد .

كشف و ضبط 202 دستگاه رمز ارز غیرمجاز در شركت 
توزیع برق مازندران از ابتدای سال1400

ــدران از کشــف و  ــرق مازن ــروی ب ــع نی سرپرســت شــرکت توزی
ــال  ــدای س ــاز از ابت ــز ارز غیرمج ــتخراج رم ــتگاه اس ــط ۲۰۲ دس ضب

ــر داد.  جــاری خب
ــتفاده و  ــت : اس ــی  گف ــینی کارنام ــم حس ــید کاظ ــدس س مهن
ــزارز  ــتخراج رم ــرای اس ــر ب ــتگاه های ماین ــاز دس ــری غیرمج بکارگی
ظــرف یــک ســال اخیــر خســاراتی را بــه شــبکه توزیــع اســتان وارد 
کــرده اســت .  وی ادامــه داد :  از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ۲۰۲ 
دســتگاه ماینــر غیرمجــاز از ۲۱ مرکــز غیرقانونــی اســتخراج رمــزارز 
توســط همــکاران و مســئولین تســت و بازرســی اســتان و امورهــای 
توزیــع بــرق بــا هماهنگــی مســئولین قضایــی و بــا همــکاری ماموران 
انتظامــی در نقــاط مختلــف مازنــدران کشــف و ضبــط شــده اســت کــه 
مبلغــی بیــش از 4 میلیــارد ریــال بهــای انــرژی بابــت جریمــه ایــن 

دســته از مشــرکین صــادر شــده اســت.
ــی  ــود تمام ــا وج ــته  ب ــال گذش ــزود: س ــی اف ــینی کارنام حس
ــرکت  ــن ش ــوب در ای ــور معی ــزار کنت ــه ۱۸ ه ــک ب ــکالت نزدی مش
تعویــض شــده اســت و میــزان انــرژی معــادل ۱4 میلیــون کیلــووات 
ــه مجمــوع فــروش انــرژی شــرکت اضافــه  ســاعت از ایــن محــل ب

شــده اســت.
ــای  ــرق ه ــوم ب ــده ش ــا پدی ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــت: ب وی گف
ــارف  ــرل مص ــف کنت ــای مختل ــتفاده از روش ه ــا اس ــاز و ب غیرمج
مشــترکین تعــداد ۸۵3 مشــترک دارای تخلــف در اســتفاده از انــرژی 
بــرق شناســایی و مطابــق دســتورالعمل هــای موجــود بــا آنهــا برخــورد 

ــه اســت. صــورت گرفت
حســینی کارنامــی خاطرنشــان کــرد : بــا وجــود ارائه دســتورالعمل 
ــته از  ــن دس ــرای ای ــی ب ــه صــورت قانون ــرق ب ــذاری انشــعاب ب واگ
ــی  ــه صــورت غیرقانون ــراد ســودجو ب مشــترکین متاســفانه برخــی اف
ــد کــه باعــث افزایــش  ــه مــی نماین ــن زمین ــت درای ــه فعالی ــدام ب اق
ــار مشــترکین و در  ــرل ب ــراوان در کنت ــروز مشــکالت ف مصــرف و ب
ــه  ــود . ب ــی ش ــته م ــای ناخواس ــروز خاموشــی ه ــی ب ــرایط بحران ش
همیــن منظــور ایــن شــرکت طــی قــرادادی اقــدام بــه انجــام فرآینــد 
شناســایی ایــن دســته از افــراد بــا جدیدتریــن روش هــا در حــوزه داده 

کاوی نمــوده اســت

راه و شهرسازی  راههای  بر ساخت  نظارت  اداره  رئیس   
استان خبر داد:

بابل  آمل-  محور  تعریض  اجرایی  عملیات  ادامه 
)جاده قدیم(

رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای اداره کل راه و شهرسازی استان 
مازندران از اجرای الیه آسفالت بمنظور تعریض محور آمل – بابل قدیم 

در محدوده شهرستان آمل بطول ۱/۵ کیلومتر خبرداد .
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازي 
استان مازندران مهندس سیده زینب حسینی ضمن اشاره به این خبر 
افزود: طول کلی مسیر آمل به بابل )جاده قدیم( ۱۵ کیلومتر در حوزه 
شهرستان آمل می باشد که عملیات اجرایی مسیر آمل به بابل )جاده 

قدیم( با اجرای الیه آسفالت به طول ۱/۵ کیلومتر انجام گردید.
وی در ادامه به محور ارتباطی › آمل به بابل قدیم › اشاره و عنوان 
کرد: این محور به دلیل استقرار مراکز دانشگاهی و مراکز صنعتی و وجود 
روستاهای متعدد ، همواره جزو یکی از پر تردد ترین محورهای استان 
به شمار می رود که یکی از اهداف راه و شهرسازی استان ایمن سازی 

محورها برای تامین سالمت کاربران جاده ای است .

خوزستان  )ره(  خمینی  امام  امداد  كمیته  مدیركل 
حمایت  تحت  نیازمند  دختران  به  شده  ارائه  خدمات 

این نهاد را تشریح كرد.
جمــال شــیبه بــه مناســبت میــالد حضــرت معصومــه )س( و روز 
دختــر از ارائــه خدمــات مختلــف بــه دختــران  در گــروه هــای ســنی 

تحــت حمایــت خبــر داد.
جمــال شــیبه مدیــرکل کمیته امــداد امــام خمینی )ره( خوزســتان 
در تشــریح اقدام هــا و خدمــات ارائــه شــده بــه مددجویــان دختــر تحت 
حمایــت ایــن نهــاد همزمــان بــا والدت بــا ســعادت حضــرت معصومــه 
)س( و روز دختــر گفــت: خدمــات کمیتــه امــداد در بخش هــای مختلف 
ــراد  ــان و اف ــوزان، دانشــجویان، جوان ــش آم شــامل؛ خردســاالن، دان

جویــای کار و نیازمنــد انجــام می شــوند
ــران  ــه دخت ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــتان ب ــداد خوزس ــرکل ام مدی
خردســال دچــار ســوء تغذیــه اشــاره کــرد و افــزود: مــادران و دختــران 
خردســال دچــار ســو تغذیــه تــا رســیدن بــه ســالمت کامــل از خدمات 
ــد  ــه بهــره من ــر از معیشــت ماهان ــه غی ــت و ســالمت ب حــوزه حمای

خواهنــد شــد
 شــیبه اهــدای وســایل کمــک آموزشــی از جملــه؛ تبلــت دانــش 
آمــوزی و لپتــاپ بــه دانشــجویان واجــد شــرایط را از دیگــر خدمــات 
ــه دختــران تحــت حمایــت خوزســتانی عنــوان کــرد و  ــه شــده ب ارائ
بیــان داشــت: ۲4 هــزار دانــش آمــوز دختــر از کمــک هزینــه تحصیلی، 

ــد. ــده ان ــد ش ــر و پوشــاک بهره من ــوازم التحری بســته های ل
مدیــرکل امــداد خوزســتان بیــان داشــت: شــهریه و هزینه هــای 
ــاوره  ــجو، مش ــزار دانش ــرای 4 ه ــور ب ــی و کنک ــای تقویت کالس ه
روانشناســی بــرای همــه گــروه هــا و برای دختــران در آســتانه ازدواج و 
کارگاه هــای آموزشــی مشــاوره خانــواده پرداخــت و بــه زوج هــای جوان 
از پارســال تاکنــون 3 هــزار و ۵۰۰ ســری جهیزیــه اهــدا شــده اســت.

جمــال شــیبه اعطــای تســهیالت مختلــف بــه دختــران بــه ویــژه 
ــراد  ــی اف ــی و معرف ــی، کاریاب ــا خودکفای ــازی ت ــتغال، توانمندس اش
ــه ای،  ــی و حرف ــوزش فن ــان کســب و کار، آم ــه صاحب ــای کار ب جوی
مهــارت آمــوزی و راهبــری شــغلی تا رســیدن بــه موفقیــت و همچنین 
ــه  ــات ب ــر خدم ــری از دیگ ــی و هن ــنواره های فرهنگ ــور در جش حض

ــد ــمار می رون ش

عمومی  بط  ا و ر رش  ا گز به 
نشست  ایالم،  استان  دادگستری 
حوزه  های  دادستان  و  رؤسا  فصلی 
علی  دکتر  با  استان  قضایی  های 
ایالم  دادگستری  رئیس کل  دهقانی 
سالن همایش  در  معاونین  و شورای 

کوثر دادگستری ایالم برگزار شد.
با  این نشست  در  دکتر دهقانی 
تقدیر و تشکر از تالش ها و زحمات 
دادستان  و  رؤسا  و  معاونین  شورای 
مدیریت  حوزه  در  هم  استان  های 
قضاوت،  و  رسیدگی  حوزه  در  هم  و 
رسیدن  و  کاری  امور  در  پیشرفت 
را  قضایی  دستگاه  واالی  اهداف  به 
و  تکالیف  به  دقیق  توجه  مستلزم 
مسئولیت  در  شده  مشخص  وظایف 
های مختلف قضایی، اداری و سازمانی 

دانست.
از  برداری  بهره  لزوم  بر  وی 
دستگاه  در  مردم  به  خدمت  فرصت 
در  ندیشی  ا ر دو همیت  ا یی،  قضا
تصمیمات و برنامه ریزی ها و ضرورت 
امور  در  مستمر  و  مداوم  پیشرفت 

محوله تاکید کرد.
استان  دادگستری  کل  رئیس 
ایالم اظهار داشت: رسیدگی به پرونده 
ها باید فصل کننده و قطع کننده دعوا 

بوده و با نظارت صحیح ضمن مختومه 
کردن پرونده ها از آمارگردانی بیهوده 

احتراز شود.
استان  ترین مقام قضایی  عالی 
بودن  پیش  در  به  اشاره  با  ایالم، 
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین 
انتخابات  دوره  ششمین  و  جمهوری 
بر  شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
لزوم توجه ویژه کلیه رؤسا و دادستان 
های استان به مقوله انتخابات تاکید 

انتخابات و  افزود: شرکت در  کرد و 
حضور حداکثری در آن یک تکلیف 
است و در همین راستا کلیه دستگاه 
های اجرایی موظف به انجام وظایف 
و  ها  زمینه  کردن  فراهم  و  خود 
زیرساخت های الزم برای برگزاری 
می  انتخابات  تر  شکوه  با  چه  هر 

باشند.
وی بر نظارت دقیق و رصد کامل 
نامزدها  انتخاباتی  های  فعالیت  کلیه 

رؤسا  گفت:  و  کرد  تاکید  استان  در 
قضایی  های  حوزه  های  دادستان  و 
پیشگیرانه  رویکرد  با  تا  کنند  تالش 
انتخاباتی  جرائم  و  تخلفات  بروز  از 
جلوگیری کنند و مانع استفاده از اموال 
دولتی و بیت المال له یا علیه هر یک 

از نامزدها گردند.
دکتر دهقانی در بخش دیگری 
از سخنان خود بر استفاده حداکثری 
از سامانه مدیریت پرونده ها، سامانه 
های  نه  ما سا نیک،  لکترو ا بالغ  ا
نوبت  سامانه  قضایی،  استعالمات 
دادرسی  جلسات  تشکیل  و  دهی 
غیرحضوری  و  مجازی  صورت  به 
و  ها  بخشنامه  افزود:  و  کرد  تاکید 
با  باید  شده  ابالغ  های  دستورالعمل 
و  شده  مطالعه  کافی  دقت  و  توجه 

مطابق مفاد آن ها اقدام گردد.
استان  دادگستری  کل  رئیس 
ایالم بر لزوم برگزاری مستمر جلسات 
هم اندیشی قضات و مسئولین قضایی 
تاکید کرد  در سطح دادگاه و دادسرا 
کارشناسی  نتایج  داشت:  اظهار  و 
جلسات  این  از  حاصل  تخصصی  و 
و  صادره  آراء  اتقان  به  منجر  باید 
قضایی  دستگاه  علمی  سطح  ارتقاء 

استان گردد.

نشست فصلی رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان با رئیس کل دادگستری ایالم برگزار شد

تاکید دکتر دهقانی بر استفاده از سامانه های استعالمات قضایی 
و بهره گیری از فناوری نوین

علمی  معاون  ستاری  سورنا 
آیین  در  جمهور  رئیس  فناوری  و 
در  فناورانه  طرح  های  از  رونمایی 
حوزه آب از طریق ویدئو کنفرانس با 
بیان اینکه محصوالت قابل توجهی 
شرکت های  و  فناوری  حوزه  در 
کشور  مختلف  نقاط  در  دانش بنیان 
می شود  عرضه  بازار  به  و  تولید 
طریق  از  آب  تولید  داشت:  اظهار 
فناوری های نوین در دستور کار قرار 
دانش بنیان  شرکت های  و  گرفته 
پیشرفت های خوبی کرده اند که باید 

توسعه یابد.
وی، باتأکید بر شناسایی منابع 
جدید تولید آب از طریق فناوری های 
نوین گفت: در این راستا عقب ماندگی 
تاریخی فناوری های نوین در حوزه 

توسعه تأمین آب جبران می شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور وضعیت آب 
و هوایی ایران را در شرایط خاص در عرصه تأمین آب 
دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه وضعیت اقلیمی 
جغرافیایی و زیست بوم آب و هوایی ایران باید استفاده 
آب  تولید  و  تأمین  عرصه  در  نوین  فناوری های  از 

توسعه یابد.
و  دریا  به  ایران  دسترسی  به  اشاره  با  ستاری 
این  از  آزاد در شمال و جنوب تصریح کرد:  آب های 
ظرفیت خدادادی در تأمین و تولید آب درست استفاده 
دریا  آب  شیرین سازی  فناوری های  باید  و  نمی شود 

توسعه یابد.
از  استفاده  با  آب شرب  تأمین  معضل  وی حل 
شیرین سازی آب دریا را یک ضرورت دانست و تأکید 
کرد: باید فناوری شیرین سازی آب دریا بومی سازی شود 
که رونمایی از دستگاه نمک زدایی الکترودیالیز معکوس 
در بوشهر یکی از روش های بومی است که برای تولید 

آب شیرین استفاده می شود و در دنیا بی نظیر است.
هم  بوشهر  ر  ندا ستا ا نی  عمرا مور  ا معاون 

در حوزه های مختلف  فناوری  و  علمی  پیشرفت های 
را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: یکی از راه های 
برون رفت از مشکالت در بخش های مختلف تولیدی 
توجه به شرکت های دانش بنیان و حمایت از آنان است 
که این مهم در استان بوشهر مورد توجه ویژه قرار دارد.

استان  مهم  مشکالت  از  یکی  ستوده  مهرداد 
بوشهر نبود منابع آب شرب دانست و با اشاره به اجرا 
طرح های شیرین سازی آب دریا خاطر نشان کرد: وجود 
بیش از 9۰۰ کیلومتر مرز دریایی با خلیج فارس ظرفیت 
مهم و قابل توجهی برای تأمین آب شرب از طریق 
شیرین سازی فراهم کرده که این مهم در دستور کار 

قرار گرفته است.
وی نصب و راه اندازی تأسیسات آب شیرین کن را 
مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: اجرا این پروژه ها در 
نوار ساحلی استان بوشهر نقش مهم و قابل توجهی 
در حل مشکالت مردم و اشتغال حوزه فناوری دارد 

که مورد حمایت ویژه قرار دارد.
معاون استاندار بوشهر اجرا طرح های شیرین سازی 
آب دریا را مورد رضایت مردم دانست و تصریح کرد: 
استان بوشهر آماده هرگونه همکاری با توسعه طرح های 

فناوری در تولید و تأمین آب است.
و  ب  آ کت  شر مل  عا یر مد
فاضالب استان بوشهر هم با اشاره به 
شیرین سازی آب دریا خاطر نشان کرد: 
روزافزون  کاهش  به  توجه  با  امروزه 
منابع آبی در سطح جهان، نمک زدایی 
از آب های شور و لب شور برای تأمین 
مورد  به شدت  بهداشتی  شرب،  آب 

توجه قرار گرفته است.
بحران  حمزه پور،  لحمید  عبدا
بخش های  در  آب  تأمین  مشکل  و 
مختلف را مورد توجه قرار داد و بیان 
از  دریا  از آب  کرد: طرح نمک زدایی 
مهمترین طرح های استان بوشهر برای 

تأمین آب آشامیدنی است.
یی  نمک زدا پروژه های  وی 
را  استان  در  معکوس  الکترودیالیز 
برای  پروژه  این  و تصریح کرد:  داد  قرار  اشاره  مورد 
تأمین آب روستاهای مختلف مورد توجه قرار گرفت 

که نصب و راه اندازی شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با 
بیان اینکه دستگاه نمک زدایی الکترودیالیز معکوس در 
3 روستای استان بوشهر افتتاح شده است افزود: این 
پروژه در مجموع قادر است در شبانه روز 3۵۰ مترمکعب 

آب را نمک زدایی و تصفیه کند.
نمک زدایی  دستگاه  راه اندازی  به  اشاره  با  وی 
شهرستان  عربی  روستای  در  معکوس  الکترودیالیز 
دشتی گفت: این دستگاه ظرفیت تولید ۲۵۰ مترمکعب 
آب در شبانه روز دارد و در این راستا ۲ دستگاه دیگر در 
روستاهای بهرحاج نوشاد و بابامبارکی در شهرستان جم 
هرکدام با ظرفیت ۵۰ مترمکعب راه اندازی شده است.

