
نتیجه عدم رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون عمومی؛

غوغای کرونا دلتا در ایران!
نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ دانشگاه 
ها و موسسات آموزش عالی بر روی سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
و  ها  دانشگاه   ۱۴۰۰ کنکور  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
موسسات آموزش عالی از ۹ تیر ماه سال جاری همزمان در 
۴۱۴ شهرستان و ۳۵۲۲ حوزه امتحانی با رعایت پروتکل های 

بهداشتی آغاز شد و  فرآیند برگزاری آن به مدت ۴ روز ادامه 
داشت.  در کنکور ۱۴۰۰ تعداد ۶۶۲ هزار و ۱۱۴ داوطلب زن و 
۴۴۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب مرد ثبت نام کردند که برای آنها با 
احتساب گروه آزمایشی دوم برخی داوطلبان، تعداد یک میلیون 

و ۳۶۷ هزار و ۹۳۱ کارت ورود به جلسه صادر شد.
صفحه ۲

نماینده مردم ساری:

رتبه بندی معلمان همچنان درگیر اختالف
 بین دولت و مجلس است

خداحافظی والیبال ایران از المپیک!
تیم ملی والیبال ایران مقابل ژاپن هم 
المپیک  تا در مرحله گروهی  شکست خورد 
توکیو حذف شود. به گزارش دنیای جوانان، تیم 
ملی والیبال ایران در آخرین و پنجمین بازی خود در مرحله 
گروهی المپیک توکیو با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل ژاپن شکست 
خورد. ست های اول، چهارم و پنجم این بازی با امتیازات 
۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۳ به سود ژاپن رقم خورد و 
ایران در ست های دوم و سوم با امتیازات ۲۵ بر ۲۰، ۳۱ بر 
۲۹ به پیروزی رسید. والدیمیر آلکنو در این بازی تیم خود را با 
ترکیب اصلی سعید معروف، امیر غفور، میالد عبادی پور، میثم 
صالحی، سید محمد موسوی و علی اصغر مجرد روانه میدان 
کرد. هنگام توپ گیری آرمان صالحی و در زمان دریافت 

مهدی مرندی در زمین حضور پیدا می کردند.
صفحه ۶

توسط مدیرعامل فوالد مبارکه صورت گرفت
بازدید از روند تکمیل پروژه نصب قفسه 7 نورد گرم 

و اصالح خط ریخته گری یک مجتمع فوالد سبا
4

فعال شدن حوزه مسکن مزیت های بسیار بزرگی برای کشور دارد
صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1801- دوشنبه 11  مرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
روح اهلل زماني: 

پرچم کودکان کار 
را باال بردم

6ورزش
سیدجالل؛ نه خودش 

تمام می شود و نه 
جام هایش!

نک 5با

او پس از درخشیدن در جشنواره فیلم فجر سی و هشتم 
با خورشید، در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان 
موفق شد پروانه زرین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر 

را در بخش بین الملل دریافت کند

کاپیتان کهنه کار پرسپولیس بی تردید جایگاهی غیر قابل 
دسترس در تاالر بزرگان فوتبال ایران و به ویژه لیگ 

برتر برای خود دست و پا کرده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران در 
نتیجه یک برنامه سه مرحله ای از بهمن ۹۶  تاکنون با تالش 
همه همکاران مشکالت و عقب ماندگی های خود را جبران کرده 
و در ریل جدید سود عملیاتی پایدار قرار گرفته است و  البته 

به موفقیت های کنونی قانع نیست.

بانک صادرات ایران 
روی ریل 

سود عملیاتی

نتایج اولیه کنکور اعالم شد واردات دهمین محموله واکسن کرونا 
توسط هالل احمر

کریم همتی رئیس جمعیت هالل احمر گفت: دهمین محموله واکسن تهیه 
شده توسط جمعیت هالل احمر روز گذشته)یکشنبه( در فرودگاه امام خمینی)ره( 
جهت توزیع در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. به گزارش دنیای جوانان، در 
این مرحله یک میلیون و ۱۲۰ هزار دوز واکسن به کشور وارد شد که تاکنون توسط ۱۲ پرواز 
به کشور منتقل شده و در مجموع ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار دوز  واکسن وارد کشور شده است.
صفحه ۲

گفت:  نفت  وزارت  پژوهش  امور  مدیرکل  دستیار 
پژوهش و فناوری از مهم ترین حوزه ها در صنعت نفت و 
گاز است، از ابتدای اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت در 
کشور، همواره مسئله برداشت صیانتی از منابع نفتی کشور مطرح بوده، 
متاسفانه دولت ها به صورت جدی به این مسئله نپرداختند. البته مقام 
معظم رهبری در سخنان خویش به بحث کاهش خام فروشی اشاره کردند. 
تالش برای کاهش خام فروشی می تواند یک نگاه جدی به مقوله برداشت 

صیانتی از منابع نفت هم باشد. به گزارش دنیای جوانان، رضا عاشوری 
زاده، اظهار کرد: دولت ها همواره تالش کردند تا بتواند بیشتر و بیشتر از 
مخازن بهره برداری کنند و تولید نفت را باالتر ببرند و از آن جایی که ما 
زنجیره تامین را به طور کامل در کشور نداشتیم تا بتوانیم نفت را با تبدیل 
به محصوالت با ارزش افزوده بیشتری به فروش برسانیم، در نتیجه شاهد 

تالش برای صادرات هرچه بیشتر نفت خام هستیم.
صفحه ۳

اولویت های وزارت نفت در دولت آینده

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه
)  عمومي  (
نوبت دوم

1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوي
 2-موضوع مناقصه : تعمیرات ساختماني ایستگاه هاي C.G.S و T.B.S غرب و جنوب غرب استان خراسان رضوي

 3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه در رشته ابنیه و ساختمان  از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالي ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي
 4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخي که براي تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه میبایست معتبر باشد. 

5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/۳,۷۲8,۹۵۰,۰۰۰ ریال )سه میلیارد و هفتصد و بیست و هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال( میباشد که مي بایست براساس یکي از 
تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ تهیه گردد و حتما اصل آن قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستي 

تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوي واقع درمشهــد - بلوار خیام – نبش تقاطع ارشاد– طبقه همکف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگي و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۰۹/ ۱۴۰۰/۰۵ لغایت ۱۴/ ۱۴۰۰/۰۵

۷- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت، ساعت ۹:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
8- پیشنهادهاي واصله در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ در کمیسیون مربوطه باز و خوانده مي شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه ممهور 

به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
۹- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

۱۰- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي کشور و حمایت از کاالي ایراني و ماده ۵ قانون مذکور الزامي است و صرفا موسسات و شرکتهاي ایراني ثبت شده در فهرست توانمندي 
هاي مندرج در سامانه توانیران مجاز مي باشد. 

شایان ذکر است دسترسي به متن  این آگهي، در سایت WWW.nigc-khrz.ir  امکان پذیربوده و در صورت  نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: ۳۷۰۷۲۲۱۲-۰۵۱ تماس بگیرید.
م الف :-۱      روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي

شناسه آگهی :۱۱۷۰۲۴۳

آگهی مناقصه عمومي
 یك مرحله اي

 همزمان با ارزیابي فشرده - شماره 1400/11
شرحعنوان

شرکت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهید اخالقي-نبش خیابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

انجام خدمات امداد ، گازباني ، وصول مطالبات / کنتورخواني و خدمات عمومي و پشتیباني اداره گاز شهرستان شاهرود وتوابع      نوع،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات
*در مصالح مصرفي پروژه مي بایست قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد

مبلغ  ۶,8۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

از ساعت  ۹  مورخ  ۱۴۰۰/۰۵/۱۱  لغایت ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷  از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(  زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه
.www.setadiran.ir به نشاني

حداکثر تا ساعت  ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱  در سامانه  فوق الذکر زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه

پس از انجام ارزیابی کیفی )ب۱( , جلسه گشایش پاکات )الف، ب۲، ج(  متعاقبا اعالم خواهد شدجلسه بازگشایي پاکات 

- ندارد -زمان و مکان جلسه توجیهي

۳۳۴۵۳8۴۴-۰۲۳تلفکس امور قراردادها

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتي 
www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.

شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه انجام خدمات امداد ، گازباني ، وصول مطالبات / کنتورخواني و خدمات عمومي و پشتیباني اداره گاز شهرستان شاهرود وتوابع  را با مشخصات ذیل به 
مناقصه بگذارد.                                      

م الف :-1
شناسه آگهی : 1171647

روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

 کد سامانه ستاد ایران : ۲۰۰۰۰۰۱۰۴۵۰۰۰۰۲۴
 کد پایگاه ملي مناقصات: ۵۳,۰۹۲,۷۴۵

“تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/1005”
مناقصه عمومی دو مرحله ای 

همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد انجام پروژه های زیر را که براساس فهرست بهای بهره برداری سال ۱۴۰۰ 
برآورد گردیده است به شرح ذیل به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید،لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای سابقه کاری مرتبط و 
همچنین تایید صالحیت معتبر صادره از وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی در کد خدمات عمومی هستند دعوت بعمل می آید که از 
ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۰۰/۰۵۵/۱۱ لغایت ساعت ۱8 روز یکشنبه مورخ ۰۰/۰۵/۱۷ جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی و فنی و 

مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ تقریبی برآوردموضوعردیف
کد فراخوان در سامانه ستادفرآیند ارجاع کار

۱

بهره برداری،ساماندهی،پایش 
و خدمات امور مشترکین 
منطقه ۱ شهرستانهای 

بوشهر،کنگان،دیر،عسلویه 
و جم

۲۱۱/۷۹۶/۷۴۶/۳۱۶۲/۷۰۳/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰۰۰۰۱۳۴۴۰۰۰۰۱۱ ریال

۲

بهره برداری،ساماندهی،پایش 
و خدمات امور مشترکین 
منطقه ۲ شهرستانهای 

دشتستان،تنگستان،دشتی،گناوه 
و دیلم

۱۹۱/۰۶۲/۷۲8/۴۴۷۲/۴۹۶/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰۰۰۰۱۳۴۴۰۰۰۰۱۲ ریال

توضیحات:
۱-مدت اجرای هر پروژه :۱8 ماه

۲-قیمت خرید اسناد برای هر پروژه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که باید به حساب شماره ۵-۷۴۱۳۹۳-۱۱-۲8۰۲ نزد بانک 
مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) حساب شبا شماره    IR ۴۴۰۶۰۰۲8۰۲۰۱۱۰۰۷۴۱۳۹۳۰۰۵ نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی 

بوشهر( واریز گردد.    
۳- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار باید به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.