در این مراسم تأمین آب شرب مناطق روستایی 
عربی، بابامبارکی و حاج نوشاد استان بوشهر با استفاده 
از دستگاه نمک زدایی الکترودیالیز معکوس با همکاری 
و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

رونمایی شد.

توسط معاون علمی فناوری ریاست جمهوری
رونمایی ویدئو کنفرانسی طرح های فناورانه حوزه آب شرکت آب وفاضالب استان بوشهر



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1762-  دوشنبه 24 خرداد 1400 ایران 
بهبود 30 مگاواتی واحد شماره 3 نیروگاه افق ماهشهر 
با تالش پرسنل نیروگاه افق ماهشهر و   تعویض ۱۲۰۰ عدد فیلتر 
ایرینتک واحد شماره 3 طي ۱4 ساعت ) کمترین زمان ممکن( و رفع 
محدودیت ها و مشکالت فنی، سطح تولیدبرق این واحد به میزان 3۰ 

مگاوات افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: فضل اهلل خادمی 
مدیر نیروگاه افق ماهشهر اظهار داشت: تولید مستمر  برق مورد نیاز 
مردم و صنایع جنوب شرق خوزستان بویژه در تابستان طاقت فرسای 
این منطقه مهمترین رسالت ماست و بر همین اساس نهایت اهتمام و 

تالش خود را جهت تولید این انرژی حیاتی بکار گرفتیم.
خادمی گفت: رفع محدودیت ها و چالشهای فنی نیروگاه جهت 
استفاده حداکثری از توان این نیروگاه نیز از اولویت های ما بوده و با 
توجه به اشکاالتی که در واحد ۱۶۲ مگاواتی شماره 3 وجود داشت سطح 

تولید این واحد نیروگاهی کاهش یافته بود.
خادمی گفت:  با وجود حرارت باالی هوا و تجهیزات اقدم به رفع 

چالشهای فنی این واحد در طی ۱4 ساعت  نمودیم.
 مدیر نیروگاه افق ماهشهر در ادامه افزود: در این پروژه اقدام به 
تعویض ۱۲۰۰ عدد فیلتر ایرینتک نموده که این عملیات منجر به بهبود 

3۰ مگاواتی در این واحد نیروگاهی شده است.
الزم بذکر است نیروگاه سیکل ترکیبی افق ماهشهر با 4 واحد ۱۶۲ 
مگاواتی در کیلومتر ۱۵ جاده ماهشهر- چمران احداث شده و عملیات 
نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از این نیروگاه گازی ۶4۸ مگاواتی با 

تالش متخصصان مجرب نیروگاه رامین اهواز انجام می پذیرد.

گازرسانی به 3 روستای كوهستانی  شهرستان گرگان
 با حدود  ۷0  درصد پیشرفت در حال انجام است 

بـا حضـور مدیرعامـل  و روسـای  امـور مهندسـی و اجـرای 
طـرح هـای  و برنامـه ریـزی ، روابـط عمومی  شـرکت گاز اسـتان 
 3 بـه  اجرایـی و رونـد پیشـرفت   گازرسـانی  گلسـتان  مراحـل  
روسـتای کوهسـتانی شهرسـتان گـرگان  از نزدیـک مـورد بررسـی  

و ارزیابـی قـرار گرفـت. 
 به گزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان گلستان ، مدیرعامل 
شـرکت گازاسـتان گلسـتان به همراه رئیس مهندسـی واجرای طرحها 
، رئیـس برنامـه ریـزی و رئیـس روابط عمومی شـرکت ، بـا حضور در 
منطقه کوهسـتانی  درمرکز اسـتان ،از روند اجرایی عملیات گازرسـانی 
بـه 3 پروژه روسـتایی شهرسـتان گرگان شـامل روسـتاهای  چهارباغ، 

شـاهکوه علیا و شـاهکوه سـفلی بازدید بعمل آوردند .  
رئیس مهندسـی و اجرای طرحهای  شـرکت گازاسـتان گلسـتان 
درگفتگو با پایگاه اطالع رسـانی شـرکت با تشـریح جزئیات این پروژه  
گفـت: گاز رسـانی بـه 3 روسـتای باقی مانـده  مرکز اسـتان درمجموع 
بـا  ۵4 کیلومتـر شـبکه گاز،  بـا نزدیک به ۷۰ درصد پیشـرفت فیزیکی 
درحـال اجـرا اسـت. وی افزود. بـرای این پروژه هـا، در مجموع بالغ بر 
۸4 میلیـارد  ریـال اعتبـار کاالیـی و اجرایی در نظر گرفته شـده  اسـت 

کـه تاکنـون نزدیک به ۶۵  درصد آن جذب شـده اسـت. 
محمد رضا قنبریان اظهار داشـت: برای  روسـتای شاهکوه  سفلی 
و چهـار بـاغ  شـبکه داخلـی نیـز  به اتمام رسـیده اسـت ضمـن اینکه 
تعداد  33۰  انشـعاب برای روسـتای شـاهکوه سفلی و 43۰ انشعاب نیز 
بـرای روسـتای چهاربـاغ  جانمایی شـده کـه در روزهـای آینده  نصب 

انشـعاب این دو روسـتا انجام خواهد شـد.  
وی بـا بیـان اینکـه اجـرای شـبکه داخلـی  روسـتای شـاهکوه 
علیـا نیـز درشـرف برنامـه ریـزی بـوده  و در مـاه آتی اجرا خواهد شـد 
افزود:درمجمـوع از کل پیمـان گازرسـانی بـه 3 روسـتای کوهسـتانی 
گـرگان  ۲ کیلومتـر لولـه گـذاری ۶  اینـچ و 3 کیلومتـر  شـبکه پلـی 

اتیلـن باقـی مانده اسـت. 
قنبریان اظهارداشـت:در این پروژه 4 ایسـتگاه  شـامل 3  ایستگاه 
تقلیل فشـار و یک ایسـتگاه اندازه گیری برنامه ریزی شـده بود که در 
 TBS حال حاضرعملیات سـاختمانی ایسـتگاه اندازه گیری و ایسـتگاه
شـاهکوه سـفلی  پایان یافته و ایستگاه TBS روسـتاهای شاهکوه علیا 

و چهـار باغ  نیز در حال اجراسـت.

مهندس  سوی  از  حکمی  طی 
علی اکبر نصیری رئیس هیئت مدیره 
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  و 
برق گلستان، مدیر توزیع نیروی برق 

رامیان معرفی شد
عمومی  بط  ا و ر رش  ا گز به 
؛  گلستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
مراسمـ تکریمـ و معارفه مدیر توزیع 
نیروی برق رامیان با حضور فرماندار 
و  معاونین  ،مدیرعامل،  شهرستان 
اجتماعات  سالن  در  ستادی  مدیران 

فرمانداری رامیان برگزار گردید.
از  حکمی  طی  مراسم  این  در 
نصیری  اکبر  علی  مهندس  سوی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
گلستان،  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
بعنوان  حسیني  هاشم  سید  مهندس 
مدیر توزیع نیروی برق رامیان معرفی 
از  بخشی  در  گزارش  بنابراین  شد. 
به  توجه  با  است:   آمده  ابلـاغ  این 
به  ومصو لي  بعا جنا تخصص  تعهد،
مدیران  انتصاب  و  انتخاب  کمیته 

این  موجب  به  بدینوسیله  شرکت، 
مدیریت  سرپرست  عنوان  به  ابالغ 
رامیان  شهرستان  برق  نیروي  توزیع 
به ردیف سازماني ۵۱3 منصوب مي 
انجام  اینجانب  نظر  زیر  تا  گردید، 
وظیفه نمائید. امید است با اتکال به 
خداوند سبحان و با استفاده از تجربیات 
توان  تمام  از  گیري  بهره  با  و   خود 

رعایت  با  همکاران،  سایر  تالش  و 
اصول اخالقي و اداري در انجام امور 
محوله، حداکثر اهتمام الزم را درجهت 
دستیابي به اهداف استراتژیک شرکت 
وتحقق شعار ۷۷۰۷ در چشم اندازسال 
درسایه  اهلل  انشاء  و  ۱4۰4معمول 
توجهات حضرت ولي عصر )عج( در 
مقدس  نظام  اهداف  پیشبرد  جهت 

جمهوري اسالمي ایران و صنعت برق 
استان گلستان، موفق و موید باشید.

 در ادامه این مراسمـ از زحمات 
مدیر  شیبانی  محمدرضا  مهندس 
مهندس  و  رامیان،  برق  توزیع  سابق 
تعیین  مدت  در  که  محمدعلی عرب 
مدیریت جدید سرپرستی این مدیریت 
را برعهده داشت تجلیل به عمل آمد.

مدیر توزیع نیروی برق رامیان معرفی شد 

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت گاز ایران :

حدود 9۸درصد شهر های کشور  از نعمت گاز بهره مند هستند
جدید  سرپرست  نجار  سهراب 

شرکت گاز استان البرز معرفی شد
هماهنگی  اکبری-مدیر  کرج- 
امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 
ترین  زرین   99 سال  اینکه  بیان  با 
کشور  در  گازرسانی  مدیریت  برگ 
این  در  که  کرد  اعالم  خورد،  رقم 
مدت ۲ هزارو9۱۸ روستا ، ۲۵ شهر 
به  و ۶ هزارو۷۰۰ کارخانه در کشور 

شبکه گاز سراسری پیوستند. 
حاشیه  در  مشایخی  غالمرضا 
عامل  مدیر  معارفه  و  تودیع  آیین 
شرکت گاز البرز افزود: در اسفند ماه 
سال گذشته تمام اعتبارات پروژه های  
گازرسانی 3۱ استان کشور پرداخت شد 
و هیچ بدهی و تعهدی به پیمانکاران 
شرکت ملی گاز درکشور  باقی نماند.

وی با اشاره به رشد فزاینده اشتراک 
افزود:خرسندیم  شهری  مصرفی  گاز 
که اعالم کنیم در حال حاضر حدود 
9۸ درصد شهر های کشور از نعمت 

گاز برخوردار هستند.
خوشبختانه   : داشت  بیان  وی 
امسال موفق شدیم با همان انضباط 
مالی سال گذشته بخش عمده ای از 
پرداخت بودجه به استان ها را انجام 
دهیم .مدیر هماهنگی امور گازرسانی 
البرز   : ایران گفت  گاز  شرکت  ملی 
جغرافیایی  خاص  شرایط  به  توجه  با 
،اقلیمی و جمعیتی  در بودجه ریزی 
شرکت گاز ملی ایران به صورت ویژه 

مورد توجه قرار گرفته است .
زحمات  از  دانی  قدر  وی ضمن 
تقی نزاد مدیر عامل باز نشسته شده 
البرز  گاز  شرکت  همکاران  و  استان 
با  استان  این  اکنون   : داشت  بیان 
داشتن 9۱۰ هزار مشترک گاز دارای 
شرایط خاص است که برای توسعه و 
نگهداری شبکه های گاز این استان 
میلیارد   ۱۰۰  ، جاری  سال  اعتبار  
تومان نسبت به سال گذشته افزایش 

داشته است.

مدیرعامل  د  نژا تقی  حسین 
در  البرز  استان  گاز  شرکت  پیشین 
این آیین گفت : البرز به دلیل شرایط 
اقلیمی ونزدیکی به پایتخت ، استانی 
و  است  ها  استان  سایر  با  متفاوت 
دارند  تمایل  بسیاری  گذاران  سرمایه 
که در این منطقه سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد:با توجه به نرخ رشد 
استان  این  پذیری  مهاجر  و  جمعیت 
تا 4۰ هزار  افزایش  3۵  با  ، ساالنه 
هرچند   ، است  روبرو  جدید  مشترک 
که قدمت شبکه گازرسانی آن باالی 
3۵ سال است و باید به نگهداری این 

شبکه توجه ویژه ای شود.
وی ادامه داد : شرکت گاز البرز به 
خاطر خدمات رسانی گسترده  سرآمد 
استان  در  اجرایی  تمام دستگاه های 
 ۲۵ حاضر  حال  در  و  شده   شناخته 
پروژه گازرسانی در دست اقدام داریم.

تقی نژاد  گفت : خوشبختانه با اجرای 
در  بهداشتی  های  پروتکل  صحیح 
شرکت گاز استان حتی یک فوتی در 
ازبیماری  البرز  گاز  شرکت  مجموعه 
کرونا نداشته باشیم و کلیه کارها چه 
به صورت فیزیکی و حظوری و چه به 
طریق غیر حضوری ودر بستر مجازی 
، در شرایط کرونایی با سرعت و شتاب 
باالیی در این استان پیش رفته است.

گاز  شرکت  پیشین  مدیرعامل 
استان البرز ضمن قدر دانی از تالش 
های همکاران در واحد های اجرایی 
و ستادی شرکت گاز البرز بیان داشت 
: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون 
البرز  هیچ پروژه گازرسانی در استان 
سالمت  از  مراقبت  و  نشده  تعطیل 
نیروی انسانی در کنار خدمات رسانی 

به مردم به خوبی پیش رفته است.
وی با بیان اینکه  گازرسانی به 
روستاهای کوهستانی در حاشیه جاده 
 ، است  اجرایی شده  چالوس   - کرج 
افزود: فاز اول این پروژه در روستای 
دوم  فاز    ، رسیده  اتمام   به  کندور 
،مسیر تا قبل از سد امیر کبیر در حال 
باالدستی  فاز سوم که بخش  اجرا و 
سد می باشد در حال انعقاد  قرارداد با 

پیمانکار است.
تقی نژاد گفت :  خط انتقال گاز از 
بویین زهرا به کرج در حال اجرا است 
که فاز اول حدود ۷۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و  فاز ۲ هم ۵۰ درصد 
امیدواریم  که  است   شده  انجام  آن 
در چند ماه آینده شاهد پیشرفت این 

پروژه باشیم.
وی با اشاره به اینکه شهرستان 
کوهستانی طالقان طی سال های اخیر 
مورد نگاه ویژه گازرسانی قرار گرفته 

افزون  اکنون  داشت:  بیان   ، است 
از  آن  33روستای   ، طالقان  شهر  بر 
نعمت گاز طبیعی بهره مند است و ۲4 
روستای دیگر در دست اقدام قرار دارد.

جدید  سرپرست  نجار  سهراب 
این آیین  البرز در  شرکت گاز استان 
گفت: همه دست به دست هم بدهیم 
انجام بدهیم  ناتمام را  تا پروژه های 
و نباید  هیچ پروژه گازرسانی معطل 

بماند.
ا  ر خود  ر  فتخا ا با  که  وی 
تحصیلکرده درشهر کرج و فروشنده 
مطبوعاتت در سال های دور در کرج 
که  تازمانی  داشت:  بیان  داند  می 
مسوول هستیم رضایت مردم را جلب 
تالشگران  به  توجه  و  کرد  خواهیم 
عرصه گازرسانی نیز در اولویت کاری 

شرکت گاز استان قرار دارد.
از  تشکر  ضمن  خاتمه  در  وی 
زحمات تقی نزاد و همکارانش موکدا 
اظهار داشت:مادامی که همکارانم در 
به  ارائه خدمات خوب  با  شرکت گاز 
شهروندان کرجی اهتمام دارند جملگی 
خدای  و  بود  خواهند  من  چشم  نور 
ناکرده در صورت هرگونه تختی که 
آنها را از این مهم باز دارد در چشم من 

همچون  خواری خواهندبود.

سه شنبه های پاسخگوی بیمه رازی به ایستگاه پنجم رسید

حضور معاون برنامه ریزی و نوآوری بیمه رازی در پنجمین هفته سه 
شنبه های پاسخگو به صورت برخط با نمایندگان سراسر کشور در ساعت 

۱۵ روز سه شنبه ۲۵ خردادماه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، سه شنبه های 
پاسخگو  هر هفته به صورت برخط برگزار می شود و مدیران ارشد این 
شرکت به عنوان میهمن در برنامه حضور یافته و به پاسخگویی در خصوص 

سواالت مطروحه از سوی نمایندگان سراسر کشور می پردازند.
ابتکار جدیدی بود که از سوی مدیرعامل  این نشست های مجازی 
محترم شرکت بیمه رازی در مدت کوتاهی که در این کسوت حضور دارند 
و با همراهی تیم رسانه ای بیمه رازی هر هفته سه شنبه برگزارمی شود و 
اکنون پس از گذشت قریب به یکماه ،این مسأله به یک رویه کاری منجر 
شده است که بنا به نظر کارشناسان شبکه فروش و نمایندگان سراسر کشور 
اتفاق مطلوبی بوده که باعث ایجاد حس هم افزایی و عاملی جهت محرک 

شغلی در بدنه اجرایی شرکت شده است.
گفتنی است در چهار نشست گذشته موضوعاتی همچون مشکالت 
بررسی  وفادار،  مشتریان  جذب  و  سازی  ظرفیت  فروش،ایجاد  نمایندگان 
استراتژی بازار برای شبکه فروش و بحث بیمه های زندگی و بیمه های زود 
بازده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و با استقبال خوبی از سوی نمایندگان 

سراسر کشور مواجه شد.
در نشست پنجم از این سلسله نشست های هفتگی، مهدی ملکی معاون 
برنامه ریزی بیمه رازی در ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۲۵ خردادماه مهمان این 
هفته خواهد بود و به موضوعات و سواالت مرتبط در حوزه برنامه ریزی و 

نوآوری پاسخ خواهد داد.

پرداخت سرمایه فوت بیمه شده عمر و سرمایه گذاری شركت 
بیمه دی

شرکت بیمه دی سرمایه عمر یک نفر بیمه شده شرکت آب و فاضالب 
استان لرستان را به ذینفعان این بیمه نامه پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ مدیر استان لرستان بیمه 
دی با همراهی چند تن از همکاران شعبه، ضمن حضور در منزل متوفی، 
از بازماندگان ایشان دلجویی کرده و سرمایه فوت بیمه شده را به خانواده 

ایشان تحویل داد.
بیمه  تکریم  راستای  اساس منشور حقوق مشتریان، در  بر  بیمه دی 
شدگان و زیان دیدگان خود در تالش است با پرداخت خسارت ها در کوتاه 
ترین زمان، گام موثری در جهت توسعه فرهنگ بیمه و همچنین افزایش 

اعتماد جامعه نسبت به صنعت بیمه بردارد.
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تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول  99/۱۲/۲۵هیات   -۱399۶۰3۱9۰۱4۰۰۶۶۲4 شماره  برابررای   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محسن رمانی چینه فرزند دادموال بشماره شناسنامه 9  صادره از 
جیرفت درششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۷9/3۰ متر مربع پالک-فرعی 
از ۱۶۱۷-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی از ۱۶۱۷-اصلی قطعه 
شش واقع در اراضی آستانه دلفارد جیرفت بخش 34 کرمان خریداری از مالک 
به منظور اطالع عموم  لذا  اکبر شفیعی  محرز گردیده است.  آقای  رسمی 
مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/3/۲4
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/4/۷

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول  99/۱۲/۲۵هیات   -۱399۶۰3۱9۰۱4۰۰۶۶۱4 شماره  برابررای   
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای قدرت اهلل قاسمی نراب فرزند اشرف بشماره شناسنامه 
۵3۷  صادره از جیرفت درموازی سه دانگ مشاع یک باب خانه به مساحت 
ششدانگ ۲43 متر مربع پالک-فرعی از ۵۸۱-اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک -فرعی از ۵۸۱-اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت 
بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای کیومرث منشی زاده  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/3/۲4
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/4/۷

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول  ۱4۰۰۶۰3۱9۰۱4۰۰۰۰4-۱4۰۰/۰۱/۷هیات  شماره  برابررای   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه ۸۲۷   فرزند شیخعلی  مقبلی مهنی  نرگس  متقاضی خانم 
صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۶3 متر مربع پالک-

فرعی از ۵۷9-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۱۶-فرعی از ۵۷9-اصلی 
قطعه دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد علی شریفی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/3/۲4
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/4/۷

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم  ۱399۶۰3۱9۰۱4۰۰۶4۸۸-99/۱۲/۱۶هیات  شماره  برابررای   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سلیم مددی نژاد فرزند محمود بشماره شناسنامه .  صادره از 
جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۶۰ متر مربع پالک-فرعی 
از ۵۷9-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۲۶-فرعی از ۵۷9-اصلی قطعه 
دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی 

آقای عباس دهقان  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/3/۲4
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/4/۷

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
به شماره  روغنی  رنگ سفید  به  پژو ۲۰۶ هاچ بک مدل ۱39۵  سند 
موتور  به شماره  بنام جابر غربائی طغرکان  ایران ۷۵   – انتظامی 49۱د۱۵ 

۱۶3B۰۲۵۰۸3۲ و شماره شاسی NAAP۱3FE3GJ مفقود گردیده است

آگهی مفقودی  ایالم
نظر به اینکه پروانه ساختمانی مجتمع  فرهنگی ، ورزشی کوثر  متعلق 
به کمیته امداد امام خمینی )ره( استان ایالم ، صادره از شهرداری ایالم به 
شماره 33۶۲/3 و به تاریخ صدور ۱39۷/۰۲/۱۱ مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
است، لذا از یابنده تقاضا می شود اصل پروانه ساختمانی را به اداره کل کمیته 
امداد به آدرس : ایالم ، میدان دفاع مقدس ارسال یا با شماره تلفن 3۲۲333۵ 

تماس حاصل نمایند. 

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۱4۰۰۶۰3۱9۰۱4۰۰۰۰۵۶-۱4۰۰/۰۱/۱4هیات  شماره  برابررای   
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ارسالن آفتابی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 
3۰۲۰۰۶۷9۱۱  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت49۱ 
پالک  از  شده  مجزا  و  مفروز  ۵۶۵-اصلی  از  پالک۱9۷-فرعی  مربع  متر 
از ۵۶۵-اصلی قطعه دو واقع در اراضی بهجرد جیرفت بخش 4۵  -فرعی 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی آفتابی محرز گردیده است. 
به فاصله۱۵ روز آگهی می  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 

شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
مقررات  اعتراض طبق  وعدم وصول  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/3/۲4
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/4/۷

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم فیروزه قادری به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی 
کتبی جهت  تقاضای  به  منضم  مشهد   ۱43 رسمی  اسناد  دفتر  شده  امضا 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی 
گردید  مشخص  ثبتی  پرونده  سوابق  و  الکترونیک  امالک  جامع  سامانه 
شماره  به  مربع  متر   ۱۰۰/۷۰ مساحت  به  آپارتمان  واحد  یک  ششدانگ 
پالک 3۵۷49 فرعی از ۱۷۵- اصلی واقع در بخش ۱۰ مشهد به نام آقای 
عل بصیری زاده ذیل صفحه ۸3 دفتر 4۵۱ به شماره 9۷4۰۷ ثبت و سند 
مالکیت ۷۱۵3۰3 به نامش صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند انتقال 
قطعی 4۵۰۵ مورخ ۱3۸۶/۰۵/۰۷ ششدانگ مورد ثبت به نام خانم فیروزه 
قادری منتقل و برابر اسناد 4۵۰۵ و 4۵۰۶ مورخ ۱3۸۶/۰۵/۰۷ دفتر مذکور 
در رهن بانک مسکن قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق 
پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد سامانه جامع امالک الکترونیک و 
از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و  سوابق پرونده ثبتی بیش 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
در صورت  است  بدیهی  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  رسمی  معامله  سند  یا 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1762-  دوشنبه 24 خرداد 61400 ورزش دنیای 

ركورد دوی 400 متر ایران ارتقاء یافت

بین المللی  سجاد هاشمی موفق شد ضمن کسب عنوان نخست رقابت های 
دوومیدانی ترکیه رکورد ملی ماده 4۰۰ متر را نیز ارتقاء دهد.

در جریان برگزاری رقابت های بین المللی دو و میدانی ترکیه سجاد هاشمی دونده 
ایرانی موفق شد در رقابت ماده 4۰۰ متر با ثبت حد نصاب 4۵.4۰ ثانیه ضمن کسب 
عنوان نخست و مدال طالی این مسابقات رکورد ملی ایران در این ماده را نیز ارتقاء دهد.

رکورد ملی ایران در این ماده با زمان 4۵.۶4 ثانیه در اختیار علی خدیور بود که 
در سال ۱39۶ به ثبت رسانده بود.

حاال سجاد هاشمی با بیش از یک ثانیه بهبود این رکورد، آن را به نام خود کرده 
تا نامش در میان رکوردداران دوی سرعت ایران قرار بگیرد.

جشن صد سالگی والیبال ایران برگزار می شود
رییس فدراسیون والیبال از برگزاری جشن صد سالگی والیبال ایران با با اختتامیه 

لیگ برتر سال 99 خبر داد.
جلسه هماهنگی و هم اندیشی مدیران عامل باشگاه ها به منظور بررسی نحوه 
داورزنی  محمدرضا  با حضور  سال ۱4۰۰  در  والیبال  برتر  لیگ  مسابقات  برگزاری 
رئیس و دیگر مسئوالن فدراسیون و با حضور مدیران عامل و مربیان باشگاه های 

لیگ برتر برگزار شد.
در این جلسه داورزنی در ابتدا با قدردانی از مدیران عامل و سرمربیان باشگاه ها 
گفت: خروجی لیگ سال گذشته تعداد زیادی بازیکن ارزشمند بود که هم اکنون در تیم 

ملی خودنمایی می کنند. عصر جدیدی در والیبال ایران رقم خورده است.
رییس فدراسیون والیبال با تاکید بر برگزاری جلسه اختتامیه لیگ برتر سال 99 
هم زمان با تولد ۱۰۰ سالگی والیبال در ایران افزود: سال گذشته سال خاصی بود. به 
دلیل وجود شرایط کرونایی مجبور به برگزاری مسابقات لیگ برتر به صورت متمرکز 
بودیم. خوشبختانه والیبال توانست برنامه هایش را عملی کند. همکاری باشگاه ها هم 
باعث شد لیگ در زمان تعیین شده به اتمام برسد. با توجه به قرمز شدن شرایط کرونایی 
کشور، تصمیم گرفتیم مراسم اختتامیه لیگ با یکصدمین سال والیبال کشور که برنامه 
آن متعاقبا اعالم می شود، به طور همزمان برگزار شود. امسال یکصدمین سال فعالیت 
والیبال در کشور و تولد ۱۰۰ سالگی والیبال در ایران است. همه کسانی که در ۱۰۰ 
سال گذشته در رشد و توسعه والیبال کشور اثرگذار بودند، در مراسم تولد ۱۰۰ سالگی 

والیبال حضور خواهند داشت.
او با بیان این که برای فدراسیون فرقی نمی کند لیگ برتر سال ۱4۰۰ به صورت 
متمرکز برگزار شود یا خیر اما باید شرایط میزبانی در شرایط کرونایی فراهم باشد گفت: 
برگزاری مسابقات در شهرستان ها حساسیت بیشتری دارد. امیدواریم شرایط کشور به 
سمتی برود که وضعیت کرونایی اجازه دهد از وجود تماشاگران استفاده کنیم تا هم 
میزبان ها و هم مردم از برگزاری مسابقات لذت ببرند. قرار است تا پایان شهریور درصد 
قابل توجهی از مردم واکسینه شوند اما این که بتوانیم مسابقات را با حضور تماشاگران 

برگزار کنیم یا خیربه مصوبات ستاد کرونا بستگی دارد.
داورزنی با اشاره به رشد ژاپن در والیبال نکته ای را هم متذکر شد و گفت: شاهد 
سرعت رشد مدعیان والیبال در دنیا هستیم. در آسیا ژاپنی ها خوب کار کرده اند و این 
نیست که بگوییم که ما پا را از آسیا فراتر گذاشته ایم. اگر دیر شروع کنیم، جایگاه 
خود را از دست می دهیم. باید مرتب در حال بهتر شدن وضعیت تیم ملی در سطح 
بزرگساالن باشیم. پس باید در رده جوانان و نوجوانان تالش کنیم تا خون تازه به تیم 
ملی بزرگساالن تزریق کنیم. امیدواریم با همکاری باشگاه ها، این اتفاق رخ دهد. مدل 
برنامه ریزی ما در لیگ باید به گونه ای باشد که به جوانان میدان و فرصتی برای بازی 
داده شود. هر سال بعد از اتمام لیگ برتر باید تعداد زیادی بازیکن همچون بردیا سعادت، 
آرمان صالحی، امیرحسین اسفندیار، میثم صالحی، شریفی و… از دل باشگاه ها بیرون 

بیایند تا همواره امیدوار به آینده بهتر در والیبال باشیم.
وی ادامه داد: در بعضی از پست ها باید جدیت بیشتری به خرج دهیم و با برنامه تر 
کار کنیم تا بازیکنانی در تراز جهانی را به تیم ملی معرفی کنیم. آرزو می کنم روند 
رو به رشد والیبال ایران ادامه پیدا کند تا آلکنو با پیدا کردن ۱۲ بازیکن مدنظرش 
بتواند با آمادگی کامل در المپیک حضور داشته باشد چون نتیجه المپیک، افتخاری 

برای ما خواهد بود.

سنگین وزن کشتی آزاد: 
خدا را شکر توانستم بدرخشم و طال بگیرم 

نفر اول سنگین وزن جام پیت السینسکی لهستان، تاکید کرد: رسیدن به دوبنده 
تیم ملی در المپیک رویایی بود که از ۱4 سالگی آن را دنبال کرده است.

پیش از اعزام تیم ملی فرنگی به لهستان، کادرفنی دو تیم آزاد و فرنگی اعالم 
کردند که در سه وزن ۷4، 9۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد و ۱3۰ کیلوگرم فرنگی این رقابت ها 

جنبه انتخابی تیم ملی را برای کشتی گیران اعزامی دارد.
در سنگین وزن کشتی آزاد 3 کشتی گیر راهی ورشو شدند. امیر قاسمی منجزی که 
سهمیه المپیک را کسب کرده بود در همان دور اول مغلوب حریف ازبکستانی که قهرمان 
بازی های آسیایی بود، شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل میرزا زاده، از دور 
رقابت ها حذف شد تا به نظر دیگر هیچ شانسی برای حضور در المپیک نداشته باشد.

امین میرزازاده و علی اکبر یوسفی هر دو با شکست حریفان شان به فینال رسیدند 
و در فینال نیز کشتی گیر خوزستانی 3 بر یک از حریف ایرانیش گذشت و عالوه بر 
طالی مسابقات، به نظر می رسد دوبنده تیم ملی در المپیک را نیز از آن خود خواهد کرد.

امین میرزازاده در رابطه با این مسابقات گفت: این مسابقات با حضور کشتی گیران 
مطرح وزن ۱3۰ کیلوگرم برگزار شد و با امید به خدا جواب زحمات این چند ساله ام 
را توانستم بگیرم و به رویایی که از ۱4 سالگی دنبالش می کنم برسم. اگر کادرفنی 
صالح بدانند نماینده ایران در مسابقات المپیک خواهم بود و امیدوارم که بتوانم با 

مدالی خوش رنگ دل همه مردم کشورم را شاد کنم.
وی در مورد اینکه این رقابت ها برای سنگین وزن ها جنبه انتخابی داشت، تاکید 
کرد: جام پیت السینسکی مسابقه انتخابی المپیک بود و خدا را شکر توانستم اینجا 

بدرخشم و طال بگیرم.
میرزازاده با اشاره به رقبای ایرانیش گفت: به دوستانم خسته نباشید می گویم. 
هر دو هم قاسمی و هم یوسفی حریفان قابلی بودند که در این مدت کنار هم بودیم و 
به هم کمک کردیم. این لطف خدا بود که من در المپیک حضور پیدا کنم و از مردم 

می خواهم دعا کنند با مدال خوش رنگ دل همه را شاد کنم.

یورو مدیون معجزه؛ 
دانمارک باخت - زندگی پیروز شد!

میکلوش فهر، مارک ویوین فو و البته کریستین اریکسن. این می توانست 
بدترین شروع تاریخ یورو باشد!

روز شنبه گذشته؛ جهان شاهد یکی از ترسناک ترین صحنه های ممکن بود؛ 
ایست قلبی کریستین اریکسن وقایع مشابهی را به خاطر می آورد که بعضا پایان 
ناگواری داشتند. در اتفاقات بعد از ظهر روز گذشته در ورزشگاه پارکن کپنهاگ چیزی 
در عادی بودن صحنه وجود داشت که آن را به شدت وحشتناک می کرد. آخرین 
پرتوهای آفتاب بعد از ظهر به زمین پارکن، جایی که سکوها به همان اندازه ای 
که محدودیت های کرونا اجازه می داد پر بود، می تابید؛ اکثر هواداران حاضر در 
ورزشگاه را دانمارکی ها با رنگ های قرمز و سفیدشان تشکیل می دادند، اما پشت 
یکی از دروازه ها 3۰۰۰ هوادار فنالندی با رنگ های سفید و آبی نیز حضور داشتند.