۴-محل تامین اعتبار : منابع داخلی شرکت به صورت نقدی
۵-هزینه درج آگهی و تجدید آگهی در روزنامه طبق تعرفه آزاد در چهار نوبت عالوه بر کارمزد سامانه ستاد به عهده برندگان 

مناقصه می باشد.
۶-آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل فیزیکی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 

به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۰۰/۰۵/۳۰ می باشد.
۷-پاکتهای مناقصه در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۰/۰۵/۳۰ گشوده خواهد شد حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت 

همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع می باشد.
8-پیمانکار باید نام پروژه و شماره مناقصه را بر روی پاکت “الف” درج نماید.

۹-مدت اعتبار پیشنهاد قیمت باید ۳ ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه ماتبه ای در صورت تمدید ضمانت نامه تا ۳ 
ماه دیگر نیز معتبر می باشد.

۱۰-به پیشنهادهای مبهم،مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۱-سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

۱۲-نشانی شرکت : بوشهر-خیابان رئیسعلی دلواری-کوچه تنگسیر۱- کدپستی ۷۵۱۴۶۱۹۱۳۹ 
   https://abfa-bushehr.ir/ : ۱۳-سایت اینترنتی شرکت

۱۴- تلفن تماس : ۰۷۷-۳۱۶۴۰۰۰۰ 
گروه قراردادها –شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 

صفحه ۲

ایتالیایی موفق شد در ماده ۱۰۰ متر  مارسل جیکوبز 
دوومیدانی مدال طالی المپیک ۲۰۲۰ توکیو را از آن خود کند.
دوومیدانی  مسابقات  جوانان،  نیای  د  گزارش  به 
مختلف  مواد  در  روز گذشته)یکشنبه( هم   توکیو  المپیک 
پیگیری شد و در ماده ۱۰۰ متر که طرفداران بسیار زیادی 
نیمه نهایی،  مرحله  رقابت های  برگزاری  از  پس  دارد  هم 
مسابقه فینال برگزار شد و در نهایت نماینده ایتالیا صاحب 

گردن آویز طال شد.
در مسابقه فینال هشت دونده حضور داشتند که ژارنل 
هیوز بریتانیایی به دلیل خطا در استارت، دیسکوالیفای شد و 

از گردونه رقابت کنار رفت تا هفت نفر به رقابت بپردازند. در 
پایان این ماراتن جذاب مارسل جیکوبز ایتالیایی با ثبت زمان 
۹ثانیه و 8۰ صدم ثانیه صاحب مدال طال شد و پس از او فرد 
کرلی از آمریکا با ۹ثانیه و 8۴ صدم ثانیه و آندره کان با ۹ثانیه 
و 8۹ صدم ثانیه در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و به 

ترتیب صاحب مدال نقره و برنز شدند.
نمایندگان آفریقای جنوبی، آمریکا، چین و نیجریه هم 
چهارم تا هفتم شدند. البته اینوچج آدگوکه نیجریه ای موفق 
به تمام کردن ۱۰۰ متر نشد و به دلیل آسیب دیدگی زمانی 

برایش به ثبت نرسید.

در سه دوره اخیر مسابقات دوی ۱۰۰ متر، یوسین بولت 
جامائیکایی مدال طال را به دست آورده بود اما حاال این مدال 
از آن جیکوبزی شد که مادری ایتالیای و پدری تگزاسی دارد. 
این دونده ۲۶ ساله پیش از این در مسابقات اروپایی تورین 

مدال طال را تصاحب کرده بود.
لینفورد کریستی از بریتانیا در سال ۱۹۹۲ آخرین اروپایی 
پیش از جیکوبز بود که موفق شده بود در ماده ۱۰۰ متر مدال 
طال را به دست بیاورد و در ۶ دوره بعدی نمایندگان قاره  آمریکا 
به موفقیت رسیده بودند. ایتالیا هم به اولین مدال طالی خود در 

این ماده و در ۲ بخش زنان و مردان دست پیدا کرد.

طالی 100متر المپیک به جیکوبز رسید
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نماینده مردم ساری:
رتبه بندی معلمان همچنان درگیر اختالف

 بین دولت و مجلس است
معلمان  رتبه بندی  اینکه  بیان  با  اجتماعی  کمیسیون  اول  رئیس  نایب 
درگیر اختالف بین دولت و مجلس است، از اجرایی شدن این طرح در بودجه 

سال آینده کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی دنیای جوانان، علی بابایی کارنامی، درباره 
طرح صیانت از فضای مجازی با بیان اینکه مجلس دنبال این است که این 
بحث را در کشور سروسامان دهد، اظهار داشت: در کشور ما ساختار فضای 
مجازی رها شده است، این رهاشدگی در برخی جاها به کشور کمک نمی کند. 
وی درباره فیلتر شدن شبکه های اجتماعی در این طرح افزود: چیزی اتفاق 
نمی افتد،؛ کسانی دنبال این هستند که هر طرحی را مجلس دست می گذارد 
و جریان انقالب دنبال آن است، سیاه نمایی کنند. اوایل زمانی که این بحث 
مطرح شد، من مخالف بودم اما متخصصان این حوزه دغدغه های خودشان 
را مطرح کردند، بعد دیدیم که اتفاقًا با این طرح در حوزه هایی پیشرفت هایی 
خواهیم داشت. وقتی چنین فضایی شکل می گیرد چرا به سمت آن نرویم؟ 

و  بحث  صیانت،  طرح  درباره  باید  اینکه  بیان  با  ساری  مردم  نماینده 
گفت وگو کرد، مردم تراوشات ذهنی، پیشنهادها و ایده های مختلف خود را 
در خانه ملت مطرح کنند، گفت: تا به فرآیند قانونی این طرح برسیم حداقل 
چهار ماه دیگر کار داریم. چهارماه زمان کمی برای غنی سازی این قانون که 
خال آن وجود دارد، نیست. اپراتورها از آن طرف دنیا بدون اینکه کسی آن ها 
را کنترل کند در حوزه های فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کنند؛ این اپراتورها 
باید مجوز بگیرند. این قانون می گوید اپراتورهایی که می خواهند در این حوزه 

کار کنند، باید از این مملکت مجوز بگیرند. 
وی در پاسخ به اینکه اگر به اپراتورهای شبکه های اجتماعی خارجی 
اینکه هم  درباره  فیلتر شوند،  باید  اینکه  بیان  با  ندهند چه می شود،  مجوز 
نقض حقوق شهروندی  به دالیل  تلگرام  است، گفت:  فیلتر  تلگرام  اکنون 
که داشت، فیلتر شد. مانند این است که سوال کنید که اگر خودروساز در 
کشور شما و وسط شهر تهران خودرو بسازد چه می کنید، معلوم است که با 

آن برخورد صورت می گیرد. 
نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه کسب و کارها نیز باید بیایند 
را  ایران  اجتماعی شروط  اگر شبکه های  اینکه  مجوز دریافت کنند، درباره 
نپذیرند چه می شود، بیان داشت: این گونه نیست، که نیز یک کشور هستیم 
و اینگونه نیست هر چه ما می گوییم، گوش کنند؛ بلکه ما یک فضایی را 
فراهم می کنیم که همه شبکه های خارجی ها و داخلی ها در ساختار قانونی 
کشور قرار می گیرند. شما کجای دنیا را سراغ دارید که یک اپراتور فعالیت 

کند و مجوز نگیرد. 
وی همچنین درباره رتبه بندی معلمان نیز، بیان داشت: این الیحه درگیر 
اختالف بین دولت و مجلس است، بند »و« تبصره دو که به تامین مالی اشاره 
دارد، تا سقف پانزده هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است، اما دولت اکنون 
موافق ۲۵هزار میلیارد تومان است که ده هزار میلیارد تومان مازاد است و 
به اصل بودجه خدشه وارد می کند. هئیت رئیسه به دولت تاکید کرد که در 

چارچوب ۱۵ هزار میلیارد عدد بیاورد. 
عضو کمیسون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این بحث، محل اختالف 
البته با همه این احوال و با توجه به اعتراضاتی که  است، خاطرنشان کرد: 
اینکه این افزایش بودجه شامل اصل ۷۵ می شود، اگر  فرهنگیان داشتند و 
شورای نگهبان مخالفتی نکند چون به اصل کار اعتقاد داریم و تالش داریم 
زمینه را محکم ببندیدم و هر چه سریعتر به سمت قانون شدن این الیحه 
پیش برویم و فرهنگیان به حقوق چندین ساله خودشان که رتبه بندی و در 

ادامه آن همسان سازی حقوق ها است، برسند، آن را می پذیریم. 
وی درباره زمان تصویب، ابالغ و اجرایی شدن این طرح تصریح کرد: 
از ۱.۱. ۱۴۰۰ اساس مقررات  پایان امسال اجرایی شود یعنی  تا  می بایست 

بودجه ای قابلیت اجرایی دارد.

واردات دهمین محموله واکسن کرونا توسط هالل احمر
کریم همتی رئیس جمعیت هالل احمر گفت: دهمین محموله واکسن 
تهیه شده توسط جمعیت هالل احمر روز گذشته)یکشنبه( در فرودگاه امام 

خمینی)ره( جهت توزیع در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.
به گزارش دنیای جوانان، در این مرحله یک میلیون و ۱۲۰ هزار دوز 
واکسن به کشور وارد شد که تاکنون توسط ۱۲ پرواز به کشور منتقل شده 

و در مجموع ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار دوز  واکسن وارد کشور شده است.
جمعیت هالل احمر در تالش است با کمک سایر دستگاه ها و شرکای 
انتقال واکسن به داخل کشور همچون گذشته  امر تهیه و  المللی در  بین 
فعالیت داشته باشد و امیدوار است درصورت تامین اعتبار الزم، در ماههای 

آینده بتواند تعهد واردات ۳۰ میلیون دوز  واکسن را انجام دهد.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، تا کنون  ۹ میلیون و ۵۵۲ هزار و 
۵۲۶ نفر ُدز اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۶8۷ هزار و ۳۱۱ نفر نیز ُدز 
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۲ 

میلیون و ۲۳۹ هزار و 8۳۷ ُدز رسید.