بازی اما متوقف شده بود. زمین در سکوت فرو رفته بود. مسئوالن مسابقه 
و سرمربیان در یک گوشه زمین جمع شده بودند و در گوشه ای دیگر بازیکنان 
دانمارک اشک ریزان دور تیم پزشکی حلقه زده بودند و در حالی که پزشکان برای 
احیا و نجات جان کریستین اریکسن تالش می کردند، سپری محافظ از چشم اغیار 

دور آنها تشکیل داده بودند.
وقتی پس از حدود ده دوازده دقیقه بازی رسما لغو شد، بدترین اتفاق ممکن از 
فکر همه گدشت، اما تقریبا یک ساعت پس از آنکه اریکسن با ایست قلبی به زمین 
افتاد، یوفا در بیانیه ای اعالم کرد که ستاره دانمارک به بیمارستان منتقل شده و 
شرایطش تثبیت شده است. اریکسن را به بیمارستان ریس منتقل کرده بودند که در 

کنار استادیوم واقع شده و با ماشین تنها پنج دقیقه از پارکن فاصله دارد.
در ابتدا گزارش شد که اریکسن هنگام بیرون برده شدن از ورزشگاه دستش 
را بلند کرده است و چشمانش باز بوده اند. گزارش شد که یکی از افراد تیم پزشکی 
انگشت شستش را به نشانه موفقیت آمیز بودن عملیات احیا و نجات اریکسن باال 
برده است. اینها همه زمزمه هایی خوش بینانه اما مبهم بودند. خوشبختانه در عرض 
حدود یک ساعت پس از انتقال وی به بیمارستان، این زمزمه ها شکل مشخص 
تری پیدا کردند و مارتین شوتس، مدیربرنامه های اریکسن، به رادیو NPO ۱ گفت 

که او در بیمارستان با همسر و پدرش صحبت کرده است.
به محض اینکه اریکسون به زمین افتاد، مشخص بود که اتفاق بسیار ناگواری 
افتاده است. توپ در نزدیکی پرچم کرنر در زمین فنالند بیرون رفته بود و وقتی که 
پرتاب اوت به زمین انداخته شد، اریکسن برای گرفتن توپ رفت اما ناگهان کنترل 
پاهایش را از دست داد، توپ به زانویش خورد و برگشت و او روی چمن افتاد. بالفاصله 
بازیکنان هر دو تیم گروه پزشکی را به زمین فراخواندند و داور نیز خیلی سریع اجازه 

حضور پزشکان در زمین را داد.
دکترها باالی سر اریکسن رسیدند و کم کم مشخص شد که وضعیت بسیار 
جدی است و سکوت ترسناکی استادیوم را فرا گرفت. جوئل پویانپالو، بازیکن فنالند، 
دست هایش را با وحشت به هم فشرده بود. توماس دالنی، هافبک دانمارک، با کمک 
پیراهنش سعی در پاک کردن اشک هایش داشت. بازیکنان دانمارک که تا آن لحظه در 
تالش برای کمک به اریکسن بودند، کنار کشیدند تا تیم پزشکی کارش را شروع کند 
و دور هم تیمی بر زمین افتاده شان حلقه ای محافظتی تشکیل دادند تا او را از چشم 
دوربین ها محفوظ بدارند. تیم پزشکی مشغول عملیات CPR و احیای اریکسن شد.

همچنان که عملیات احیا ادامه می یافت گه گاهی صدای تشویق هایی مودبانه 
و ترسیده از سکو ها بلند می شد، فضای ورزشگاه به جای شور و شوق پیشین، ماالمال 
از اضطرابی موذی و هولناک بود. همسر اریکسن که پیراهن تیم ملی دانمارک را بر 
تن داشت به کنار زمین آمد و سیمون کیائر و کاسپر اشمایکل، کاپیتان و دروازه بان 

دانمارک، خود را به او رساندند تا دلداری اش دهند.
همه به اتفاقات ماه مارس سال ۲۰۱۲ فکر می کردند، جایی که فابریس موامبا، 
هافبک بولتون، در دیدار یک چهارم نهایی FA Cup برابر تاتنهام در ورزشگاه وایت 
هارت لین دچار ایست قلبی شد. با وجود استفاده از دستگاه شوک در زمین چمن، 
قلب موامبا برای ۷۸ دقیقه طوالنی ایستاده بود، اما او به شکلی معجزه آسا یک ماه 

بعد توانست با پای خودش از بیمارستان بیرون بیاید.
اما غیرممکن بود که در آن دقایق طوالنی احیای اریکسن، به  مارک ویوین 
فو نیندیشید. او در بازی نیمه نهایی بین کامرون و کلمبیا در جام کنفدراسیون ها در 
سال ۲۰۰3 در شهر لیون دچار ایست قلبی شد. فو جان سالم به در نبرد و متعاقبًا 
مشخص شد که از کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک رنج می برده، بیماری ژنتیکی که 
وضعیتی است که در آن بخشی از قلب بدون دلیل مشخص ضخیم )هیپرتروفی( 
می شود. در نوع هیپرتروفیک کاردیومیوپاتی )کشنده  ترین نوع بیماری( سپتوم بین 

بطنی به طرف چپ هیپرتروفی پیدا کرده و راه خروجی آئورت را مسدود می کند.
یا میکلوش فهر، مهاجم مجارستانی بنفیکا که در ۲۵ ژانویه سال ۲۰۰4 در 
حالی که تازه از دقیقه ۶۰ بازی به زمین رفته بود، در وقت های تلف شده نقش زمین 
شد و علی رغم تالش گروه پزشکی در میان بهت و اشک هم تیمی ها و هواداران 

حاضر در ورزشگاه جان باخت.
اتحادیه فوتبال کنفرانس مطبوعاتی گرت ساوت گیت که قرار بود عصر شنبه 
پیشاپیش بازی روز یکشنبه انگلیس برابر کرواسی را لغو کرد. در بیانیه اتحادیه فوتبال 
آمده است: »افکار ما امروز عصر با کریستین اریکسن و خانواده او است و همه در 

کنار اتحادیه فوتبال دانمارک هستیم.«
در کپنهاگ احساس فلج کننده ناباوری موج می زد. برای فنالندی ها این باید 
روزی سراسر خوشی می بود چرا که برای نخستین بار در یک تورنمنت بزرگ حاضر 
بودند. دانمارک اما که یکی از حاضران همیشگی در تورنمنت های بزرگ است، پیش 

از این هرگز میزبان یک مسابقه در این مرحله از یورو نبود.
هواداران هر دو تیم در ورزشگاه منتظر خبری از حال اریکسن نشستند و به 
شکلی متحد یکی از آن صحبنه های زیبای جهان فوتبال را رقم زدند؛ یک سوی 
»اریکسن«.  داد  می  پاسخ  دیگر  سوی  و  »کریستین«  زد  می  فریاد  ورزشگاه 
هم  بیمارستان  در  دانمارک  افتاده  خاک  به  ستاره  به گوش  شاید  که  فریادهایی 

رسیده باشد.
برای همگان برگزاری این تورنمنت، که به دلیل بحران شیوع کرونا یک سال 
به تعویق افتاده بود، نمادی از امید به این موضوع بود که بحران شیوع کرونا در حال 
پایان گرفتن است. امید به اینکه برگزاری یورو نشانه این است که باالخره زمان 

بازگشت جهان به حالت عادی، نزدیک شده است.

ادعای موندودپورتیوو:
مسی با بارسا تمدید می كند

اگر اتفاق خاصی رخ نده لیونل مسی طی یک ماه پیش رو قرارداد را تمدید 
خواهد کرد.

لیونل به ماندن در بارسلونا بسیار نزدیک شده است و به احتمال فراوان باید دو 
فصل دیگر او را با لباس تیمی ببینیم که تمام دوران فوتبال خود را در آن سپری کرده 
است. در واقع به نظر می رسد که همه راه ها به تمدید قرارداد فوق ستاره آرژانتینی ختم 
می شود. آخرین مورد آن به جذب سرخیو آگوئرو باز می گشت که دوست صمیمی 

لئو مسی است و می تواند محرکی برای ماندگار شدن او باشد.
در واقع برنامه ریزی این گونه به نظر می رسد که لیونل مسی دو فصل دیگر 
با بارسلونا ادامه دهد و پس از آن برای سال های پایانی فوتبال خود راهی لیگ 

آمریکا شود.
در ابتدای فصل گذشته، ملی پوش آرژانتینی با توجه ارسال بوروفکس برای 
جدایی و سپس شرایط نجومی قراردادش که افشای مفاد آن جنجالی بزرگ را در 
دنیای فوتبال ایجاد کرد، روزهای خوبی پشت سر نگذاشت ولی در نهایت توانست 
همان ستاره همیشگی باشد و با 3۰ گل زده آقای گل اللیگا لقب گرفت و نقش 

اصلی را در فتح کوپا دل ری از سوی بارسا داشت.
در حالی که تنها ۱۷ روز دیگر به پایان رسمی قرارداد مسی با بارسا باقیمانده 
اما موندودپورتیوو ادعا کرد که مسئوالن بارسا بسیار خوشبینند که مسی قبل از اتمام 
این تاریخ، امضای نهایی را پای برگه تمدید قرارداد بزند و تا ۲۰۲3 ماندگار شود. او 
سپس مختار خواهد بود که قراردادش را تمدید کند یا به لیگ آمریکا و تیمر اینتر 

میامی بپیوندد.

لت  حا پنج  ر  د ملی  تیم 
حضور  سهمیه  می تواند  مختلف 
در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 

در قاره آسیا را به دست آورد.
در  جهانی  جام  انتخابی  دوم  مرحله 
قاره آسیا روز سه شنه با برگزاری دیدارهای 
مختلفی پیگیری می شود و تکلیف ۱۲ تیم 
رقابت ها  این  سوم  مرحله  به  کننده  صعود 
مشخص می شود. به جز تیم های کره جنوبی، 
استرالیا، ژاپن و سوریه که صعود خود را به 
تیم های  عنوان صدرنشین قطعی کرده اند، 
دیگر مانند عراق، عربستان و ویتنام هم در 
صورت قرار گرفتن در رتبه دوم گروه های 
پیدا  راه  بعد  مرحله  به  قطع  طور  به  خود، 

می کنند.
در  مساله  مهم ترین  حاضر  حال  در 
ارتباط با فوتبال ایران، دیدار پایانی با عراق 
است که سرنوشت تیم ملی را تعیین خواهد 
استرس  نیم  و  سال  یک  حدود  به  و  کرد 
سوم  مرحله  به  راهیابی  برای  اضطراب  و 

پاسخ می دهد.
در آستانه دیدار ایران و عراق، معادالت مختلف برای راهیابی ایران به مرحله 

بعد را بررسی می کنیم:
* پیروزی ایران بر عراق

در صورتی که شاگردان دراگان اسکوچیچ بتوانند سه شنبه شب در منامه، عراق 
را با هر نتیجه ای شکست دهند، صعود تیم ملی با ۱۸ امتیاز به عنوان صدرنشین 

به مرحله بعدی قطعی است.
* مساوی ایران و عراق و معادالت مختلف

اگر تیم ملی از این دیدار یک امتیاز کسب کند، عراق صدرنشین و ایران دوم 
خواهند شد. در این صورت معادالت مختلف پیش می آید که می تواند منجر به صعود 
یا حذف تیم ملی شود. در ادامه حالت های مختلف صعود تیم ملی در صورت کسب 

تساوی با عراق را را بررسی می کنیم.
- شکست یا مساوی اردن مقابل استرالیا

در صورت مساوی ایران با عراق و شکست یا تساوی اردن مقابل استرالیا، تیم 
ملی به عنوان یکی از پنجم تیم برتر دوم به مرحله بعد راه خواهید یافت.

- پیروزی اردن و امارات و شکست ازبکستان
اگر اردن مقابل استرالیا به پیروزی دست یابد و ایران مقابل عراق با تساوی 
متوقف شود، تیم ملی فقط در صورت شکست خوردن ازبکستان مقابل عربستان 

باالتر از ازبک ها تیم قرار می گیرد و به مرحله بعد صعود می کند.
- پیروزی اردن، مساوی یا پیروزی ازبکستان و شکست امارات

اگر اردن مقابل استرالیا پیروزی شود و ازبکستان مقال عربستان به پیروزی 
یا تساوی دست یابد، در این صورت فقط با شکست خوردن امارات مقابل ویتنام، 

ایران می تواند صعود کند.
- پیروزی اردن، مساوی یا پیروزی ازبکستان و تساوی امارات

اگر در روز پایانی، ازبکستان و اردن رقیبان خود را شکست دهند و امارات 

مقابل ویتنام به تساوی دست یابد، تیم ملی فقط در صورت کسب تساوی پرگل 
مقابل عراق موفق به صعود به مرحله بعد خواهد شد. در جدول تیم های دوم، امارات 
و ایران هم امتیاز و دارای تفاضل گل مشابه هستند و فقط گل زده امارات یک 
گل بیش تر است. تیم ملی ایران فقط در صورت تساوی پرگل با عراق به منظور 

افزایش گل زده، می تواند باالتر از امارات قرار گیرد و صعود کند.

* شکست ایران مقابل عراق
اگر تیم ملی ایران در بازی پایانی مقابل عراق شکست بخورد، در این صورت 
هیچ شانسی برای صعود به مرحله بعد نخواهد داشت چرا که با امتیازات فعلی در رتبه 
ششم تیم های برتر دوم است و طبق قانون فقط پنج تیم به مرحله بعد صعود می کنند.

جدول تیم های دوم به این شکل است:

این جدول به علت انصراف کره شمالی از مسابقات و کاهش تیم ها در گروه 
H به چهار تیم، با حذف نتایج بازی رفت و برگشت تیم های دوم و پنجم هر گروه 

تنظیم شده است.
برنامه بازی های هفته  پایانی به این شرح است:

ایران - عراق، ساعت ۲۱ در بحرین
امارات - ویتنام، ساعت ۲۱:۱۵ در دوبی

عربستان - ازبکستان؛ ساعت ۲۲:3۰ در ریاض
استرالیا - اردن؛ ساعت ۲3:3۰ در کویت

لبنان باخت، شرایط بهتر شد؛
پنج معادله برای صعود ایران به مرحله بعد انتخابی جام جهانی

و  پرسپولیس  حذفی،  جام  کشی  قرعه  طبق 
استقالل در مرحله یک چهارم نهایی باید مقابل هم 

قرار بگیرند.
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 
در حالی برگزار شد که طبق آن پرسپولیس و استقالل 
قرار  رودرروی هم  نهایی  در مرحله یک چهارم  باید 
بگیرند. در دیگر بازی، سپاهان به مصاف فوالد خواهد 
رفت و دو تیم لیگ برتری گل گهر و آلومینیوم اراک نیز 
دیگر بازی بعدی را برگزار خواهند کرد. این در حالی 
است که خیبر خرم آباد و ملوان هم آخرین بازی را به 

انجام خواهند رساند.
پرسپولیس و استقالل که یک ماه قبل در لیگ 
برتر به مصاف هم رفتند، حاال در شرایطی مقابل هم 
قرار خواهند گرفت که سال گذشته نیز در نیمه نهایی 
جام حذفی به مصاف هم رفتند که استقالل در ضربات 
به فینال صعود کرد.  پنالتی حریف را شکست داد و 
تاکنون دربی چهار بار در جام حذفی برگزار شده که 
در جریان بازی هر دو تیم یک بار به پیروزی رسیدند.

بازی خیبر خرم آباد و ملوان نیز به شکلی جالب 
برگزار خواهد شد. در سال ۱3۶۵ زمانی که خیبر اولین 
به  توانست  می گذاشت،  سر  پشت  را  تاسیسش  سال 
فینال جام حذفی صعود کند و از آن طرف نیز ملوان 
پیروزی  با  فینال  بازی  که  آمد  باال  نهایی  مرحله  تا 

ملوان به پایان رسید.
فوالد و سپاهان دو نماینده خوزستان و اصفهان، 

تقابل ملی پوشان سال ۲۰۰۶ را خواهند داشت. محرم 
برای  را  برتر  لیگ  در  قهرمانی  شانس  که  نویدکیا 
سپاهان ایجاد کرده، در حالی به مصاف فوالد خواهد 
رفت که جواد نکونام پس از نتایج نامطلوب در لیگ 

برتر، جام حذفی را با شدت بیشتری دنبال می کند.
تقابل آلومینیوم اراک و گل گهر که به میزبانی 
سیرجانی ها به انجام می رسد، دوئل سرمربیان دو تیم 
و علیرضا منصوریان که  نویی  قلعه  امیر  بود.  خواهد 
روزگاری در استقالل استاد و شاگرد بودند، در حالی 
پای به این میدان می گذارند که هر دو گزینه نیمکت 
استقالل بوده و همچنین سرمربی این تیم شدند و حاال 
شاید موفقیت در این بازی و جام حذفی، روی آینده 

کاری شان تاثیر بگذارد.
قبلی  مرحله  تراکتور،  قهرمانی  عنوان  مدافع   *
اراک حذف شد و در جام حذفی  آلومینیوم  به دست 

حضور ندارد.
* پرافتخارترین تیم این رقابت ها استقالل است 
که ۷ بار قهرمان شده و پرسپولیس با ۶ قهرمانی در 
ملوان  اینکه  جالب  نکته  است.  پوشان  آبی  تعقیب 
قهرمان دوره اول این مسابقات پس از سالها غیبت در 
مراحل نهایی دوباره به جمع هشت تیم رسیده است.

* عالوه بر ملوان بندرانزلی تیم، خیبر خرم آباد نیز 
از لیگ برتر در این قرعه کشی حضور دارد.

* نمایندگان تیم ها پیش از مراسم قرعه کشی 
برخورد صمیمانه ای باهم داشتند.

* مراسم از ساعت ۱۵:3۰ با تالوت آیات قرآن 
کریم و سرود جمهوری اسالمی ایران آغاز شد و سپس 
در شرایطی که سه گلدان روی استیج قرار داشت، مدل 

قرعه کشی شرح داده شد.
* سهیل مهدی رییس کمیته برگزاری سازمان 
او روشنک  از  برای دقایقی صخبت کرد. پس  لیگ، 
روی استیج آمد تا مقدمات قرعه کشی را انجام دهد.

* باشگاه ها نمایندگان خود را به سازمان لیگ 
ای  رسانه  مدیر  و  سرپرست  مدیرعامل،  فرستاده اند؛ 

تیم های مختلف در محل حاضر هستند.
* ناصر عبداللهی سرپرست استقالل فراخوانده 
شد تا شماره قرعه تیم استقالل را مشخص کند؛ عدد 

شماره یک.
روی  که  است  نفری  دومین  پیروانی  افشین   *
استیج می آید؛ او عدد شماره دو را انتخاب کرد. بنابراین 
پرسپولیس و استقالل در دربی مقابل هم قرار می گیرند.

* قرعه بعدی؛ سپاهان و فوالد مقابل هم قرار 
خواهند گرفت.

* تیم های گل گهر سیرجان و آلومینیوم به مصاف 
هم خواهند رفت.

ملوان  و  آباد  خرم  خیبر  یکی  لیگ  تیم  دو   *
بندرانزلی هم مقابل هم می گیرند.

* پس از پایان قرعه کشی، سهیل مهدی درباره 
زمان مسابقات اعالم کرد که طوری برنامه ریزی انجام 
خواهد شد که تیم ها دو هفته متوالی با هم بازی نکنند.
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قرعه کشی یک چهارم نهایی جام حذفی؛ 

پرسپولیس و استقالل به هم رسیدند

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید داربی 
حساسیت  لیگ  در  داربی  به  نسبت  حذفی  جام  در 

بیشتری دارد.
پایان رافت ، درباره مصاف پرسپولیس و استقالل در 
یک چهارم نهایی جام حذفی اظهار کرد: بازی استقالل 
و پرسپولیس همیشه جذاب است. حاال که قرار است در 
جام حذفی بازی کنند به مراتب جذاب تر است. این بازی 
بر اساس قرعه کشی انتخاب شد حاال دو تیم باید خود را 
برای این بازی حساس آماده کنند. این دو تیم بارها در جام 
حذفی باهم بازی کردند و فکر میکنم این بار هم بازی جذاب 
از دو تیم ببینیم. وی گفت: پرسپولیس این روزها شرایط 

خیلی خوبی دارد اما تا زمان بازی هیچ چیزی را نمی توان 
پیش بینی کرد چون تعدادی از بازیکنان پرسپولیس در تیم 
ملی هستند و پس از بازگشت از تیم شرایطشان بررسی 
شود اما در مجموعه شرایط این روزها پرسپولیس بهتر از 
حریف آبی پوش است. پرسپولیس باید درسوپر جام برابر 
تراکتور به میدان برود و از طرفی بازی های لیگ را هم 
پیشرو دارد، امیدوارم پرسپولیس بتواند در 3 جام موفق شود. 
وی همچین گفت: پرسپولیس بازی برگشت را هم 
پیروز شده و االن به دنبال کسب دومین پیروزی پیاپی 
هم  استقالل  چون  بود  خواهد  سخت  کار  قطعا  است، 
باریکنان باکیفیتی در اختیار دارد اما قطعا کادرفنی برای 

آن بازی تمهیداتی می اندیشند.
رافت همچین گفت: داربی حذفی و لیگ تفاوت هایی 
باهم دارند چون در جام حذفی تیم اگر اشتباه کند حذف 
می شود و از طرفی یکی از دو تیم حتما باید برنده باشد 
اما در لیگ گاهی مربیان برای کسب تساوی وارد زمین 
نیست  اجباری  پیروزی  در کسب  به هر حال  می شوند. 
همین مسئله داربی جام حذفی را حساس تر می کند. به 
هرحال کار سختی پیشروی پرسپولیس است تا بتواند با 
عبور استقالل به نیمه نهایی برسد. من امیدوارم داور بازی 
قضاوت خوبی داشته باشد و از طرفی طوری مدیریت کند 

که شاهد اتفاقات حاشیه ای نباشیم.

رافت: بازی استقالل و پرسپولیس همیشه جذاب است
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 جایزه جهانی داستان نویسان فارسی زبان با موضوع بیماری 
کووید۱9 با عنوان »داستان ما و کرونا« در خانه کتاب ادبیات ایران 

برگزار می شود.
به گزارشروزنامه دنیای جوانان از وبدا، جایزه جهانی با ارسال 
آثار از سوی نویسندگان آغاز می شود و پس از پایان مهلت ارسال آثار 
که ۲۸ خرداد ۱4۰۰ اعالم شده، دبیرخانه آثار را گردآوری و در اختیار 

هیات داوران  قرار خواهد داد.
هیات داوران از بین آثار ارسالی، ۱۰ اثر را به عنوان منتخب معرفی 
خواهند کرد؛ از بین آثار منتخب، سه اثر به عنوان آثار برگزیده و یک 

اثر به عنوان برترین اثر انتخاب و معرفی خواهد شد.
در بخش ویژه، پنج اثر برتر به طور جداگانه انتخاب و معرفی 
تابستان سال  به صورت مجازی در  اختتامیه جشنواره  خواهند شد؛ 
جاری برگزار و به برگزیدگان لوح تقدیر، نشان جایزه و جایزه نقدی 

اهدا می شود.
از جمله شرایط شرکت در مسابقه اینکه هر نویسنده می تواند با 
ارسال یک داستان کوتاه )حداکثر ۵۰۰۰ کلمه( در این رقابت شرکت 
کند. آثار ارسالی نباید پیش تر در مسابقه یا برنامه های عمومی شرکت 

داده شده باشند.

محل  و  است  زبان  فارسی  نویسان  داستان  ویژه  جایزه  این 
زبان  به  باید  ها  داستان  نیست.  مالک  نویسنده  ملیت  یا  سکونت 
فارسی در فایل WORD نوشته وارسال شوند.موضوع این رقابت 
بیماری کووید ۱9 و مسائل مرتبط با شیوع این ویروس همه گیر 
جهانی است. بنابراین موضوع داستان حتما باید مرتبط با این بیماری 

و مسائل آن باشد.
نویسندگان باید آثار خود را تا ۲۸ خرداد ۱4۰۰ به نشانی اینترنتی 
corona.naghdestan.ir ارسال، فرم شرکت در جایزه را تکمیل 

و تاییدیه دریافت کنند.
درمان  کادر  برای  ویژه  بخش  یک  دارای  جایزه  این 
ین  ا در  درمان  در  کا های  خاطره  با  نی  ستا دا ر  ثا آ است. 
و  نتخاب  ا ر  ثا آ بهترین  و  بی  یا رز ا نه  گا جدا طور  به  بخش 

شد. خواهند  معرفی 
شرکت کنندگان در بخش ویژه باید تصویر مدرک شغلی خود 
را همراه داستان ارسال کنند. اعضای کادر درمان می توانند در بخش 

عمومی نیز شرکت کنند.
در  و  تدوین  مجلد  یک  در  برگزیده  و  منتخب  آثار  مجموعه 

شمارگان مناسب منتشر خواهد شد.

برگزاری جایزه جهانی داستان نویسان فارسی زبان با موضوع کرونا

ورجاوند  انتشارات  مدیر 
طرح های  اینکه  به  اشاره  با 
اقتصاد  چرخه  کتاب  فصلی 
بدون  گفت:  می کند،  تقویت  را  نشر 
طرح های  اجرای  زمان  افزایش  شک 
فصلی فروش کتاب به نفع مخاطب و 

جامعه نشر خواهد بود.
هما نیابتی، در خصوص برگزاری 
از طریق  کتاب  یارانه  توزیع  طرح های 
کتابفروشی ها )طرح های فصلی فروش 
نقدینگی  تامین  کرد:  اظهار  کتاب( 
کتابفروشان یکی از مزایای این طرح ها 
سه  تا  دو  به چک های  توجه  با  است؛ 
همچنین  موزعان،  و  ناشران  ماهه 
هزینه هایی که یک ناشر برای تولید یک 
کتاب انجام می دهد نتایج این طرح ها 

کمی دیر به ناشران می رسد.
چرخه  گردش  به  که  کاری  هر 
اقتصادی نشر کمک کند در نهایت به 
کمک ناشر هم می آید اما در طرح های 
توجه  بیشترین  کتاب  فروش  فصلی 
چند  هر  است  کتابفروشان  سمت  به 
بیشتر  ناشر  کتاب های  برخی  شاید 

فروخته شود.
بر  ادامه  در  انتشاراتی  مدیر  این 
ضرورت افزایش زمان اجرای طرح های 
فصلی فروش کتاب تاکید کرد و گفت: 

در  این طرح ها  اینکه  به جای  به نظرم 
حداقل  شود  برگزار  هفته  یک  مدت 
دو هفته زمان به آن اختصاص بدهند 
تا اثرگذاری بیشتری در چرخه صنعت 
نشر داشته باشد و اهالی این حوزه از آن 

نفع بیشتری ببرند.
یارانه ها اکنون در حوزه نشر باید 
به سمت ناشران و همچنین مخاطبان 
بچرخد و اجرای طرح های فصلی فروش 
برای  خوبی  و  مناسب  فرصت  کتاب 
از  بسیاری  تا  است  مناسبی  هزینه کرد 

افراد جامعه از آن بهره مند شوند.
نیابتی در ادامه همچنین به افزایش 
قیمت کتاب در ماه های اخیر اشاره کرد و 
گفت: با توجه به باال رفتن قیمت پشت 
محدودتری  خرید  توان  مخاطبان  جلد 
دارند و اگر زمان و میزان اعتبار طرح ها 
رشد  و  افزایش  کتاب  فروش  فصلی 
در  شاید  است  اثرگذارتر  باشد  داشته 

طوالنی مدت به ناشر هم کمک کند.
طرح های فصلی فروش کتاب

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 

یارانه  هدفمندکردن  برای   ۱394 سال 
نشر طرح های فصلی فروش کتاب را 
این طرح ها کتابفروشی  آغاز کرد؛ در 
به  کتاب  فروش  روی  توانند  می  ها 
خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف 
داده شده را از وزارت خانه دریافت کنند.

طرح  نام  با  که  ها  طرح  این  در 
اند،  شده  مشهور  فصلی  فروش  های 
را  الزم  شرایط  که  هایی  کتابفروشی 
داشته باشند، پس از ثبت نام، می توانند 
کتاب های خود را که با شرایط تعیین 
شده مطابقت داشته باشند به خریداران 
پانزدهمین   ،99 کتاب  پاییزه  بفروشند. 
دوره از طرح های فصلی فروش کتاب، 
با هدف حمایت از کتابفروشان در آبان 

ماه برگزار شد.
این طرح ها از جمله مزیت هایی 
است که کتابفروشان حضور آن را در ایام 
رکود فروش کتاب در همه گیری کووید 

۱9 ضروری می دانند.
 ۱۷ از   ۱4۰۰ کتاب  بهارانه  طرح 
کتابفروشی های  در  جاری  خردادماه 
سراسر کشور آغاز و به مدت یک هفته 
ادامه می یابد. تاکنون بیش از ۱۶ طرح 
فصلی کتاب برگزار شده که درآخرین 
دوره 93۶ کتابفروشی از سراسر کشور 

در این طرح مشارکت فعال داشته اند.

طرح های فصلی كتاب چرخه اقتصاد نشر را تقویت می كند

زندگی پرفراز و نشیب دختری تنها در »دشت ماراتن«
 رمان »دشت ماراتن« نوشته هانیه بختیاری 
ماجرای زندگی دختری است که در ۱۰ سالگی 
مادرش را از دست داد اما توانست این غم را به 

توانایی های بزرگتری تبدیل کند.
از  ماراتن  دشت  در  بختیاری  هانیه 
تنهایی های بزرگ دختری می گوید که زندگی 

پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است.
بختیاری، نویسنده ای نوقلم است که توانسته 
ماجرایی پرکشش را در رمان خود نقل کند. او 
اثرش را با  شرح تنهایی بر اثر رفتن شخصی به نام 
عماد آغاز می کند و در میان نقل زندگی امروزش، 

از گذشته پرفراز و نشیبی که داشته، می گوید.
مثال در صفحه ۵ و ۶ کتاب تعریف می کند:

اولین باری که خیلی دویدم ده سالم بود. توی بهشت زهرا بودیم و دیگران تصمیم 
گرفته بودند من هم باشم تا مرگ مامان را بهتر درک کنم. توی آن شلوغی مشکی و 
خاکی وقتی مامان را توی قبر گذاشتند، موقع خاکسپاری پاهایم شروع کرد به بی قراری. 
مثل این که چیزی را بخواهم اما بهم ندهند.« و بعد ادامه می دهد که از همانجا شروع 

کرد به دویدن...
شخصیت اصلی رمان، نشاط، در رشته ورزشی دویدن استعداد زیادی دارد. اما مساله 
اینجاست که تمام رمان به همین از دست دادن ها و به دست آوردن ها ختم می شود. زندگی 
با تمام پستی و بلندی هایش برای نشاط ادامه دارد تا این که رازی قدیمی برمال می شود.

بختیاری پیش از انتشار این کتاب، در جایزه داستان هدایت، رتبه اول را کسب 
کرده بود.دشت ماراتن در ۱9۶ صفحه در انتشارات کتاب کوچه به چاپ رسیده است.