مهلت شش ماهه شورا به شهرداری بابت احداث آرامستان جدید
اعضای شورای شهر تهران با بررسی الیحه »مکان یابی، تملک و 
احداث آرامستان های جدید در شهر تهران« شهرداری را مکلف کردند تا 
و  مطالعات  براساس  و  تهران  آرامستان های شهر  زمین  کمبود  رفع  برای 
ارزیابی ها ی محیط زیستی، اجتماعی و حقوقی طی مدت ۶ ماه اقدامات 
اجرائی و هماهنگی های قانونی برای تملک و احداث آرامستان های جدید 

را به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، در جریان سیصد و پانزدهمین جلسه 
شورای شهر تهران بررسی الیحه شهردار تهران در خصوص »مکان یابی، 
تملک و احداث آرامستان های جدید در شهر تهران« در دستور کار اعضای 

شورای شهر قرار گرفت. 
و  زیست  محیط  سالمت،  کمیسیون  رئیس  نوری،  صدراعظم  زهرا 
خدمات شهری شورای شهر تهران با قرائت نظر کمیسیون مربوطه گفت: 
یکی از موضوعاتی که شورای پنجم به دنبال آن بود و در برنامه ۵ساله نیز 
به آن اشاره شد، مکان یابی آرامستان های جدید در شورای شهر بوده است. 
او با بیان اینکه این الیحه در قالب یک ماده واحده ارائه شده است گفت: 
در این حوزه سازمان بهشت زهرا کار کارشناسی را از طریق مشاور انجام و 
حدود ۱۵ نقطه را بمنظور احداث آرامستان جدید پیش بینی و اولویت بندی 
را اعالم کرده است که در یک جلسه نقاطی که قطعی خواهد شد را در 

برنامه تملک خود قرار می دهد و عملیاتی می کند.
نوری در ادامه با قرائت ماده واحده گفت: در راستای بند ۱۳ ماده ۵۵ 
قانون شهرداری، به شهرداری تهران اجازه داده می شود برای رفع کمبود 
زمین آرامستان های شهر تهران و براساس مطالعات و ارزیابی های محیط 
زیستی، اجتماعی و حقوقی طی مدت ۶ ماه اقدامات اجرائی و هماهنگی 

های قانونی برای تملک و احداث آرامستان های جدید را به عمل آورد. 
او افزود: در تبصره یک این الیحه اعتبار الزم برای اجرای مصوبه 
در بودجه های سنواتی شهرداری لحاظ شده است و در صورت نیاز در سال 
جاری شهرداری تهران می تواند از اعتبار مصوب تملک امالک جهت کاربری 
سایر تاسیسات شهری استفاده کند. درتبصره دو بهشت زهرا مکلف است 
در پایان مهلت مقرر گزارش را به شورای شهر ارائه کند.  اعضای شورای 

شهر تهران به جزئیات این الیحه رای مثبت دادند.

نتیجه عدم رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون عمومی؛

غوغای کرونا دلتا در ایران!
نشمیل  تنظیم:  و  تهیه 

رستمی
 ۲۹ در  دلتا  کرونای 
میزان  می دهد،  جوالن  کشور  استان 
زیر  به  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
گسترش  شرایط  و  رسیده  درصد   ۴۰
بیماری و ابتال به آن بحرانی است؛ همه 
این موارد هشدارهایی جدی نسبت به 
پر شدن تخت های بیمارستانی و اشباع 
ظرفیت جسمی و روانی کادر بهداشت و 
درمان است؛ هشدارهایی که بی توجهی 

به آنها می تواند فاجعه آفرین باشد...
به گزارش خبرنگار حوزه سالمت 
بیماری  پیک  پنجمین  جوانان،  دنیای 
دلتا  واریانت  سردمداری  با  کووید-۱۹ 
یا همان ویروس هندی کرونا در کشور 
می تازد و همچنان نمودارهای بیماری 
در کشور رو به صعود است. تخت های 
جمله  از  استان ها  برخی  در  آی سی یو 
بستری  و تخت های  پر شده اند  تهران 
هستند،  اشباع  آستانه  در  بیمارستانی 
نیز  مسلح  نیروهای  و  اجتماعی  تامین 
به کمک آمده اند و حتی زمزمه هایی از 
احتمال برپایی بیمارستان های صحرایی 

نیز به گوش می رسد.
تا حدی بحرانی است که  اوضاع 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  روسای 
کشور به رییس جمهور نامه نوشتند و 
هشدار دادند که ظرفیت جسمی و روانی 
کارکنان نظام سالمت در تمام عرصه 
ها به حد اشباع نزدیک شده و در این 
آشکار  توجهی  بی  خطرناک،  شرایط 
نسبت به محدودیت ها و دستورالعمل 
جدی  عزم  فقدان  و  بهداشتی  های 
در  بیمار  تولید  کارخانه  توقف  برای 
صحنه عمومی موجب احساس تنهایی، 
در  مضاعف  فرسودگی  و  پناهی  بی 
مدافعان سالمت خواهد شد. اکنون فقط 
سنگر مراکز بهداشتی درمانی کماکان 
با ایثار بی بدیل مدافعان سالمت فعال 
باقی مانده است و اگر خدای ناکرده به 
در هم شکسته  نیز  این خط  دلیل  هر 
شود، امیدی برای کاهش مخاطرات و 
پیامدهای ناگوار  آن باقی نخواهد ماند.

در عین حال دکتر علیرضا رییسی- 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز 
حاضر  حال  در  که  است  کرده  اعالم 
و  شده  دلتا  کرونای  درگیر  استان   ۲۹
بیمارستان ها  به  ورود  و  بستری  میزان 
دارد باال می رود. بسیاری از تخت های 
این  و  می شوند  پر  دارند  بیمارستان ها 
هشدار جدی است که اگر پروتکل ها به 
همین شکل رعایت شوند تا یک هفته 
بسیار  موج  درگیر  است  ممکن  آینده 

سهمگین تری شویم.
تاکید  رییسی  که  درحالیست  این 
کرده که هنوز به قله این موج از کرونا در 
کشور هم نرسیده ایم، اما متاسفانه رعایت 
پروتکل ها در کشور به زیر ۴۰ درصد سقوط 
کرده است و ویروسی با این قدرت سرایت 

باال می تواند همه را مبتال کند.
که  چند  هر ل  حا عین  ر  د
گرفته  سرعت  کشور  در  واکسیناسیون 
است و تاکنون  ۹ میلیون و ۵۵۲ هزار 
و ۵۲۶ نفر ُدز اول واکسن کرونا و دو 
نیز  نفر   ۳۱۱ و  هزار   ۶8۷ و  میلیون 
مجموع  و  اند  کرده  تزریق  را  دوم  ُدز 
به  تزریق شده در کشور  واکسن های 
۱۲ میلیون و ۲۳۹ هزار و 8۳۷ ُدز رسید، 
برای  که  زمانی  مدت  به  توجه  با  اما 
تاثیر  است،  نیاز  واکسن ها  ایمنی زایی 
چندانی در کاهش مرگ و میرها و ابتال 
داشت.  نخواهد  بیماری  شدید  نوع  به 
رعایت  اصلی،  نسخه  کماکان  بنابراین 

پروتکل های بهداشتی است.
باید توجه کرد که تاکنون در جهان 
۱۹۷ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۶۶۱ نفر به 
کرونا مبتال شده اند که از این تعداد چهار 
میلیون و ۲۲۳ هزار و ۳8۹ نفر از بین 
رفته اند. در ایران نیز تاکنون بر اساس 
وزارت  سوی  از  اعالمی  آمار  آخرین 
کووید۱۹  بیماران  مجموع  بهداشت، 

در کشور به سه میلیون و 8۷۱ هزار و 
8 نفر رسیده است که متاسفانه از این 
تعداد ۹۰ هزار و ۶۳۰ نفر جان باخته اند.

فعلی  شرایط  در  حال  عین  در 
وضعیت  در  کشور  شهر   ۲8۵ کشور، 
نارنجی،  وضعیت  در  شهر   ۱۱۰ قرمز، 

۵۳ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
بهداشت،  وزارت  اعالم  اساس  بر 
قبلی،  مز  قر ی  شهرها بر  ه  عالو
تبریز، جلفا،  بناب،  اهر،  شهرستان های 
آذربایجان شرقی،  در  شبستر، هشترود 

در  باد  مها شوط،  سردشت،  تکاب، 
آذربایجان غربی، پارس آباد در اردبیل، 
خوانسار، فریدون شهر، مبارکه، چادگان 
دهلران  البرز،  در  اشتهارد  اصفهان،  در 
جنوبی،  خراسان  در  فردوس  ایالم،  در 
و  مانه  خراسان رضوی،  در  جام  تربت 
آبادان،  شمالی،  خراسان  در  سملقان 
اهواز، خرمشهر، دشت آزادگان، شادگان، 
در  شهر  مهدی  خوزستان،  در  شوش 
فیروزآباد،  زرقان،  خرامه،  اوز،  سمنان، 
قیر و کارزین، ممسنی، نی ریز در فارس، 
ازنا، دورود، چگنی در لرستان، سوادکوه 
کالردشت،  نکا،  آباد،  عباس  شمالی، 
تفرش،  آشتیان،  مازندران،  در  گلوگاه 
شازند در مرکزی، بهار، تویسرکان، رزن 
در همدان، اردل، کیار در چهارمحال و 
بختیاری، مریوان در کردستان، کوهبنان 
کرمانشاه  و  پاوه  هرسین،  کرمان،  در 
در  گچساران  لنده،  دنا،  کرمانشاه،  در 
در  گمیشان  احمد،  بویر  و  کهگیلویه 
گلستان، فومن، لنگرود، ماسال در گیالن 

و بهاباد در یزد نیز قرمز هستند.
بهداشت،  وزارت  اعالم  اساس  بر 
در حال حاضر در کشور در هفته هفتاد 
داریم.  قرار  کشور  در  اپیدمی  پنجم  و 
ماه،  مرداد  هفتم  تا  یکم  از  همچنین 
شناسایی  مثبت  سرپایی  موارد  تعداد 
شده، ۱8۰۲۵۷ مورد، تعداد موارد بستری 
جدید ۲۲۳۶۴ و تعداد موارد فوتی جدید 
اساس  این  بر  است.  بوده  مورد   ۲۰۲۱
افزایش ۲۶.۵ درصدی در تعداد مراجعات 
سرپایی مثبت، افزایش ۳۲ درصدی در 
افزایش  تعداد بیماران مثبت بستری و 
فوت  بیماران  تعداد  در  درصدی   ۳8.۲