»از زمین تا ماه«؛ نقشه راه ژول ورن برای اكتشافات فضایی
اولین  از  پیش  سال   ۱۰۰ جهان  تخیلی  علمی-  داستان های  پدر  ورن«  »ژول   
راه مفصل  تا ماه« یک نقشه  به ماه، در رمان »از زمین  تاریخ  ماموریت فضایی 
و خواندنی برای این سفر ماجراجویانه ترسیم کرده و بذر رویای سفر به تنها قمر 

زمین را در دل بشر کاشت.
ماه برای ما اهالی زمین یکی از مهم ترین اجسام سماوی است زیرا به سبب قرابتی که 
با کره خاکی دارد، با چشم غیرمسلح هم قابل رویت است. در گذشته که تلسکوپ های 
پیشرفته امروزی وجود نداشت و دانش بشر در علم نجوم هنوز به بلوغ کنونی نرسیده 
بود، ماه برای برخی از مردم »تیکه ای جدا گشته از پهنه ی منظومه« بود و برای 
گروهی دیگر، »آینه ای صیقل خورده که تصویر اقیانوس را بازتاب می داد«؛ عده ای 
ماه را حاصل »توده  گازهایی می دانستند که از زمین متصاعد می شود« و دیگران 
معتقد بودند قمر زمین یک کره دو بخشی است که نیمی از آن با یخ و نیم دیگر با 
آتش پوشیده شده است )ص. ۶9(.    در دورانی که بشر هنوز به ماه قدم نگذاشته بود 
و به این کره درخشان به چشم یک قلمروی ناشناخته و اسرارآمیز نگاه می کرد، رمانی 
از پدر داستان های علمی- تخیلی جهان، ژول ورن، منتشر شد در باب سفر به ماه. 
 )From the Earth to the Moon( ژول ورن در این رمان که از زمین تا ماه
نام دارد، در ۲۸ فصل کوتاه با جزئیاتی حساب شده توصیفی نسبتا فنی درباره تدارک 

یک سفر خیالی به ماه و سرهم کردن دستگاهی که الزمه این سفر بود، ارائه داد.
رمان از زمین تا ماه اولین اثر داستانی در تاریخ ادبیات جهان بود که به سوژه سفر 
و اکتشافات فضایی پرداخت. ژول ورن در این رمان براساس مشاهدات هوشمندانه 
و قوه تخیل خود پیش بینی های نسبتا دقیقی از آینده پروژه های فضایی بشر ارائه 
می دهد. او درست مثل یک دانشمند کارکشته در داستان خود حساب همه چیز را 
می کند، از جنس توپی که قرار است به سمت ماه فرستاده شود و بهترین گزینه 
موجود برای تامین سوخت آن گرفته تا نحوه تدارک و بسته بندی آذوقه سرنشینان. 
جالب است بدانید واژه فضاپیما )Spaceship( اولین بار در سال ۱۸۸۰ میالدی در 
یک روزنامه برای اشاره به پرتابه ای که در رمان ژول ورن به ماه فرستاده می شود، 
استفاده شد. با تمام این تفاسیر، شاید بتوان این رمان کالسیک را نقشه راهی برای 
پی ریزی رویای سفر انسان به ماه دانست؛ رویایی که در نهایت ۱۰۰ سال بعد در 

ماموریت آپولو ۱۱ محقق شد.
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پروانه رسولی خوشبخت

24 اثر برتر نخستین جشنواره ملی »دوست من كتاب« انتخاب 
و معرفی شدند 

ــه  ــا اشــاره ب ــی اســتان همــدان ب ــرکل کتابخانه هــای عموم  مدی
ارســال ۲ هــزار و 9۱۱ اثــر بــه دبیرخانــه نخســتین جشــنواره ملی شــعر و 
داســتان »دوســت مــن کتــاب«، گفــت: در مجمــوع بــا بررســی و نظــر 
داوران ۷94 اثــر از ایــن تعــداد بــه مرحلــه نهایــی راه یافتــه و در نهایــت 
۲4 اثــر بــه عنــوان برتریــن هــای این جشــنواره انتخــاب و معرفی شــدند.

 »عاطفــه زارعــی« روز یکشــنبه در نشســت خبــری اعــالم نتایــج و 
برتریــن هــای نخســتین جشــنواره ملــی کودک و نوجوان شــعر و داســتان 
»دوســت مــن کتــاب«، اظهــار کــرد: ایــن جشــنواره بــه ابتــکار محفــل 
ادبــی هگمتانــه و اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان همــدان ســال 
99 و در ســطح ملــی برگــزار شــد و »مســعود طاهری عضــد« از شــعرای 

نــام آور اســتان مســئولیت دبیــری جشــنواره را برعهــده داشــتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه ریــزی برگــزاری جشــنواره هفتــه 
کتــاب ســال ۱399 آغــاز و فراخــوان آن نیــز اول آذر ســال قبــل منتشــر 
شــد، افــزود: مهلــت ارســال اثــر و شــرکت در جشــنواره  تــا پایــان دی 
مــاه 99 تعییــن شــده بــود کــه بــه دلیــل اســتقبال گســترده کــودکان و 
نوجوانــان عالقــه منــد در سراســر کشــور زمــان برگــزاری جشــنواره تــا 

پایــان بهمــن ســال گذشــته تمدیــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۲ هــزار و 9۱۱ اثــر شــامل شــعر و داســتان 
براســاس موضوعــات بــه دبیرخانــه جشنواره)مســتقر در همــدان( ارســال 
شــد، گفــت: جشــنواره ملــی شــعر و داســتان »دوســت مــن کتــاب« ویژه 
کــودکان و نوجوانــان بــا ســه هــدف محــوری ترویــج فرهنــگ مطالعــه، 

معرفــی کتابخانه هــای عمومــی و انــس بیشــتر بــا کتــاب برگــزار شــد.
مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان همــدان بــا بیــان اینکه در 
آثــار ارســالی بــه جشــنواره مباحــث اجتماعی، سیاســی و عاطفــی در قالب 
ــن  ــح کــرد: بخــش شــعر ای ــد، تصری شــعر و داســتان مطــرح شــده ان
جشــنواره در ســه رده ســنی شــاعران کــودک )۷ تــا ۱۲ ســال(، شــاعران 
نوجــوان )۱3 تــا ۱۷ ســال( و شــاعران جوان و بزرگســال)باالی ۱۸ ســال( 
و بخــش داســتان کوتــاه آن نیــز در ســه رده نویســندگان کــودک )۷ تا ۱۲ 
ســال(، نویســندگان نوجــوان )۱3 تــا ۱۷ ســال( و نویســندگان بزرگســال 

)بــاالی ۱۸ ســال( برگــزار شــد. 
بــه گفتــه زارعــی، موضــوع آثــار ارســالی جشــنواره شــامل کتــاب 
ــن سرنوشــت  ــردی و تعیی ــی ف ــه در زندگ ــش مطالع ــی »نق و کتابخوان
جامعــه« و کتابخانــه چشــمه همیشــه جوشــان دانــش »تاثیــر کتابخانــه 

هــای عمومــی در رشــد فرهنــگ کتابخوانــی« تعییــن شــد. 
ــی  ــنواره  را »مصطف ــن جش ــعر ای ــش ش ــزود: داوری بخ وی اف
رحماندوســت، بیــوک ملکــی و کمــال شــفیعی« و داوری بخــش داســتان 
ــفیعی«  ــال ش ــاب و کم ــود پوروه ــفی، محم ــا یوس ــز »محمدرض را نی

برعهــده داشــتند.
ــرد:  ــار ک ــدان اظه ــتان هم ــی اس ــای عموم ــرکل کتابخانه ه مدی
ــارس،  ــم، زنجــان، ف ــان ۱9 اســتان کشــور شــامل ق کــودکان و نوجوان
چهارمحــال و بختیــاری، گلســتان، خراســان رضــوی، کرمــان، آذربایجان 
شــرقی، اردبیل، همدان، سیســتان و بلوچســتان، البرز، کردســتان، لرستان، 
تهــران، اصفهــان، گیــالن، آذربایجــان غربــی و خوزســتان آثار خــود را به 

دبیرخانــه جشــنواره ارســال کردنــد.
دبیر نخســتین جشــنواره شــعر و داســتان »دوســت من کتاب« نیز 
در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اســتقبال پرشــور شــاعران و نویســندگان 
عرصــه ادبیــات کــودک و نوجــوان از ایــن جشــنواره، گفــت: آثــار ادبــی 
چــه در بخــش داســتان و چــه در بخــش شــعر نمــود برجســته ای از 
بالندگــی و پــرورش ادبیــات کــودک و نوجــوان در کشــور را بــه نمایــش 

گذاشت.
»مســعود طاهری عضــد« افــزود: در بخــش مقدماتــی و در بخــش 
نهایــی داوران بــه دقــت تمامــی آثــار را ارزیابــی کردنــد و بــا وجــود نقطــه 

نظــرات مختلــف بــه امتیــاز دهــی پرداختند.
بــه گفتــه وی، از نظــر دبیرخانــه جشــنواره همــه شــرکت کننــدگان، 
برگزیــده و شایســته قدردانــی هســتند امــا بضاعــت و روال جشــنواره ها 
تنهــا امــکان ایــن را بــه مــا مــی دهــد کــه نفــرات برگزیــده را معرفــی و 

از آنهــا تجلیــل کنیــم.
دبیــر نخســتین جشــنواره ملــی شــعر و داســتان دوســت مــن کتاب، 
ــر در بخــش شــاعران  ــر شــامل  ســه اث ــر برت ــت ۲4 اث ــزود: در نهای اف
ــش  ــر در بخ ــه اث ــوان، س ــاعران نوج ــش ش ــر در بخ ــه اث ــودک، س ک
شــاعران بزرگســال و همچنیــن ســه اثــر در بخــش نویســندگان کــودک، 
ــر در بخــش  ــر برت ــوان و ســه اث ــر در بخــش نویســندگان نوج ســه اث
نویســندگان بزرگســال انتخــاب شــدند، ضمــن اینکــه ســه نفــر برتــر در 
بخــش داســتان کــودک و ســه نفــر برتــر در بخــش داســتان نوجــوان نیز 

انتخــاب و معرفــی شــدند.
بــه گفتــه وی، مراســم اختتامیــه و تجلیــل از برتریــن های جشــنواره 

۱۸ تیرمــاه در همــدان برگــزار می شــود.

آگهی فقدان سند مالکیت
دردفترخانه  شده  مصدق  استشهادیه  دوبرگ  باستناد  سعیدپناهی 
رمزتصدیق  شناسه۱4۰۰۲۱۵44۲۰۰۰۰۰4۱و  شماره  ۱۵شهریاربه 
به  باغ  قطعه  یک  ششدانگ  سندمالکیت  فقدان  ۲39۷3۵مدعی 
49اصلی  از پالک۱۸3۷4فرعی  بشماره  ۲4۸4مترمربع  مساحت۵۷/
ثبت  یل  ذ ر یا رشهر د قع  ا و ر مذکو صلی  ا ز ا ه  شد ومجزی  ز و مفر
شماره  به  وسند  ثبت  نادرسهرابی  نام  ۸۸۶4۲صفحه۵93دفتر4۶۷به 
ثبت  وبحکایت  است  شده  ب94صادروتسلیم  چاپی3۲33۱۵سری 
لذا  است  گردیده  مفقود  جابجائی  بعلت  باشد  نمی  دررهن  دفترامالک 
آگهی  نوبت  دریک  ثبت  ماده۱۲۰قانون  ذیل  تبصره  استناد  به  مراتب 
فوق  پالک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  کسی  چنانچه  تا  میگردد 
ظرف  آگهی  نشراین  ازتاریخ  میباشد  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا 
اداره  این  به  معامله  سند  ضمیمه  به  کتبا  را  خود  مدت۱۰روزاعتراض 
تسلیم ورسید دریافت نماید ودرغیراینصورت این اداره پس از انقضای 
مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد نمود.م.الف:۸۸۶4
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار-بشیرنعیم زاده

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری هاچ بک دانگ فنگ به رنگ سفید روغنی 
موتور  به شماره  انتظامی ۶39 ط ۸۵-ایران 4۶  به شماره  مدل ۱39۶ 
 NAAE4CFZSHX۰43۵۲9 شاسی  شماره  به   FA۱۷3B۰۰3۱۰۰۲
اعتبار  وازدرجه  مفقود  محمدرضا  فرزند  امجدی  میترا  خانم  به  متعلق 

ساقط میباشد.

اداره کل ثبت اسناد  قوه قضاییه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
تعیین  قانون  نامه  وماده۱3آئین   3 ماده  موضوع  آگهی  آمل  وامالک 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی نظر به دستور 
مواد۱و3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی 
مصوب۲۰-۰9-۱39۰ امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقردرواحدثبتی آمل مورد رسیدگی وتصرفات مالکانه و 

به  عموم  اطالع  جهت  صادرگردیده  الزم  ورای  محرز  آنان  بالمعارض 
شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع دربخش ده منتزعه 
۱۲۷۰فرعی  اجوارکال(  ۲۱-اصلی)قریه  آباد  الله  بابل–دهستان  ازثبت 
آقای حسین اسماعیلی درششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
با کاربری مسکونی به مساحت ۱۵-443مترمربع.خریداری شده بالواسطه 
از عبداله اسماعیلی. لذابه موجب ماده 3-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
این  مربوطه  نامه  وماده۱3_آیین  فاقد سندرسمی  اراضی وساختمانهای 
آگهی دردونوبت به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه محلی وکثیراالنتشار 
اشخاص  تادرصورتیکه  الصاق  هیات  رای  ودرروستاها  منتشر  درشهرها 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین 
آگهی در روستاها ازطریق الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
اداره ثبت محل تحویل دهد  محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به 
که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سندمالکیت می نماید وصدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیست.بدیهی است برابرماده ۱3 آئین نامه مذکور درمورد قسمتی 
بارای هیات  پذیرفته نشده،واحدثبتی  ثبتی  اظهارنامه  ازامالکی که قبال 
پس ازتنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب رادراولین آگهی نوبتی 
وتحدید حدودبه صورت همزمان باطالع عموم می رساندونسبت به امالک 
درجریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود،واحدثبتی آگهی تحدیدحدود رابه 
صورت اختصاصی منتشر می نماید. تاریخ انتشارنوبت اول۱4۰۰-۰3-۱۰ 
اله ذبیحی سرپرست اداره  انتشار نوبت دوم۲4-۰3-۱4۰۰ فیض  تاریخ 

ثبت اسنادوامالک آمل
م الف۱99۱۲۲۲۲

اداره کل ثبت اسناد  قوه قضاییه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
تعیین  قانون  نامه  وماده۱3آئین   3 ماده  موضوع  آگهی  آمل  وامالک 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی نظر به دستور 

فاقدسند  وساختمانهای  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  مواد۱و3قانون 
موضوع  درهیات  که  متقاضیانی  امالک  مصوب۱39۰-۰9-۲۰  رسمی 
ماده یک قانون مذکور مستقردرواحدثبتی آمل مورد رسیدگی وتصرفات 
اطالع  ورای الزم صادرگردیده جهت  محرز  آنان  بالمعارض  و  مالکانه 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع دربخش سه 
ثبت آمل–دهستان دشت سر ۲-اصلی)قریه شرمه کتی ( 3۶۵4فرعی 
از۲۵فرعی خانم مریم صالحی درششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۶۰-۱۶3مترمربع.خریداری شده از محمدعلی متولی 
ومع الواسطه از مالک رسمی بنیادعلوی ومحمدعلی متولی ونادعلی متولی 
وحسین صدیقی وعزت اله بهمن نژاد . لذابه موجب ماده 3-قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی وماده۱3_آیین 
نامه مربوطه این آگهی دردونوبت به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه محلی 
وکثیراالنتشار درشهرها منتشر ودرروستاها رای هیات الصاق تادرصورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی در روستاها ازطریق الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سندمالکیت می نماید وصدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیست.بدیهی است برابرماده ۱3 آئین نامه مذکور درمورد قسمتی 
بارای هیات  پذیرفته نشده،واحدثبتی  ثبتی  اظهارنامه  ازامالکی که قبال 
پس ازتنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب رادراولین آگهی نوبتی 
وتحدید حدودبه صورت همزمان باطالع عموم می رساندونسبت به امالک 
درجریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود،واحدثبتی آگهی تحدیدحدود رابه 
صورت اختصاصی منتشر می نماید. تاریخ انتشارنوبت اول۱4۰۰-۰3-۱۰ 
اله ذبیحی سرپرست اداره  انتشار نوبت دوم۲4-۰3-۱4۰۰ فیض  تاریخ 

ثبت اسنادوامالک آمل
م الف ۱99۱۲۲۲3

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
با بیان اینکه یکی از مسائل مهم ملی 
گفت:  است،  محیط زیست  به  توجه 
قوانین زیست محیطی در کنار اخالق، 
فرهنگ و مدیریت زیست محیطی سه 

ضلع حفاظت از محیط زیست هستند.
مراسم  در  صالحی  عباس  سید   
رونمایی از سند برنامه ارتقای فرهنگ 
بصورت  که  زیست  محیط  از  حفاظت 
کالنتری  عیسی  حضور  با  و  آنالین 
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست برگزار شد، با بیان 
چند  از  ایران  در  زیست  محیط  اینکه 
جهت اهمیت مضاعف دارد، افزود: اول 
معرض  در  کشور  زیست  محیط  آنکه 
و  دارد  قرار  بسیاری  طبیعی  حوادث 
حادثه خیز  کشورهای  از  یکی  ایران 
زیست  مسائل  متاسفانه  است،  طبیعی 
محیطی تاثیر زیادی در شدت و گسترش 
این  جمله  از  که  دارد  طبیعی  حوادث 
موضوع می توان به سیل های سال 9۸ 

اشاره کرد.
وی اظهار داشت: هر چند که کشور 
هنوز به  صورت کامل وارد مرحله صنعتی 
که  هستیم  آن  شاهد  اما  نشده،  شدن 

آثار صنعتی شدن به  صورت مضاعفی 
محیط زیست ایران را تحت تاثیر قرار 

داده است.
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
بیان اینکه آلودگی هوا، افزایش میزان 
از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری، 
از  کاهش منابع آبی و فرسایش خاک 
جمله معضالت زیست محیطی کشور 
جمعیت  از  نیمی  اکنون  گفت:  است، 
کشور با مشکل گرد و غبار و ذرات معلق 

دست و پنجه نرم می کنند.
این  همه  اینکه  بیان  با  صالحی 
از  یکی  که  می دهد  نشان  مشکالت 
محیط  به  توجه  ما  ملی  مهم  مسائل 
زیست است، تصریح کرد: راه حل این 
زیست  قوانین  که  است  این  معضالت 
درست  اجرایی  ضمانت  باید  محیطی 
داشته باشد، قوانین زیست محیطی در 
کنار اخالق و فرهنگ زیست محیطی 
ضلع  سه  محیطی  زیست  مدیریت  و 

حفاظت از محیط زیست هستند.
ارتقای  که  آنجایی  از  افزود:  وی 
فرهنگ و اخالق محیط زیست مسئله ای 
ملی است، در شورای فرهنگ عمومی 
ارتقای  برای  سندی  تدوین  سمت  به 
فرهنگ حفاظت از محیط زیست، رفتیم.