شده را در هفته اخیر شاهد بوده ایم.
تهران

در تهران نیز از یکم تا هفتم مرداد 
مثبت  سرپایی  موارد  تعداد   ،۱۴۰۰ ماه 
موارد  تعداد   ،۱۰۴۶۶ شده  شناسایی 
بستری جدید ۳۴۶۴ و تعداد فوتی های 
جدید ۳۵۴ نفر بوده است. بر این اساس 
در تهارن هم افزایش ۶.۲ درصدی در 
تعداد مراجعات سرپایی مثبت، افزایش 
بیماران  تعداد  در  درصدی   ۲۲ حدود 
مثبت بستری و  افزایش ۲۲.۵ درصدی 
در تعداد بیماران فوت شده را در هفته 

هفتاد و پنجم اپیدمی شاهد بوده ایم.
در هفته اخیر موارد بستری استان 
و  داشته  بارز  افزایش  مجددا  تهران 
است.  داشته  افزایش  هم  فوت  موارد 
متوسط  زیر  اندکی  بستری  موارد  بروز 
کشور ولی موارد مرگ و میر از متوسط 

کشور بیشتر است.
مازندران

در این استان در هفته اخیر افزایش 
مشاهده  فوت  و  بستری  روند  بارز 
بستری  موارد  بروز  میزان  می شود. 
صعود  با  استان  میر  و  مرگ  میزان  و 
بیشتر، از متوسط کشور فاصله بیشتری 

گرفته است.
ایالم

موارد  بارز  افزایش  روند  تداوم 
بستری مشاهده می شود و موارد فوت 
این  در  یافته است.  افزایش  نیز  استان 
هفته فاصله میزان بروز موارد بستری از 
متوسط کشور بیشتر شده و میزان مرگ 
متوسط  به  استان، ضمن صعود  میر  و 

کشور نزدیک تر شده است.
گلستان

روند بستری افزایش بارز و فوت 

نیز در این هفته در استان افزایش یافته 
است. فاصله میزان بروز بستری استان 
از متوسط کشور بیشتر شده و مورتالیتی 

نیز از متوسط کشور باالتر است.
سمنان

اخیر مجددا  در هفته  بستری  روند 
افزایش و فوت نیز افزایش یافته است. میزان 
بروز موارد بستری از متوسط کشوری بیشتر 
و میزان فوت استان در حد متوسط کشور و 

به موازات آن افزایش یافته است.
کرمان

در هفته اخیر موارد بستری استان 
نیز  فوت  موارد  و  داشته  بارز  افزایش 
افزایش یافته است. بروز موارد بستری 
و مرگ و میر همچنان بیش از متوسط 

کشوری است.
چهارمحال و بختیاری

روند بستری افزایش و موارد فوت 
نیز افزایش یافته است. میزان بروز موارد 
بستری از متوسط کشور فاصله بیشتری 
گرفته و میزان مرگ و میر از متوسط 

کشوری کمتر است.
قم

در هفته اخیر افزایش موارد بستری 
بروز  می شود.  مشاهده  استان  فوت  و 
موارد بستری و میزان مرگ و میر استان 

از متوسط کشوری بیشتر است.
هرمزگان

موارد بستری استان افزایش داشته و 
موارد فوت افزایش بارز داشته است. میزان 
بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر 
همچنان از متوسط کشوری بیشتر است.

بوشهر
موارد بستری و موارد فوت در این 
استان افزایش یافته است. میزان بروز 
از  میر  و  مرگ  میزان  و  بستری  موارد 

متوسط کشور بیشتر است.
یزد

اخیر روند موارد بستری  در هفته 
موارد  میزان  است.  یافته  بارز  افزایش 
حد  از  استان  میر  و  مرگ  و  بستری 

متوسط کشور بیشتر شده است.
البرز

روند بستری و فوت استان در هفته 
موارد  بروز  است.  یافته  افزایش  اخیر 
بستری و میزان مرگ و میر از متوسط 

کشور بیشتر شده است.
گیالن

روند بستری استان در هفته اخیر 
افزایش بارز داشته و فوت نیز افزایش 
یافته است. بروز موارد بستری از متوسط 
کشور بیشتر شده، اما میزان مرگ و میر 

هنوز از متوسط کشور کمتر است.
اردبیل

در هفته اخیر روند بستری افزایش 
بارز و فوت نیز افزایش مختصر داشته 
است. میزان بروز استان از حد متوسط 
کشور پیشی گرفته، اما میزان مرگ و 

میر از متوسط کشور کمتر است.

خراسان رضوی
روند بستری و فوت در هفته اخیر 
موارد  بروز  است.  یافته  بارز  افزایش 
کمتر  کشور  متوسط  از  استان  بستری 
اما میزان مرگ و میر از متوسط کشور 

پیشی گرفته است.
خوزستان

موارد بستری در این هفته افزایش 
بارز یافته ولی موارد فوت استان اندکی 
کاهش یافته است. بروز موارد بستری 
و فوت استان از متوسط کشوری کمتر 

است.
سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر روند کاهشی بستری 
موارد  بروز  می شود.  مشاهده  فوت  و 
پایین تر آمده  از متوسط کشور  بستری 
است، اما مورتالیتی علی رغم کاهش این 
هفته، همچنان با فاصله زیاد از متوسط 

کشور باالتر است.

***
۱۵ نشانه ابتال به کرونا دلتا

به  موسوم  کرونا  مرگبار  سویه 
 ۵۰ متخصصان  اذعان  به  که  »دلتا« 
تا ۶۰ درصد نسبت به سویه های قبلی 
مسری تر است، با ۱۵ نشانه اصلی بروز 
باید به  آنها  با مشاهده  افراد  می کند و 

سرعت روند درمان را آغاز کنند.
کرونا تا کنون سه جهش ژنتیکی 
خطرناک شامل آلفا، بتا و گاما داشته و 
دلتا جدیدترین نسخه جهش یافته این 

ویروس است.
مدیرکل  کرمانپور  حسین  دکتر 
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در 
صفحه اینستاگرام خود ۱۵ نشانه ابتال 
به ویروس دلتا کرونا را به ترتیب ذیل 

بر شمرده است:
با  که  افزایش  به  رو  تب   -  ۱
بدن  و  برها  تب  سایر  و  استامینوفن 
شویه کمی پایین می آید و دوباره می 

رود باالی ۳8.۵
۲ - تعریق شدید همراه با ضعف 

و بیحالی شدید
۳ - تعداد تنفسی که هر بار از دفعه 
قبل و در حالت استراحت در یک دقیقه 
بیشتر شود. تعداد نرمال در بزرگساالن 
۱۲ تا ۱8 و باالی ۳۰ )چه در  اطفال چه 
در بزرگساالن اخطار کامل(. بهتر است 
کس دیگری تعداد تنفس را بشمارد و 

بیمار حواسش نباشد
در  قلب،  ضربان  رفتن  باال   -  ۴
یک دقیقه، این ساعت بیشتر از ساعت 
قبل! نرمال ضربان قلب در یک دقیقه 
۷ تا ۹۰ هست. در کودکان زیر ۹ سال 

تا ۱۱۰ هم نرمال است
زیر  و  ها  لب  شدن  تیره   -  ۵
ناخن ها همراه با تنگی نفس با تعداد 

تنفس باال
۶ - ضعف فزاینده و خواب آلودگی 
۷ - هذیان و بیان کلمات بی ربط 

و عدم تشخیص زمان و مکان
8 - بی اختیاری ادرار یا مدفوع

۹ - اسهال و استفراغ شدید همراه 
با ضعف و خواب آلودگی

۱۰  - سرفه های شدید، قطاری 
همراه با خلط زرد یا تیره

روی  شونده  تشدید  درد   -  ۱۱
قفسه سینه بخصوص هنگام حرکت و 

باال رفتن از پله
قلب  تعداد ضربان  کاهش   -  ۱۲

به زیر ۵۰     
۱۳ - باال رفتن قند خون بصورت 

فزاینده
خون  اکسیژن  کاهش   -   ۱۴
به  ساعت  کاهش  یا   ۹۰ زیر  ناگهانی 
دو  تا  یک   ،۹۷ اول  مثال  آن!  ساعت 
طور  همین  و   ۹۴ بعد   ۹۵ بعد  ساعت 

کاهش یابد
۱۵ - قطع یا کاهش فزاینده میزان 
ادرار در ۲۴ ساعت. نرمال این عدد حدود 
یک لیتر در ۲۴ ساعت است به شرطی 

که مایع مناسب میل شود

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

نتایج اولیه کنکور اعالم شد
نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر 

روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
به گزارش دنیای جوانان، کنکور ۱۴۰۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
از ۹ تیر ماه سال جاری همزمان در ۴۱۴ شهرستان و ۳۵۲۲ حوزه امتحانی با رعایت 

پروتکل های بهداشتی آغاز شد و  فرآیند برگزاری آن به مدت ۴ روز ادامه داشت. 
 در کنکور ۱۴۰۰ تعداد ۶۶۲ هزار و ۱۱۴ داوطلب زن و ۴۴۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب 
مرد ثبت نام کردند که برای آنها با احتساب گروه آزمایشی دوم برخی داوطلبان، تعداد 

یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۳۱ کارت ورود به جلسه صادر شد.
بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، ظرفیت های پذیرش دانشجو 
در کنکور ۱۴۰۰ تقریبا به اندازه سال گذشته است، به نحوی که سال ۹۹ حدود یک 
میلیون نفر در کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرش شدند و امسال نیز 
همین حدود و بالغ بر یک میلیون و ۹۰ هزار داوطلب پذیرش می شوند که جزئیات 

آن در زمان انتخاب رشته اعالم خواهد شد.
کلید اولیه آزمون سراسری برای حوزه های خارج از کشور روز ۱۶ تیر ماه جاری 

بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرارگرفت.
برای سرکت در این آزمون، بیش از ۹۰ درصد داوطلبان برابر با ۹8۲ هزار و ۷۵ 
داوطلب، کارت ورود به جلسه دریافت کردند. نتایج اولیه آزمون سراسری به صورت 
کارنامه تنظیم از طریق سایت این سازمان منتشر شد و فهرست اسامی پذیرفته شدگان 