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  گفته  به 
ارتقای  به  نیاز  زمینه  این  در  اسالمی، 
محیطی،  زیست  عقالنیت  و  دانش 
تبدیل  و  فردی  آگاهی های  افزایش 
بلند  عقالنیت  به  روزمره  عقالنیت 
اخالقی  ارزش های  ارتقای  و  مدت 
با تاکید  زیست محیطی داریم.صالحی 
نیاز داریم درجه قبح تخریب  اینکه  بر 
محیط زیست درجه ای باال باشد، اظهار 
داشت: متاسفانه در حوزه محیط زیست 
درحال حاضر یا قبح وجود ندارد یا اگر 
وجود دارد در درجه ای است که می توان 

به سادگی از آن گذشت.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
در  که  است  این  ما  تالش  گفت: 
مسجد  مدرسه،  مانند  مادر  کانون های 
به  محیطی  زیست  مدنی  نهادهای  و 
موضوعات مختلف در حوزه آموزش و 
فرهنگ سازی محیط زیست توجه شود.

صالحی: مسائل مهم ملی ما توجه به محیط زیست است
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از راست: محمدعلی موحد و داریوش شایگان
اختصاصی دنیای جوانان

رد شدم آزمون جرات را
 درصد عشق بازی ام کم بود

عباس کریمی

پیش از آنی که با غزل آیی، دفترم شوره زار ماتم بود
ماه برکوی دل نمی تابید، خانه ام انتهای عالم بود

کنج آیینه ام نمی خندید برق سوسوی کوکب بختم
بی سحرگاه خنده خیست، باغ بی باغ، قحط شبنم بود

تا رسیدی خدا تبسم کرد، با عبور تو کوچه پیدا شد
قبل از آنی که بگذری از دل، عطر در انحصار مریم بود

محو شب مانده بودم و مبهوت از خیالی که با تو زیبا شد
قد کشیدی از عمق احساسم، لرز قلبم چو شانه بم بود

بین عقل و جنون غزل رویید، شانه در شانه، خستگی خوابید
دست عشقت چه قدرتی دارد، کارد آن سوی استخوانم بود

چشم هایت مرا صدا می کرد، روح من سر به زیر می انداخت
رد شدم آزمون جرات را، درصد عشق بازی ام کم بود

ماه؛ بین من و تو قسمت شد، عشق از روی سادگی خندید
جای انگشت های حوا ماند روی سیبی که دست آدم بود
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 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
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نمایش جدید در تماشاخانه انتظامي

جسم  برخورد  از  پس  نمایش 
گی  یسند نو به   ، سر به  سخت 
در  داغستانی  سجاد  کارگردانی  و 
هنرمندان  خانه  انتظامی  تماشاخانه 
ایران به صحنه می رود. این نمایش 
سجاد  کارگردانی  و  نویسندگی  به 

استاد  تماشاخانه  در  تیرماه   4 از  داغستانی 
انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه خواهد رفت. در این نمایش 
المیرا دهقانی، محمد شعبانپور، مهرداد طهماسبی، عارفه معماریان، هادی 
ایفای نقش می پردازند. شهاب شریفی به  احمدی و شهاب حیدری به 
عنوان طراح صحنه، سحر بزرگی به عنوان طراح لباس، تبسم ارجمند، 
پریسا روزبهانی، رضا مردی و ایمان بابایی به عنوان گروه کارگردانی و 
شهاب شریفی به عنوان تهیه کننده این نمایش را همراهی می کنند. گفته 

مي شود این نمایش 4۰ شب اجرا خواهد داشت.

حکم جدید براي اردوان جعفریان

اردوان جعفریان با حکم محمد 
الهیاری به سمت مسئول کمیته امور 
جشنواره  هفتمین  و  سی  بین الملل 
محمد  شد.  منصوب  فجر  موسیقی 
موسیقی  دفتر  کل  )مدیر  الهیاری 

اردوان  اسالمی(،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
امور  کمیته  مسئول  عنوان  به  را  جعفریان 
بین الملل سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر انتخاب کرد. در حکم 
مدیر کل دفتر موسیقی برای جعفریان آمده است: نظر به سوابق و تجارب 
ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مسئول کمیته امور بین 
الملل سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر منصوب می شوید. امید است 
در سایه لطف پروردگار و با بهره گیری مناسب از ظرفیت های هنری در 
عرصه بین الملل و هماهنگی با دبیر محترم جشنواره، در برگزاری شایسته 

این رویداد فرهنگی هنری موفق باشید.

انتشار تازه ترین قطعه حمید حامي

حمید حامی در تازه ترین فعالیت 
نمی مونم،  بی تو  نام  با  قطعه ای  خود 
حامی  حمید  است.  کرده  منتشر  را 
آهنگساز شاخص موسیقي  و  خواننده 
کشور در تازه ترین فعالیت خود قطعه  

بی تو نمی مونم را از امروز به بازار موسیقی 
عرضه کرده است.

 این خواننده پاپ به دلیل مشکل حنجره ۵ سال از دنیای موسیقی 
دور بود اما از سال گذشته با اجرای کنسرت های آنالین، خوانندگی را 
از سر گرفت. او که به تازگی موسیقی تیتراژ سریال بچه مهندس4 را 
خوانده است، چندی پیش درباره بیماری حنجره خود گفت که آن را با 
ورزش و پیاده روی درمان کرده و امسال ۲ آلبوم تازه منتشر می کند. بی تو 
نمی مونم، آخرین فعالیت موسیقایی حامی است که آهنگسازی آن توسط 

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

همایون ارشادي و تمجید از الله

همایون ارشادی بازیگر کهنه کار 
ابراز  گفتگویي  در  ایران  سینماي 
سینمایی  فیلم  که  کرد  امیدواری 
الله، معرف توانایی های جامعه زنان 
ایرانی باشد. ارشادی که در کنار سارا 
کریمی،  نیکی  نوذری،  ایرج  امیری، 

سام قریبیان، امیر علی دانایی، میترا حجار 
و لیال اوتادی، یکی از بازیگران این فیلم انگلیسی زبان است، در این باره 
اتومبیلرانی  مسابقات  در  که  بود  خانمی  اولین  خانم الله صدیق  گفت: 
شرکت کرد. کار او برای آن سال ها که محدودیت خانم ها کمی بیشتر 
از حاال بود، جنبه مخصوص خودش را داشت. اینکه یک خانم ورزشکار 
معرف ایران باشد جذاب و معرف بخشی از قابلیت زنان در ایران بود. من 
باز هم موفقیت خانم صدیق را به جامعه زنان تبریک می گویم و امیدوارم 

فیلم الله، معرف جامعه زنان ایرانی باشد. 
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از پژوهش تا مستند...

عباس رزیجي: فیلمي که بر اساس پژوهش ساخته شود
 ماندگار خواهد شد

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد9 
تلفن: 2۶30۵۸24- فکس: 2۶30۵۸24 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵۸ 

سازمان شهرستان ها:  09122۷۵2190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده
مســتند، عرصــه و بســتري کامال 
مناســب و اصولــي بــراي شــناخت 
فیلمســازي  جــوان  اســتعدادهاي 
مي باشــد و خوشــبختانه در ســال هاي 
اخیــر تولیــد آثار مســتند در کشــورمان 
وارد پروســه اي شــده کــه بــه معرفي و 
شــناخت فیلمســازان جــوان انجامیــده 
ــد  ــه بوده ان ــن البت ــن بی ــت. در ای اس
مســتندهایي کــه مشــخصا بــدون 
پژوهــش و اســتعداد ســاخته شــده اند 
ــه  ــم ب ــا ه ــازندگان آنه ــا س و طبیعت
نکردنــد  پیــدا  دســت  جایگاهــي 
ــي  ــاهد معرف ــال ش ــن ح ــي در عی ول
قطعــا  کــه  بوده ایــم  جوان هایــي 
ســینماي  آینده ســازان  مي تواننــد 
ــا  ــری ب ــتند قص ــند. مس ــور باش کش
دیوارهــای قرمــز، بــه کارگردانــی 
عبــاس رزیجــی درباره داود روســتایی، 
کارگــردان ســینمای ایــران اســت کــه 
ــه  ــور ب ــرم هاش ــا در پلتف ــن روزه ای
صــورت آنالیــن در حــال اکران اســت. 
مســتندي کــه بــر پایــه پژوهــش تولید 
شــده و طبیعتــا مي توانــد بــه یــک اثــر 

ــل شــود. ــدگار تبدی مان
ــن  ــازنده ای ــی س ــاس رزیج عب
مســتند در گفتگــو بــا دنیــاي جوانــان 
دربــاره چرایــی انتخــاب اکــران آنالین 
ــان کــرد:  ــم در پلتفــرم هاشــور بی فیل
ــه  ــا ب ــن روزه ــی ای ــه شــکل عموم ب
ــتیم  ــور هس ــا مجب ــا، م ــطه کرون واس
ــه  ــیم ک ــته باش ــن داش ــران آنالی اک
اجبــار بــدی هــم نیســت و بــه نوعــی 
توفیــق اجبــاری اســت. بحــث کرونــا، 
شــکل  نمایــش و فیلــم دیــدن در 
از  بســیاری  داد و  تغییــر  را  ســینما 
مخاطبــان فیلم بیــن عالقمنــد بــه 
حضــور در ســالن ســینما مخالــف 
ــا  ــن هســتند؛ ام ــان اکــران آنالی جری

بــا وجــود آنکــه اکــران ســالنی جایگاه 
خــودش را دارد، در ایــن روزگار مــدرن 
پرســرعت، افــرادی هــم هســتند کــه 
ــینما را  ــالن س ــه س ــن ب ــت رفت فرص
ــق اکــران  ــد از طری ــد و می توانن ندارن
در  و  موبایــل  گوشــی  در  آنالیــن 
ــورد  ــم م ــای فیل ــه تماش ــی ب هرجای
یــک  ایــن  بنشــینند.  عالقه شــان 
فرصــت عمومــی اســت کــه مــن 
تصمیــم گرفتــم از آن اســتفاده کنــم و  
بــر همیــن مبنــا فیلمــم را بــه شــکل 
ــان  ــد مخاطب ــرض دی ــن در مع آنالی
عالقمنــد قــرار دهــم. بــه دلیــل اینکه 
فیلــم مــن مســتند اســت و مخاطــب 
خــاص فیلم هــای مســتند نیــز، پلتفــرم 
هاشــور برایــش شــناخته شــده اســت، 
مــا مســتقیم بــا ایــن دوســتان صحبت 
ــی  ــن جای ــه نظــرم بهتری ــم و ب کردی
ــاق  ــن اتف ــت ای ــه می توانس ــود ک ب
بیفتــد چــرا کــه مخاطبانــی را کــه مــا 
ــازی  می خواســتیم داشــت و دیگــر نی
ــال  ــه دنب ــا ب ــر مخاطــب و ی ــه تغیی ب
ــالن  ــم در س ــود. اگرفیل ــتن نب آن گش
دیگــر  پلتفرم هــای  یــا  و  ســینما 
ــی رخ  ــاق عجیب ــد، اتف ــران می ش اک
ــه  ــرام ب ــر احت ــه خاط ــا ب ــی داد. م نم
ــه  ــاص ک ــای خ ــب و پلتفرم ه مخاط
بــه شــدت بــه آنهــا نیازمندیم ایــن کار 
را انجــام دادیــم. چــرا کــه روز بــه روز 
اکــران فیلــم تغییــر ماهیــت می دهــد 
ــا  ــن پلتفرم ه ــد ای ــد رش ــا نیازمن و م
ــا  ــتیم. م ــاص هس ــان خ ــا مخاطب ب
اگــر ادعــا می کنیــم فیلمســاز خــاص 
ــای  ــم فیلم ه ــا می کنی ــتیم و ادع هس
خــاص می ســازیم، بایــد در بحــث 
ــت  ــورد را رعای ــن م ــز ای ــران نی اک
کنیــم. ضمــن اینکــه دوســتان در 
ــی، در  ــیار فرهنگ ــور بس ــرم هاش پلتف
کنــار مــن قــرار گرفتنــد و بخشــی از 

ــاق هســتند. ــن اتف ای
ایــن کارگــردان جــوان کــه پیش 
از ایــن مســتند محبــوب و فوق العــاده 
دم ســرد، را ســاخته در پاســخ بــه ایــن 
ســوال کــه ترســی از قاچــاق فیلــم بــه 
شــیوه نمایــش آنالیــن داشــت یــا نه؟ 
ــرس را نداشــتم چــون  ــن ت گفــت: ای
ــن  ــا ای ــه ب ــن حرف ــت در ای سال هاس
ــن  ــی م ــده ام. دوران ــزرگ ش ــرس ب ت
پرکارتریــن فیلمســاز ویدئویــی بــودم و 
آثــارم جــزو پرفروش ترین هــا بــود. در 
ــم می ســاختیم  ــا فیل ــان کــه م آن زم
روز  یــک  می کردیــم،  پخــش  و 
ــم  ــواره ای فیل ــبکه های ماه ــد، ش بع
دی وی دی  و  می دادنــد  نمایــش  را 
فروختــه  خیابــان  در  آن  قاچــاق 
ــتم  ــن سیس ــه ای ــن ب ــد. بنابرای می ش
عــادت کردیــم و آنقــدر تجربــه قاچاق 
را  ســینما  ســالن  داخــل  از  فیلــم 
ــی  ــر نگران ــن دیگ ــه ای ــم ک دیده ای
قانــون  چــون  اســت.  بی مــوردی 
ــه  ــاق چ ــن اتف ــم ای ــت نداری کپی رای
ــار  ــرای آث ــم ب ــم چــه نخواهی بخواهی
ســینمایی می افتــد، بنابرایــن  بــه 
ایــن خاطــر نمی تــوان اکــران را از 

ــت داد.  دس
ادامــه  در  کارگــردان  ایــن 
صحبت هایــش بــه ســایر فعالیت هــای 
خــود اشــاره کــرد و افزود: سال هاســت 
کــه قصــد دارم کار جدیــدی را شــروع 
کنــم که بخشــی به شــرایط و بخشــی 
از ایــن بــه تعویــق افتــادن بــه خــودم 
مربــوط بــوده اســت. ایــن روزهــا، هــم 
کرونــا و هــم ســرمایه گذارانی کــه وارد 
ــتند  ــا نتوانس ــدند، ام ــه ش ــن عرص ای
ــه  ــز ســبب ب ــد نی کاری را پیــش ببرن
ــدند.  ــم ش ــد فیل ــادن تولی ــق افت تعوی
ــم  ــا بتوان ــتم ت ــری هس ــال پیگی درح
ــه  ــه ک ــم. آن چ ــروع کن کاری را ش

ــا  ــری ب ــتند قص ــاخت مس ــد از س بع
ــن  ــز بدســت آوردم ای ــای قرم دیواره
ــاختار  ــا س ــم ب ــر فیل ــه اگ ــت ک اس
کالســیک و حرفــه ای نتــوان ســاخت، 
ایــن مســتند را در  فیلمــی ماننــد 
کنــار  دوســتانی کــه  همــراه هســتند 
ــد و  ــای ب ــا فیلم ه وحاضــر نیســتند ب
ــی کار  ــچ قیمت گیشه پســند تحــت هی

ــاخت.  ــوان س ــد، می ت کنن
عبــاس رزیجــی کــه در چهارمین 
دوره جایــزه پژوهــش ســال ســینمای 
پژوهش هــای  بخــش  در  ایــران 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــورد تقدی ــری م بص
پژوهــش  تاثیــر  دربــاره  اســت، 
در ســینمای ایــران و دلیــل نبــود 
فیلمنامه هــای خــوب نیــز اظهــار کرد: 
فیلمنامــه خــوب نداشــتن دالیلــی دارد 
کــه بــا پژوهــش ایــن دالیــل روشــن 
می شــود. مســئله اصلــی ســینمای 
ایــران فیلمنامــه اســت، امــا بایــد 
چرایــی آن را در حالــی کــه نویســنده 
ــدا  ــم پی ــس خــوب داری و فیلمنامه نوی
کــرد. ایــن کــه فیلمنامه خــوب نداریم  
یــک موضــوع آســیب شناســانه اســت 
کــه بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
ــر  ــا ب متاســفانه ســینمای داســتانی م
مبنــای پژوهــش اســتوار نشــده و 
ــر  ــه خاط ــت و ب ــه اس ــکل نگرفت ش
همیــن نمی توانیــم ســینمای داســتانی 
ــش در  ــیم. پژوه ــته باش ــی داش خوب
ــی  ــت. برخ ــکل اس ــه دو ش ــینما ب س
ــم  ــرای فیل ــه هــم ب ــن ک ــد  م همانن
مســتند و هم بــرای داســتانی پژوهش 
ــی  ــرای کس ــم ب ــا تحقیقات می کنم،ام
مهــم و قابــل اعتنا نیســت و در نهایت 
ــس از ســال ها  ــن پ ــد م ــرادی مانن اف
فعالیــت کــم می آورنــد. وی ادامــه 
ــی  ــن پژوهش ــال م ــور مث ــه ط داد: ب
ــرای  ــد ب ــه بای ــن ک ــرای ای ــتم ب داش

ــا  ــود، ام ــاخته ش ــم س ــالمندان فیل س
بــرای کســی مهــم نیســت. مــن برای 
دوســت عزیــزی ایــن پژوهــش را 
فرســتادم تــا در برنامــه تلویزیونــی اش 
مطــرح کنــد، امــا بــرای او مهــم نبــود 
ــگ شــال  ــال رن چــون مســئله اش مث
ــن  ــت. ای ــر زن سینماس ــالن بازیگ ف
ــه  ــا ب ــور م ــه کش ــت ک ــی اس در حال
ســمت ســالمند شــدن مــی رود و بایــد 
ــود.  بــرای آن هــا فیلــم ســاخته ش
ــک در  ــران درجه ی ــوود بازیگ در هالی
حــال ســالمند شــدن هســتند، بنابراین 
ــا  ــد و ی ــار بگذارن ــد آنهــا را کن ــا بای ی
ــند و  ــه ای بنویس ــا فیلمنام ــرای آنه ب
ــخص  ــب مش ــه خ ــازند ک ــم بس فیل
اســت آنهــا را کنــار نمی گذارنــد، بلکــه 
بــرای آنهــا فیلمنامــه می نویســند 
و تهیه کننــدگان نیــز ایــن را درک 
کرده انــد کــه بایــد ایــن فیلــم را 
نیــز  پخش کننــده  و  کننــد  تهیــه 
می دانــد کــه بایــد ایــن فیلــم را 
ــا در  ــه م ــی ک ــد. در حال ــش کن پخ
هــر مرحلــه ای ممکــن اســت متوقــف 
ــن  ــه م ــی ک ــی از دالیل ــویم. یک ش
فیلــم حــال، را نســاختم ایــن بــود کــه 
ــر از پخــش آن  ــم راحت ت ســاخت فیل
ــن  ــه م ــتم ب ــون می دانس ــت. چ اس
ــه  ــت هم ــتاره های فیلم ــد س می گوین
ســالمند هســتند و مــا بــه دنبــال 
ــن  ــم و ای ــوان می گردی ــای ج چهره ه
مســئله بــزرگ ســینمای ماســت چــرا 
ــتگذاری کالن  ــا سیاس ــش ی ــه پخ ک
ــت  ــی اس ــه دولت ــران ک ــینمای ای س
ــن  ــر و ای ــن ژان ــران، ای ــن بازیگ ای
ســوژه را نمی توانــد تبدیــل بــه فیلــم 
کنــد. مــن 4 ســال تــالش کــردم تــا 
حــال، را بســازم، امــا بنیــاد ســینمایی 
ــرد،  ــی ک ــن را خال ــت م ــی پش فاراب
ــتند و  ــینمای مس ــترش س ــز گس مرک

ــت  ــر اس ــا حاض ــت تنه ــی گف تجرب
3۰۰ میلیــون تومــان کمــک کنــد کــه 
بــا توجــه بــه هزینــه های موجــود، پــول 
ــد اســت و بخــش  یــک روز گــروه تولی
خصوصــی نیــز دنبــال چهره هــای جوان 
و شــناخته شــده می گــردد.  اگــر فــرض 
بــر این باشــد کــه ســینمای داســتانی ما 
قائــم بــه پژوهــش شــود کــه نیســت، در 
مراحــل بعــدی پژوهــش نــاکام می مانــد 
و  اجرایــی نمی شــود. مــا پژوهــش 
می کنیــم تــا در کارمــان کارکــرد داشــته 
باشــد و اگــر ایــن کارکــرد انجــام نشــود 
ــه   ــرا ک ــورد، چ ــچ دردی نمی خ ــه هی ب
پژوهــش بایــد منجــر بــه عمــل شــود.

ــر  ــاره تاثی ــگر درب ــن پژوهش ای
ــینمای  ــش س ــن پژوه ــزاری جش برگ
ایــران بــر رونــد تولیــد آثــار نیــز بیــان 
ــن  ــن جش ــزاری ای ــا برگ ــرد: قطع ک
بســیار مفیــد بــوده و یکــی از اتفاقــات 
ــدازی  ــران راه ان ــینمای ای ــزرگ س ب
همیــن جایزه پژوهش ســال ســینمای 
ایــران اســت. بــه ایــن دلیــل که شــاید 

بــه انــدازه باقــی جوایــز و رخدادهــای 
ــا  ــب نداشــته باشــد، ام ســینمایی طال
ــد  ــرکت می کنن ــه ش ــی  ک همان های
و جایــزه می گیرنــد  یــک شــروع 
هســتند و ایــن شــروع می توانــد ســبب 
ارتباطاتــی شــود کــه موثــر اســت. مــا 
آنقــدر مســئله در متــن ســینما داریــم 
ــه  ــجویانی ک ــد دانش ــد مانن ــه نبای ک
ــتند  ــاله هس ــگارش رس ــال ن ــه دنب ب
ــم.  ــد کار کنی ــان می کنن ــوری بی و تئ
ــد،  ــینما دوا نمی کن ــا دردی از س اینه
ــه  ــن ب ــه م ــن ک ــی ای ــش یعن پژوه
عنــوان یــک مستندســاز کــه اســاس 
کارش بــر ایــن مبناســت موظــف 
داود  چــرا  ببینــم  بگــردم  هســتم 
ــران  ــینمای ای ــخ س ــتایی در تاری روس
پنهــان مانــده و آن را بیــرون بکشــم. 
ــش  ــل از فوت ــتایی قب ــر داود روس اگ
ــزرگ  ــراژدی ب ــک ت ــد ی ــدا نمی ش پی
ــخ  ــه در تاری ــرا ک ــاد، چ ــاق می افت اتف
گمشــده بــود. در هــر اتفــاق علمــی از 
ــن  ــد، اصلی تری ــئله می خواهن ــا مس م

بحــث یــک رســاله مســئله آن اســت و 
بایــد ثابــت کــرد کــه مســئله ای وجود 
دارد کــه مــن می خواهــم برمبنــای آن  
ــن  ــن خــود مت ــم. بنابرای پژوهــش کن
ــدر مســئله دارد  کــه مــن  ســینما آنق
ــال موضــوع دیگــری نباشــم. ــه دنب ب

ــا  ــان ب ــی در پای ــاس رزیج عب
ــارات  ــورش در انتش ــه حض ــاره ب اش
دایــره ســفید گفــت: بــه تازگــی 
فعالیــت خــودم را در حــوزه نشــر کتاب 
آغــاز کــرده ام. اولیــن دوره کتاب هــای 
ــل و  ــاپ چه ــاب چ ــار 4 کت ــا انتش م
ــرای  ــاه ب ــتان کوت ــد داس ــارم چن چه
ــه  ــودم، مجموع ــته خ ــاری، نوش بخ
جســتار قصه هــا از رضــا مهــدوی 
هــزاوه، نمایشــنامه نجیب خانه روشــن 
شــهر نوشــته برتولــت برشــت ترجمــه 
ــد از  ــنامه بع ــرفی و نمایش ــپیده اش س
آنکــه جانــی بــه جنــگ رفــت نوشــته 
دالتــون ترامبــو ترجمه ســپیده اشــرفی 
ــمه  ــش چش ــط پخ ــه توس ــت ک اس

ــده اند. ــاب ش ــازار کت ــه ب روان
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ر  د کـه  حسـیني  ب  شـها
از  کـرده  سـعي  اخیـر  سـال هاي 
باشـد،  بازیگـر  یـک  فقـط  اینکـه 
جـدا شـود و عرصه هـاي دیگـر را 
هـم تجربـه کنـد، تهیه کنندگـي را 
بـه شـکلي حرفـه اي دنبـال کـرده 
و حـاال یکـي دیگـر از آثـار خود در 
مقـام تهیه کننـده را آمـاده نمایـش 
دارد. خانه ماهرخ، فیلمي سـینمایي 
ابراهیمـي  بـه کارگردانـي شـهرام 
اسـت که اولین تحربـه او در زمینه 
کارگردانـي نیز محسـوب مي شـود. 
خانـه ماهرخ، به کارگردانی شـهرام 
ابراهیمـی و تهیه کنندگی مشـترک 
محمـد محمدی و شـهاب حسـینی 
دربـاره زنـی بـه نـام ماهرخ اسـت 
که مشـغول بـازی در اولین فیلمش 
و  می شـود  خانـه  وارد  او  اسـت، 
توسـط همسـرش کیوان و دوستاِن 
مشترکشـان، بـه مناسـبت تولدش 
یـک  اثـر  بـر  می شـود.  غافلگیـر 
اتفـاق در شـب تولـد، ماهـرخ دچار 
سـوختگی می شـود و  کیـوان بـه 
اتهـام بـه آتـش کشـیدن ماهـرخ، 
و  شـبهات  و  می شـود  دادگاهـی 
سـواالت متعـددی مطرح می شـود. 
ظاهـرا کیـوان به دلیل حسـادت یا 
مخالفتـش با ماهرخ بـرای بازی در 
فیلـم چنیـن بالیی را سـرش آورده 
اسـت. همین حسـادت یا شـبهات، 

اجتماعـِی  مسـائل  بـه  را  داسـتان 
پیرامـون سـینما سـوق می دهـد... 
نامـی،  الهـام  امیـر رضـا دالوری، 
باقریـان،  رحمـان  نجفـی،  رضـا 
مهـری آل آقا،  محمـد قوام، مهدی 
بجسـتانی، علـی عطایی هـور، رضا 
نیلـی، جمال فوادیان، آوا رسـولی و 
آتنـه فقیه نصیـری در ایـن فیلـم به 

ایفـای نقـش می پردازنـد.
کارگـردان  ابراهیمـی  شـهرام 
فیلـم خانـه ماهـرخ، کـه ایـن اثـر 
درگفتگـو  دارد،  نمایـش  آمـاده  را 
ایـن  پیرامـون  دنیـاي جوانـان  بـا 
اثـر مي گویـد: خانـه ماهـرخ، قـرار 
نبـود اولیـن فیلـم بلنـد سـینمایی 
مـن باشـد. مـن بـرای کار دیگری 
پروانـه سـاخت گرفتـم که بنـا بود 
شـهاب حسـینی در آن بـه ایفـای 
بـه  او  سـفر  بـا  و  بپـردازد  نقـش 
امریـکا این اتفـاق رخ نداد. بنابراین 
بـه طـرح خانه ماهـرخ رسـیدم که 
بـه واسـطه چندیـن سـال تجربـه  
حضـور مـن در عرصه سـینما اتفاق 
افتـاد. مـن از سـال ۷9 وارد سـینما 
شـدم و در زمینه هـای مختلـف و 
دسـتیار کارگردانی فعالیت داشـتم. 
فیلم هـای  ایـن سـال ها  در طـول 
کوتـاه و مسـتند و سـریال  سـاختم 
و سـعی کـردم تجربه هـای زیـادی 
را در زمینه هـای مختلـف به دسـت 

واسـطه  بـه  سـینما  فضـای  آورم. 
تاثیرپذیـری اش از اجتمـاع و اینکه 
از هر قشـری درون خانواده سـینما 
بـه  شـبیه  بسـیار  دارنـد،  حضـور 

آن  درون  کـه  اسـت  جامعـه ای 
زندگـی می کنیـم. به همیـن خاطر 
سـعی کردم قصـه ای را تعریف کنم 
کـه در فضای سـینما و در اتمسـفر 

همانطـور  بگیـرد.  شـکل  سـینما 
و  بـه زن  نگـرش  در جامعـه  کـه 
مسـائل مختلف اجتماعـی و حقوق 
اجتماعـی افـراد بایـد رعایت شـود 

شـاهد هسـتیم کـه این مسـائل در 
یـک شـکل کوچکتر در سـینما نیز 
خـودش را نشـان می دهـد. بـرای 
همیـن تصمیـم گرفتم بـرای اولین 

تجربـه سـینمایی ام قصـه ای درباره 
خانـواده سـینما تعریـف کنـم کـه 
کمـی فضای قضایی و حقوقی دارد 
و مشـکالتی را درون سـینما مـورد 

کنـدوکاو قـرار می دهـد.
و  جـوان  کارگـردان  یـن  ا
خوش سـلیقه در بخـش دیگـري از 
صحبت هـاي خود پیرامون حواشـي 
ایجاد شـده براي ایـن فیلم در زمان 
سـاخت گفـت: حواشـی و اتفاقـات 
یکی دو سـال اخیر در سینما، ساخت 
باعـث  اجتماعـی  مسـائل  و  فیلـم 
شـکل گیری ایـده این فیلم شـد. ما 
در همـه کارها و مشـاغل تحت تاثیر 
مسـائل اجتماعـی بازخـوردی داریم 
امـا سـینما حواشـی بسـیاری دارد 
کـه دربـاره خـودش تاکنـون فیلمی 
سـاخته نشـده اسـت و خوشـحالم 
که توانسـتم ایـن کار را انجام دهم. 
فیلـم در 3 پـارت و مبتنـی بر فرم و 
اجراسـت. تالشـم ایـن بود کـه این 
فیلـم تازگی داشـته باشـد و همانند 
فیلـم در فیلم های قبلی نباشـد و به 
بخشـی دیگر از پشت صحنه سینما 
نگاه کند. حتی سـعی کردیم رفت و 
برگشـت ها نیـز متفاوت باشـد. خانه 
ماهـرخ، یـک فیلم تجربه گراسـت و 
بـه همـان شـیوه  و سـبک و سـیاق 
فیلـم  رفتـم.  پیـش  کوتاهـم  آثـار 
در فیلـم کار کـردن، بسـیار سـخت 

اسـت و بارهـا نیـز بـه ایـن شـکل 
فیلم سـاخته شـده اسـت. امـا اینکه 
از چـه زاویـه ای وارد مسـئله شـوی 
مهـم اسـت. تالش من ایـن بود که 
خانواده ای که جمع شـدیم از سـینما 
تا این فیلم سـاخته شـود را به مثابه 
جامعـه ببینـم که هرکدام با شـرایط 

سـخت در حـال تالش هسـتند.
پایـان  در  ابراهیمـی  شـهرام 
ب  نتخـا ا بـه  یـش  صحبت ها
و  کـرد  اشـاره  فیلـم  بازیگـران 
گفـت: بازیگران فیلـم از بازیگرانی 
هسـتند کـه سـبقه تئاتـری دارنـد، 
بـه  اسـتنادم  انتخاب شـان  بـرای 
آثـار تصویـری آنهـا نبـود، بکله به 
امیررضـا  بـا  بـود.  تئاترهای شـان 
دالوری در تئاتـر اعتـراف همبازی 
بودم و جنس کارش را می شـناختم. 
بـا خانـم فقیه نصیری نیـز کار کرده 
بـودم و چون تمام پتانسـیل موجود 
بازیگـری را داشـت ضمـن اینکـه 
مدتـی کـم کار بـود از او دعـوت به 
کار کردم، که خوشبختانه پذیرفتند. 
ضمـن اینکـه بـه خاطـر ذات قصه 
چهره هـای  از  نمی توانسـتم  فیلـم 
مطـرح اسـتفاده کنم و سـعی کردم 
بـا اسـتفاده از جوان هـای مسـتعد 
بازیگـر  چنـد  کنـار  در  بازیگـری 
شـناخته شـده و باتجربـه، فضـای 

واقعی تـری را ایجـاد کنـم.

خانه ماهرخ کجاست؟
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