نهایی نیز هفته آخر شهریور اعالم خواهد شد.
در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ۱۴۲ هزار و ۶۲ کارت ورود به جلسه صادر 
شد که ۵۰ هزار و ۵۵۷ کارت برای زنان و مابقی کارت ها برای داوطلبان مرد صادر 
شد. این آزمون پنجشنبه شد.در گروه آزمایشی علوم انسانی ۳۷۰ هزار و ۱۱۲ کارت 
ورود به جلسه صادر شد که از این تعداد ۲۱۹ هزار و ۹۵ کارت برای زنان و مابقی به 
مردان اختصاص یافت و آزمونابن گروه آزمایشی صبح روز پنجشنبه ۱۰ تیر برگزار شد.
 برای گروه آزمایشی هنر  نیز ۱۲۵ هزار و ۱۲۱ کارت صادر شد که 8۷ هزار 
و ۳۲۶ کارت برای زنان و ۳۷ هزار و ۷۹۵ کارت برای مردان بود و این آزمون صبح 
روز چهارشنبه ۹ تیر برگزار  شد. بیشترین داوطلبان کنکور در گروه آزمایشی تجربی 
قرار دارند . در این گروه نیز ۵۵۴ هزار و 8۶۰ کارت صادر شد که ۳۵۷ هزار و ۹۷۵ 
داوطلب زن و ۱۹۶ هزار و 88۵ داوطلب نیز مرد بودند و این آزمون صبح روز جمعه 

۱۱ تیر در حوزه های امتحانی برگزار شد.
تعداد کارت های ورود به جلسه گروه آزمایشی زبان های خارجی نیز ۱۷۵ هزار 
و ۷۷۶ کارت  بود که زنان با دریافت ۱۱۳ هزار و ۵۹۹ کارت بیشترین داوطلبان 
این گروه آزمایشی لودند. این آزمون صبح روز شنبه به عنوان آخرین آزمون فرایند 

برگزاری کنکور ۱۴۰۰ بود.

اعالم زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه ها 
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز زمان ثبت نام رشته های 
بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۰ همزمان با آغاز انتخاب 

رشته مجازین کنکور خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، فاطمه زرین آمیزی ، ضمن بیان این مطلب اظهار 
کرد: ثبت نام برای تحصیل در رشته های بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی سال ۱۴۰۰ از این هفته همزمان با اعالم نتایج و آغاز انتخاب رشته مجازین 
کنکور شروع می شود و داوطلبانی که در کنکور شرکت کرده یا نکرده اند می توانند 

در رشته های بدون آزمون نیز ثبت نام کنند.
فردا  تا  سال ۱۴۰۰  سراسری  آزمون  اولیه  نتایج  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
دوشنبه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد و انتخاب 
رشته داوطلبان نیز طبق برنامه اعالم شده چند روز پس از اعالم این نتایج آغاز می 
شود و به مدت حدود یک هفته ادامه دارد.سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور 
با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد ظرفیت پذیرش در دانشگاه ها از طریق رشته های 
بدون آزمون خواهد بود، خاطر نشان کرد: مدت زمان ثبت نام در این رشته ها بستگی 
به میزان استقبال داوطلبان دارد اما قطعا زمان ثبت نام داوطلبان در رشته های بدون 

آزمون، محدودیت انتخاب رشته مجازین کنکور را ندارد.

شهادت مامور نیروی انتظامی در درگیری با افراد مسلح
فرمانده انتظامی »دزفول« از شهادت مامور جان بر کف ناجا، »سجاد دالمن« در راه 

امنیت مردم در درگیری با افراد مسلح در این شهرستان خبر داد.
اله  »روح  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
گراوندی« با اعالم این خبر اظهار داشت: ساعت ۲۳ شنبه شب گذشته افراد مسلح در 
محور »شوش_دزفول« به سمت گشت خودرویی پاسگاه »صفی آباد« تیراندازی کردند.
پاسگاه  دالمن« جمعی  ناجا »سجاد  بر کف  مامور جان  ارتباط  این  در  افزود:  وی 
اثر اصابت گلوله و شدت جراحات وارده به درجه  »صفی آباد« شهرستان »دزفول« بر 

رفیع شهادت نائل شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان »دزفول« تصریح کرد: تالش برای شناسایی و دستگیری 

افراد مسلح در دستور ویژه پلیس قرار دارد.

قاتل سرباز دهه هشتادی دستگیر شد!
به دنبال درگیری پلیس با یک شرور چاقوکش، سرباز وظیفه عبدالجبار مختوم نژاد 

به درجه رفیع شهادت نائل شد.
به گزارش دنیای جوانان، میان روز شنبه گذشته تیم عملیاتی پلیس پایتخت در حین 
ماموریت انتظامی با متهمی که قصد متواری شدن را داشت درگیر شد که متاسفانه طی 
این درگیری سرباز »عبدالجبار مختوم نژاد« بر اثر ضربات چاقو درقلب مجروح می شود.

سرباز مختوم نژاد که با رشادت و دالوری فراوان مانع از فرار متهم شده بود بر اثر 
شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل شد.

بنابر گزارش خبرنگار دنیای جوانان، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
از بازداشت قاتل سرباز نیروی انتظامی خبر داد.

سرهنگ مراد مرادی با اشاره به جزئیات شهادت سرباز کالنتری ۱۱۰ شهدا حین 
 ۱۱۰ کالنتری  سرباز  مختوم نژاد،  عبدالجبار  گرانقدر  شهید  گفت:  شرور،  یک  بازداشت 

شهدا و اهل گلستان بود.
حوزه  در  مرداد ۱۴۰۰(   ۹( گذشته  شنبه  روز  بعدازظهر  این شهید،  داد:  ادامه  وی 
استحفاظی کالنتری ۱۱۰ شهدا، با سارق شرور و سابقه داری حین سرقت موتورسیکلت 

مواجه شد.
معاون اجتماعی پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد: این شرور حین دستگیری، قصد 
متواری شدن را داشت و با ضربات چاقو، این سرباز عزیز را از ناحیه قلب مجروح کرد و 

سرباز مختوم نژاد پس از انتقال به بیمارستان به فیض شهادت نائل آمد.
سرهنگ مرادی تصریح کرد: از همان لحظه وقوع حادثه، اقدمات ویژه حوزه فرماندهی 
تهران بزرگ صورت گرفت و در ساعت اولیه روز یکشنبه، این متهم سابقه دار بازداشت شد 

و در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

ریزش کوه حادثه آفرید؛
نجات ۲۲ مسافر در جاده هراز!

معاون امدادونجات هالل احمر مازندران از نجات جان ۲۲ مسافر گرفتار شده در 
جاده هراز به دلیل ریزش کوه خبر داد.

به گزارش دنیای جوانان ، محمود قاسمی، معاون امدادونجات هالل احمر مازندران 
گفت: شنبه شب گذشته ۹ مرداد ماه ۱۴۰۰، گزارشی مبنی بر ریزش کوه در ۴۰ کیلومتری 

آمل نزدیک تونل شماره ۲ اعالم شد.
وی ادامه داد: بالفاصله تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات کهرود اعزام و پس از 

ارزیابی اولیه مشخص شد ۲۲ نفر در داخل تونل محبوس شدند.
معاون امدادونجات هالل احمر مازندران خاطرنشان کرد: تیم عملیاتی پشتیان نیز 

به محل حادثه اعزام و به خودروهای گرفتار مواد غذایی اولیه رساندند.
قاسمی تصریح کرد: با همکاری راهداری، پلیس راه، نیروی انتظامی و مدیریت بحران 

ساعت 8:۴۵ صبح امروز مسیر باز و افراد محبوس شده نجات پیدا کردند.
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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
 8۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/88 دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x8۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

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 8۱۰۰Y-m۳ 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 x8۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ 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 8cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵,۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ 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 8/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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و  اقتصادی  امور  وزیر 
روان سازی  برنامه  احراز  دارایی 
اقتصاد را از جمله دستاوردهای 
خود اعالم و ابراز امیدواری کرد که وزیر 
موضوع  این  به  سیزدهم  دولت  اقتصاد 

اهتمام بورزد.
دژپسند،  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
حاشیه  در  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر 
لت  و د ن  ا یر ز و هیئت  جلسه  خرین  آ
بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  دوازدهم 
به  د  قتصا ا یط  شرا نه  خوشبختا ینکه  ا
گونه ای است که حتی امیدواری بسیاری 
وجود دارد، درباره عملکرد خود در دولت 
دوازدهم اظهار کرد: برنامه های اقتصادی 
بازه  به مجموعه شرایط در یک  با توجه 
زمانی کوتاه قابل اجرا نیست؛ می دانید که 

وارد  دوازدهم  دولت  مسیر  میانه  در  من 
دولت شدم، با این حال یکی از موضوعاتی 
که در راس برنامه های من بود و پیگیری 
هم کردم موضوع اقتصاد هوشمند بود که 
و  برداشته  خوبی  گامهای  زمینه  این  در 

نقشه راه تبیین شد.
وی تاکید کرد: در این مسیر هنوز با 
شرایط مطلوب فاصله داریم و باید فاصله 
را با اقدامات جدی رفع کنیم، امیدوارم وزیر 
خصوص  این  در  سیزدهم  دولت  اقتصاد 

اهتمام بورزد به این کار؛ چراکه روان سازی 
سرمایه  افزایش  و  کار  و  کسب  فضای 

گذاری از فواید آن است.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: اجرای 
طرح اقتصاد هوشمند موجب کاهش فساد 
قابل  نقش  و  می شود  شفافیت  افزایش  و 
ایران  اقتصادی  روابط  بهبود  در  توجهی 

و خارج دارد.
دژپسند همچنین در پاسخ به پرسشی 
زمینه  در  اقتصاد  وزارت  عملکرد  درباره 
این  در  اقتصاد  وزارت  گفت:  اشتغالزایی 
زمینه ها به عنوان ایفاگر نقش تنظیم کننده 
سیاست های اقتصادی می توانند اقداماتی 
انجام دهد. نتیجه روانسازی فضای کسب 
و  ورود سرمایه گذار  زدایی  مانع  و  کار  و 

ایجاد اشتغال است.

تقدیر از خدمات بانك ایران زمین در راستای تولید واکسن کرونای 
کوبرکت

امام  معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
و  مدیره  هیئت  ریاست  حضور  با  که  ای  جلسه  در  )ره( 
از حمایت بانک  ایران زمین برگزار شد  مدیرعامل بانک 
در  واکسن  ساخت  های  دستگاه  اهدا  با  که  زمین  ایران 
کرده  مشارکت  برکت  کو  واکسن  تولید  خط  اندازی  راه 

بود، تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی، سید مصطفی سید هاشمی معاون هماهنگی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در جلسه با مدیر عامل بانک ایران زمین گفت: 
امید  و  موقع  به  بسیار  کرونا  واکسن  تولید  تسریع  در  زمین  ایران  بانک  اقدامات 

بخش بود.
سید هاشمی با بیان این نکته که تجهیزاتی که بانک ایران زمین برای راه 
اندازی خط تولید واکسن کرونا در اختیار مجموعه دارویی برکت قرار داد فرآیند تولید 
واکسن را تسریع کرد، گفت: مطمئنًا تصمیم مسئولین بانک ایران زمین در پیشبرد 

نتایج تولید واکسن و نجات جان هموطنان اثر گذار بوده است.
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین در همین راستا با اشاره به 
مسئولیت های اجتماعی این بانک گفت: زمانیکه موضوع همکاری بانک در تحویل 
دستگاه های تولید واکسن به مجموعه برکت از زیر مجموعه های ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( جهت تولید واکسن کرونا مطرح شد، تمامی اعضاء هیئت 
مدیره ضمن همراهی، تمام تالش خود را جهت تسریع در تصمیم گیری به کار بردند.

وی افزود: در شرایط کنونی همه ارکان کشور باید تالش کنند که مردم با 
کمترین مشکل از شرایط کنونی عبور کنیم.

در ادامه سید محسن سلطانی فیروز ریاست هیئت مدیره بانک ایران زمین، با 
اعالم خرسندی از اقدام صورت گرفته اظهار داشت: مطمئنًا همه ما در قبال جامعه 
نیز در همین راستا و اجرای مسئولیت های  ایران زمین  بانک  مسئول هستیم و 

اجتماعی همه تالش خود را به کار خواهد گرفت.
تولیدی  واکسن  بالینی  مطالعات  اجرایی  مدیر  اعالم  براساس  است  گفتنی 
ستاد اجرایی فرمان امام ظرفیت تامین بخش عمده نیازهای فعلی با واکسن ایرانی 

کرونا فراهم شده است.
ستاد  هماهنگی  معاون  هاشمی  سید  توسط  ای  نامه  تقدیر  مراسم  این  در 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به پورسعید مدیر عامل بانک ایران زمین اهدا شد.

در متن این تقدیر نامه آمده است: حرکت در مسیر رضای حضرت حق و خدمت 
بی دریغ به بندگانش را هیچ پاداشی شایسته تر از لطف و عنایت باریتعالی نیست.

خدمات و همکاری های صادقانه شما و همکاران صدیق تان با مجموعه ی 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در جهاد و مبارزه با کرونا در این زمان حساس 

در خور احترام و قدردانی است.

تسریع و تسهیل اعطای وام قرض الحسنه ازدواج 
در بانك آینده

بانک آینده، نسبت به تسریع و تسهیل فرآیند دریافت 
این  شعب  در  ازدواج  قرض الحسنه  وام  اعطای  و  وثایق 

بانک تاکید کرد.
بیش تر  چه  هر  ارزش آفرینی  به منظور  آینده  بانک 
ازدواج  قرض الحسنه  وام  اعطای  امور  روند  در  تسریع  و 
از  بخشی  کردن  برطرف  و هم چنین،  جوان  زوج های  به 
مشکالت جوانان در امر ازدواج، مبنی بر تسریع و تسهیل 

روند اعطای وام قرض الحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون، با صدور 
بخشنامه جدید، اقدام کرد.

گفتنی است، از ابتدای امسال تا انتهای تیرماه، با پرداخت بالغ بر ۲هزار میلیارد 
ریال وام ازدواج توسط بانک آینده، زمینه آغاز زندگی بیش از ۲۶۰۰ نفر از جوانان 

عزیز کشورمان فراهم شده است.

افتتاح حساب بانکی بدون حضور در شعبه
بانک  به شعبه  اینکه  بدون  و  اداری  از وقت  خارج 
این  دهید.  انجام  حساب  افتتاح  می توانید  کنید،  مراجعه 

خدمتی است که بانک مهر ایران به شما ارائه می دهد.
مهر  بانک قرض الحسنه  روابط عمومی  گزارش  به 
در  اخیر  سال های  طول  در  الکترونیکی  بانکداری  ایران، 
از  کشور ما رشد روزافزونی داشته و باعث شده بسیاری 

عملیات های بانکی از جمله دریافت و انتقال پول، پرداخت قبوض و… بدون مراجعه 
به شعب بانکی قابل انجام باشد.

با این حال خدمات و محصوالتی که بانک های مختلف کشور ارائه می کنند 
تا حد زیادی شبیه به یکدیگر بوده و تفاوت های اندکی در آن ها به چشم می خورد. 
اما بانک مهر ایران که در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی پیشرو محسوب می شود و 
چند محصول و خدمت را برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور به مشتریان خود 

ارائه کرده، این بار نیز در ارائه یک خدمت نوین پیشگام شده است.
افتتاح حساب یکی از عملیات های بانکی است که هنوز به صورت الکترونیکی 
قابلیت انجام ندارد و برای داشتن حساب در بانک های مختلف، مشتریان باید به 
شعب آن ها مراجعه کنند. با این حال بانک مهر ایران برای نخستین بار در شبکه 
بانکی کشور امکان افتتاح حساب به صورت آنالین را فراهم کرده است. بر این اساس 
اشخاص می توانند با مراجعه به وب سایت بانک مهر ایران به آدرس qmb.ir و 
انتخاب »سامانه افتتاح حساب« آنالین از بخش »بانکداری الکترونیک« نسبت به 
افتتاح حساب بانکی برای خود اقدام کنند.همچنین کاربران می توانند با مراجعه به 
بخش بانکداری الکترونیک وب سایت بانک و دانلود اپلیکیشن همراه بانک مهر ایران 
نسبت به افتتاح حساب از طریق همراه بانک اقدام کنند. افتتاح حساب از این طریق 
تنها ظرف چند دقیقه انجام می شود و از رفت وآمد مشتریان به شعبه بانک جلوگیری 
می کند. این کار می تواند احتمال شیوع بیماری کرونا را نیز به نوبه خود کاهش دهد.
گفتنی است کارت بانکی اشخاص نیز بنا به تعیین خودشان می تواند درب 

منزل یا محل کار به ایشان تحویل داده شود.

واکسن  تولید  راستای  در  زمین  ایران  بانك  خدمات  از  تقدیر 
کرونای کوبرکت

امام  معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
و  مدیره  هیئت  ریاست  حضور  با  که  ای  جلسه  در  )ره( 
از حمایت بانک  ایران زمین برگزار شد  مدیرعامل بانک 
در  واکسن  ساخت  های  دستگاه  اهدا  با  که  زمین  ایران 
کرده  مشارکت  برکت  کو  واکسن  تولید  خط  اندازی  راه 

بود، تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی، سید مصطفی سید هاشمی معاون هماهنگی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در جلسه با مدیر عامل بانک ایران زمین گفت: 
اقدامات بانک ایران زمین در تسریع تولید واکسن کرونا بسیار به موقع و امید بخش 
بود.سید هاشمی با بیان این نکته که تجهیزاتی که بانک ایران زمین برای راه اندازی 
خط تولید واکسن کرونا در اختیار مجموعه دارویی برکت قرار داد فرآیند تولید واکسن 
را تسریع کرد، گفت: مطمئنًا تصمیم مسئولین بانک ایران زمین در پیشبرد نتایج 

تولید واکسن و نجات جان هموطنان اثر گذار بوده است.
اشاره  با  راستا  در همین  زمین  ایران  بانک  مدیرعامل  پورسعید  عبدالمجید 
به مسئولیت های اجتماعی این بانک گفت: زمانیکه موضوع همکاری بانک در 
تحویل دستگاه های تولید واکسن به مجموعه برکت از زیر مجموعه های ستاد 
تمامی  شد،  مطرح  کرونا  واکسن  تولید  جهت  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی 
اعضاء هیئت مدیره ضمن همراهی، تمام تالش خود را جهت تسریع در تصمیم 

گیری به کار بردند.
وی افزود: در شرایط کنونی همه ارکان کشور باید تالش کنند که مردم با 
کمترین مشکل از شرایط کنونی عبور کنیم.در ادامه سید محسن سلطانی فیروز 
ریاست هیئت مدیره بانک ایران زمین، با اعالم خرسندی از اقدام صورت گرفته اظهار 
داشت: مطمئناً همه ما در قبال جامعه مسئول هستیم و بانک ایران زمین نیز در همین 

راستا و اجرای مسئولیت های اجتماعی همه تالش خود را به کار خواهد گرفت.
گفتنی است براساس اعالم مدیر اجرایی مطالعات بالینی واکسن تولیدی ستاد 
اجرایی فرمان امام ظرفیت تامین بخش عمده نیازهای فعلی با واکسن ایرانی کرونا 
فراهم شده است.در این مراسم تقدیر نامه ای توسط سید هاشمی معاون هماهنگی 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به پورسعید مدیر عامل بانک ایران زمین اهدا 
شد.در متن این تقدیر نامه آمده است: حرکت در مسیر رضای حضرت حق و خدمت 
بی دریغ به بندگانش را هیچ پاداشی شایسته تر از لطف و عنایت باریتعالی نیست.

خدمات و همکاری های صادقانه شما و همکاران صدیق تان با مجموعه ی 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در جهاد و مبارزه با کرونا در این زمان حساس 

در خور احترام و قدردانی است.

اولویت های وزارت نفت در دولت آینده
فناوری  و  پژوهش  نفت گفت:  وزارت  پژوهش  امور  مدیرکل  دستیار 
و  اکتشاف  ابتدای  از  است،  گاز  و  نفت  در صنعت  ها  حوزه  ترین  مهم  از 
بهره برداری از منابع نفت در کشور، همواره مسئله برداشت صیانتی از منابع 
نفتی کشور مطرح بوده، متاسفانه دولت ها به صورت جدی به این مسئله 
نپرداختند. البته مقام معظم رهبری در سخنان خویش به بحث کاهش خام 
فروشی اشاره کردند. تالش برای کاهش خام فروشی می تواند یک نگاه 

جدی به مقوله برداشت صیانتی از منابع نفت هم باشد.
ها  دولت  کرد:  اظهار  زاده،  عاشوری  رضا  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
همواره تالش کردند تا بتواند بیشتر و بیشتر از مخازن بهره برداری کنند و 
تولید نفت را باالتر ببرند و از آن جایی که ما زنجیره تامین را به طور کامل 
در کشور نداشتیم تا بتوانیم نفت را با تبدیل به محصوالت با ارزش افزوده 
برای صادرات هرچه  نتیجه شاهد تالش  در  برسانیم،  فروش  به  بیشتری 

بیشتر نفت خام هستیم.
وی در تشریح این مسئله که چرا دولت ها به خام فروشی روی آوردند، 
گفت: به طور مثال دهه هفتاد بعد از جنگ گفتند برای عمران و آبادانی 
قیمت  به  توجه  با  نیز  هشتاد  دهه  داریم.  نفت  ارزی  درآمد  به  نیاز  کشور 
باالی نفت، دولت مستقر این امر را به عنوان یک فرصت و نعمت برای 
حل مشکالت جاری کشور تلقی کرد. با این نوع نگاه، بالطبع خام فروشی 
افزایش پیدا می کند اما باید توجه داشت که خام فروشی ساده ترین راه 

درآمدزایی ارزی دولت هاست.
دستیار مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت با اشاره به کم کاری صورت 
پذیرفته در حوزه پژوهش صنعت نفت کشور، گفت: در سال ۱۳۹۱ مدیرعامل 
وقت شرکت ملی نفت عنوان کردد که اگر یک درصد افزایش ضریب برداشت 
از مخازن نفت و گاز کشور در طول برنامه پنجم توسعه صورت پذیرد درآمدی 
حدود هفتصد میلیارد دالر درآمد خالص ارزی کشور خواهیم داشت. آیا این 
موضوع تحقق پیدا کرد؟ چرا اصال پیگیری نشد و کسی هم پاسخگو نیست 
و چرا کسی نیامد، شخص و یا اشخاصی که در تحقق این موضوع احتماأل 
قصوری داشته اند را ملزم به پاسخگویی کند. در همین صحبت بیان شده 
بود ما برای تحقق این هدف نیاز به سرمایه گذاری ۷۰ میلیون دالری داریم. 
اگر در آن مقطع و با بهره گیری از درآمدهای عظیم کشور این سرمایه گذاری 
را انجام می دادیم االن آیا با آن سرمایه و درآمد هنگفت نمی توانستیم برای 
تکمیل و توسعه زنجیره تامین نفت و فرآورده های نفتی اقدامات خوبی را 
انجام دهیم و در حوزه کاهش خام فروشی به آنچه که موردنظر مقام معظم 

رهبری است، دست پیدا کنیم؟
اگر یک  اعالم کرد که  اخیراً  نیز  ادامه داد: وزیر نفت  زاده  عاشوری 
درصد ضریب افزایش بازیافت داشته باشیم با نفت چهل دالری و با ۷و نیم 
میلیارد بشکه نفتی که اضافه تولید خواهیم داشت ما ۳۰۰ میلیارد دالر درآمد 
ارزی داریم، مسئوالن ما اگرتحقق همین اهداف را که بارها خودشان مطرح 

کردند دنبال میکردند ما در حال حاضر وضع بهتری داشتیم.
این متخصص حوزه نفت و انرژی با بیان این نکته که ما در حوزه نفت 
و انرژی کشور نیازمند برنامه مدون و راهبردی صنعت نفت هستیم، گفت: 
ما به یک طرح جامع انرژی و یک سند چشم انداز حداقل ۲۰ ساله و ۵۰ 
ساله در حوزه انرژی کشور نیاز داریم. در این برنامه باید مشخص شود چه 
میزان ذخایر داریم. از این ذخایر چه میزان قابل برداشت است و اصواًل تا 
چه زمانی می خواهیم به خام فروشی نفت ادامه بدهیم و برنامه های تأمین 
پایدار انرژی کشور و نیز جایگاه و هدف ما در تامین امنیت انرژی جهان و 

منطقه کامال مشخص شود.
وی ادامه داد: این برنامه ریزی در حال حاضر یا وجود ندارد و یا اگر 
وجود داشته باشد نیازمند بازنگری است. امیدوارم دولت سیزدهم در این حوزه 
یک اقدام جدی انجام دهد و یک برنامه راهبردی ابالغ شود تا براساس آن 
مقامات و مسئولین از وزیر تا دیگر مدیران نسبت به اجرایی شدن و یا عدم 
اجرای برنامه در طول دوران مدیریت خود پاسخگو باشند و یا سیاستهای 

کالن وزارت نفت را صرفًا براساس نظر و سالیق خود تدوین نکنند.
دستیار مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت اولین اولویت دولت سیزدهم 
در حوزه نفت و انرژی را استقرارو عملیاتی سازی سامانه برنامه ریزی منابع 
سازمانی دانست و گفت: این سامانه خیلی با اهمیت و مهم بود. اوایل دهه ۹۰ 
برای پیاده سازی این سامانه تالش های زیادی انجام شد و در آن مقطع  ده 
ها میلیارد تومان اعتبار پژوهشی برای اجرایی سازی این سامانه تخصیص داده 
شد. اما اجرا و عملیاتی سازی سامانه مذکور پس از تغییر دولت مغفول ماند.

عاشوری زاده ادامه داد: در این سامانه کلیه فعالیت  های سازمان در 
سطوح ستاد و صف، به صورت یکپارچه تحت پوشش قرار می گیرد. این 
سامانه کلیه فرایند های کاری یک سازمان را در یک محیط یکپارچه قابل 

رصد می کند.
وی با طرح این پرسش که چرا وزارت نفت به این سامانه نیاز دارد، 
اظهار کرد: وزارت نفت به عنوان یک دستگاه اجرایی بزرگ و با پراکنده 
کاری زیاد و گسترده در سطح کشور و یک سازمان فعال از حوزه اکتشاف، 
حفاری و بهره برداری، ذخیره و صادرات نفت و تولید و توزیع فرآورده های 
نفتی و همچنین محصوالت پتروشیمی، نیازمند چنین سامانه منسجم ساز 
و یکپارچه ای است بطور مثال نبود چنین سامانه ای باعث شده ما بصورت 
دقیق ندانیم تولید و صادرات یک بشکه نفت چقدر برای ما هزینه دارد. این 
سیستم می تواند در حوزه شفاف سازی و البته شناسایی تنگناهای فرایندی 

به ما کمک کند.
وی اولویت دوم دولت سیزدهم در حوزه نفت و انرژی  را دانش بنیان 
کردن  فرایندهای عملیاتی بطور مثال در حوزه باالدست از مرحله اکتشاف 
تا بهره برداری و نهایتًا صادرات دانست و گفت: صنعت نفت را ما به عنوان 
یک صنعت پیشران اقتصاد ملی می دانیم بنابراین استفاده از فناوری نوین 
افزایش درآمد کشور می  این صنعت که منجر به کاهش هزینه ها و  در 
شود ضروری است. پس ما باید برنامه ریزی داشته باشیم تا بتوانیم فناوری 
نوین را جذب کرده و با بومی کردن آن صنعت نفت کشور را به روز کنیم. 
چراکه بهره گیری از فناوری نوین می تواند منجر به کاهش هزینه ناشی از 

اقدامات و فرآیندهای سنتی گردد.
دستیار مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت افزود: یک بعد این اولویت 
توجه به نخبگان و مراکز علمی در حوزه نفت و انرژی در کشور است. ما در 
حال حاضر ۲۷ قرارداد کالن پژوهشی در حوزه باالدست شامل ۲۲ قرارداد 
میدان محور در حوزه افزایش ضریب بازیافت و پنج قراداد در حوزه اکتشاف 
همچنین ۱۲ قرارداد نیز در حوزه پایین دست داریم. که در مجموع ۱۷۰۰ 
میلیارد تومان و ۵۰ میلیون یورو برای اجرای این پروژه ها اعتبار در نظر 

گرفته شده است.
با  اولویت  انعقاد قراردادهای پژوهشی هم  زاده در  به کفته عاشوری 
نتیجه محوری است، لذا دولت سیزدهم می بایست اقدامات صورت پذیرفته 
در اجرای این قراردادها را با نتایج منبعث از اجرای آنها، تطبیق و به شکل 
دقیق تری در دستیابی به اهداف موردانتظار از اجزای این پروژه ها ورود 
تحت  نفت  وزارت  کنونی  های  برنامه  اجرای  رسد  می  نظر  به  کندچراکه 
عنوان اقدام سریع )Fast Track( و کاهش بسته کاری باالخص در حوزه 
باالدست احتمال انحراف و یا تغییر در اهداف قبلی را دنبال خواهد داشت.

وی اولویت سوم دولت سیزدهم در حوزه صنعت نفت و گاز را توسعه 
زیست بوم نوآوری وزارت نفت دانست و عنوان کرد: این زیست بوم کمک 
می کند تا با ایجاد یک شبکه منجسم درون زا و برون نگر، پویا و پیشرو از 
همه ظرفیت های علمی و فنی کشور استفاده کنیم. این زیست بوم بین همه 
نهادهای علمی و عملیاتی از جمله پارک های علم و فناوری، شتاب دهنده ها، 
پژوهشکده ها و دیگر نهادهای فعال در حوزه نفت و انرژی ارتباط دوسویه و 
تعاملی برقرار می کند و با هم افزایی منجر به توسعه دستاوردهای نوآورانه و 

بومی سازی فناوری های اولویت دار صنعت نفت می شود.
دستیار مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت در پایان اظهار امیدواری کرد 
مدیران وزارت نفت در دولت سیزدهم، پژوهش کارا و اثربخش را به عنوان 
موتور محرک توسعه پایدار صنعت نفت و گاز مورد حمایت جدی قراردهند.

دژپسند در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت دوازدهم:

اقتصاد هوشمند موجب کاهش فساد و افزایش شفافیت می شود
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و بی
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زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

رییس کنفدراسیون صادرات ایران:
تراز تجاری کشور کماکان منفی است! 

محمد الهوتی در مورد آمار منتشره گمرک مبنی بر افزایش ۶۵ درصدی 
صادرات در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: 
سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی در ۴ ماهه نخست سال صادرات تقریبا 
متوقف شده بود، بنابراین بخشی از رشد صادرات امسال به علت مشکالت 

کرونایی در سال گذشته است.
از  افزود:  ایران  به گزارش دنیای جوانان، رییس کنفدراسیون صادرات 
طرف دیگر مصوبات اخیر در جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات کمی دغدغه 
با مشکالتی  اجرا  البته هنوز در  را مرتفع کرد.  این بخش  صادرکنندگان در 
روبرو است یا به کندی انجام می شود اما به هرحال همراهی با صادرکنندگان 

ارزی سال های ۹۷، ۹8  تعهدات  در رفع 
تعهدات  تکلیف  تعیین  همچنین  و   ۹۹ و 
به  که  بود  مثبتی  سیگنال   ۱۴۰۰ ارزی 

حوزه صادرات داده شد.
الهوتی با اشاره به منفی بودن تراز 
منتشره  آمار  طبق  گفت:  کشور  تجاری 
گمرک، تراز تجاری کشور کماکان منفی 
نظر  به  و  نیست  بزرگی  رقم  البته  است. 
درصدی   ۶۵ رشد  به  توجه  با  می رسد 
درصدی   ۳۵ رشد  مقابل  در  صادرات 
در  روند-  این  ادامه  واردات -در صورت 
ماه های آینده قطعا تراز تجاری نیز مثبت 

خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: نوسانات نرخ ارز 

طی چند روز گذشته، می تواند عامل محرکی برای صادرات بیشتر باشد. بنابراین 
پیش بینی می شود روند صادراتی کشور رو به رشد خواهد بود و اگر حمایت های 

الزم صورت بگیرد، قطعا می تواند کمک  کننده و افزایش دهنده باشد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: با توجه به بازارهای هدف 
صادراتی و وارداتی اعالمی، دو کشور اروپایی آلمان و سوییس به بازارهای 
رتبه  ترکیه  بازارهای صادراتی،  بین  در  اضافه شده اند. همچنین  ما  وارداتی 
سوم را به خود اختصاص داده است. این موارد نشان می دهد که تغییراتی در 

روابط رخ داده و روند واردات از کشورهای اروپایی بهتر شده است.
وی با اشاره به خروج هند از ۵ شریک اول تجاری ایران بیان کرد: نکته 
تجاری  بین شرکای  در  اول  ۵ کشور  میان  از  دیگر، خروج هند  توجه  قابل 
ایران است. هند در سال های گذشته جزو شرکای اول تجاری ما بود اما بعد 
از تحریم های آمریکا، هند به مرور از میان ۵ کشور هدف صادراتی و وارداتی 

ما خارج شد و ترکیه در بخش صادرات و همچنین آلمان و سوییس در بخش 
واردات جایگزین این کشور شدند. این موضوع می تواند نویددهنده این نکته 

باشد که کاالهای وارداتی از کیفیت مطلوب تری برخوردار شده اند.
الهوتی در ادامه افزود: رشد واردات می تواند مربوط به گشایش های ارزی 
از  باشد. بسیاری  اقتصادی سران قوا  و همچنین مصوبات شورای هماهنگی 
کاالهایی که در گمرکات رسوب کرده بودند با این مصوبات ترخیص شدند؛ 

از همین روی واردات نیز رشد بیشتری داشت.
وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت صادرات کشور در حوزه IT گفت: 
به دلیل اینکه هنوز اظهارنامه های صادراتی تعریف خاصی برای صادرات در 
حوزه IT وجود ندارد و از آنجا که نوع صادرات در این حوزه به شکلی است 
که کاالیی در میان نیست و عمال صادرات خدمات صورت می گیرد، نمی توان 
توافقاتی در خصوص  IT اعالم کرد. گرچه  از صادرات در حوزه  آمار دقیقی 
چگونگی اظهار صادراتی فی مابین دستگاه های اجرایی و فدراسیون مربوطه 

در شرف انجام است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون 
از فضای مجازی بر صادرات غیرنفتی کشور توضیح داد:  تاثیر طرح صیانت 
قطعا راه های ارتباطی جدید و ابزارهای نوین تاثیر خود را در تمام سطوح زندگی 
جوامع بشری به جا گذاشته است. نمی توان منکر این موضوع شد که نبود این 
ابزارها می تواند چه تاثیر منفی بر نیازهای روزمره انسان ها داشته باشد. ارتباط و 
تعامل با جهان تنها داشتن سفارتخانه، سفیر 
بلکه  نیست،  سیاسی  ارتباطات  اینگونه  و 
امروزه همه این ابزارها روش های ارتباطی 
آن  برای  نمی توان  که  هستند  بین المللی 
هیچ حد و مرزی را در تجارت متصور بود 
این  از  بخشی  کرد:  اضافه  ادامه  در  .وی 
ابزارها جایگاه خود را در سطح جهانی تثبیت 
کرده اند، اینکه ما این ابزارها را از دسترس 
خارج کنیم، به نظر نمی رسد روش درستی 
باشد. هر گونه تصمیم شتابزده و اقدامی نه 
تنها بر تجارت خارجی بلکه مراودات داخلی 
نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. چراکه امروزه 
شاهد تجارت های آنالین در فضای مجازی 
از تجارت کشور  زیادی  هستیم که بخش 
اینکه   داده اند. ضمن  اختصاص  خود  به  را 
امروزه در سطح جهانی مراکز خرید و فروشگاه ها نیز به مرور جای خود را به 
تجارت آنالین می دهند که شرایط حاصل از همه گیری کرونا به خرید و فروش 

آنالین ماندگاری و به نوعی پذیرش جامعه اعطا کرده است.
الهوتی خاطرنشان ساخت: لذا خارج شدن ابزارهای جهانی از دسترس 
اقتصاد کشور خواهد گذاشت.  و  اشتغال، درآمد خانوار  را در  تاثیر منفی خود 
به  نهایت  در  تا  باشد  کارآمد  باید  می شود  مصوب  که  قانونی  اینکه  ضمن 
سرنوشت ممنوعیت ویدیو، ماهواره و غیره دچار نشود. البته باید توجه داشت 
مجازی  فضای  از  مورد طرح صیانت  در  زیادی  نقیض  و  که حرف های ضد 
بنابراین تشخیص و تمیز  مطرح شده که شرایط را بسیار دشوار کرده است، 
دادن واقعیات در مورد این طرح کار ساده ای نیست و ممکن است پیش داوری 
اشتباه باشد لذا مجلس و کمیسیون مسئول باید موضوع را با شفافیت و دقت 

زیاد پیگیری و به سرانجام برسانند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

فعال شدن حوزه مسکن مزیت های بسیار بزرگی برای کشور دارد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار واحدی 
که در کشور در حال ساخت است، هیچ 
وابستگی به خط اعتباری دولتی ندارد که 

منجر به خلق پول جدید شود.
به گزارش دنیای جوانان، محمود 
جلسه  جزئیات  ره  با در ده  محمودزا
فعاالن  و  مسکن  با  مرتبط  مسئوالن 
منتخب  جمهور  رییس  با  حوزه  این 
آقای  با  اخیر  جلسه  در  داشت:  اظهار 
رییسی درباره سازوکار و مکانیزمی که 
می توان از طریق آن به تولید ساالنه یک 
میلیون واحد مسکونی رسید، تبادل نظر 

صورت گرفت.
وی ادامه داد: با حضور طیف ها و 
گروه های مختلفی این جلسه برگزار شد 
و هر یک نقطه نظراتی را درباره بازار 
مسکن و چگونگی ساخت یک میلیون 

واحد مسکونی ارایه دادند.
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
از  عده ای  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
با  که  هستند  باور  این  بر  کارشناسان 
واحد  میلیون  اجرای طرح ساخت یک 
نقدینگی  حجم  سال  در  مسکونی 
گفت:  می کند  پیدا  افزایش  کشور  در 
نمی شوم  متوجه  را  تحلیل  این  دلیل 
رشد  باعث  مسکن  تولید  چطور  که 
عده ای  شاید  اما  می شود  نقدینگی 
به  دولتی  یارانه های  تخصیص  نگران 
حاضر  حال  در  اما  باشند  بخش  این 
اعتباری  خط  هیچ  ملی  مسکن  طرح 
از دولت دریافت نکرده است و به هیچ 
یارانه ای وابسته نیست که منجر  نظام 

به رشد نقدینگی شود.
محمودزاده با اشاره به مزیت های 
مسکن  حوزه  در  سرمایه گذاری  رشد 
اظهار داشت: فعال شدن حوزه مسکن 
کشور  برای  بزرگی  بسیار  مزیت های 
نهایی  تحقق هدف  بر  که عالوه  دارد 
است،  مردم  برای  مسکن  تامین  که 
مهمترین اثرگذاری آن افزایش اشتغال 
است.  اقتصادی  رشد  نرخ  افزایش  و 
با  مرتبط  حوزه های  درآمد  همچنین 
و  می یابد  افزایش  هم  مسکن  بخش 

این  در  بخش خصوصی  پویایی  باعث 
حوزه می شود.

وی تاکید کرد: شاید تحلیل رشد 
دولت  که  باشد  منظر  این  از  نقدینگی 
پروژه های  به  اعتباری  خط  بخواهد 
مسکن اختصاص دهد، اما در حال حاضر 
بیش از ۵۰۰ هزار واحدی که در کشور 
در حال ساخت است، هیچ وابستگی به 
خط اعتباری دولتی ندارد که منجر به 

خلق پول جدید شود.
ساختمان  و  مسکن  امور  معاون 
در  داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه  وزارت 
این بخش بحث جابجایی و استفاده از 
سرمایه های کوچک متقاضیان مسکن 
حمایت  با  که  است  مطرح  حمایتی 
دولت این سرمایه های کوچک مردمی 
در  و  شود  می  موثر  سرمایه  به  تبدیل 
نهایت به حل معضل مسکن در کشور 

کمک می کند.
محمودزاده در پاسخ به این سوال 
که برخی از منتقدان می گویند وقتی در 
حال حاضر دولت موفق به ساخت ۴۰۰ 
هزار واحد در طی دو سال نیست چطور 
دولت آینده می تواند یک میلیون واحد 
مسکونی در مدت یک سال بسازد اظهار 

داشت: تجربه ای که در قالب طرح ادغام 
ملی مسکن داشتیم و آن را با ادغام در 
قانون جهش تولید در قالب یک قانون 
حمایت های  همچنین  دادیم  توسعه 
و  تسهیالت  ارائه  بحث  در  مجلس 
تسهیالت،  سود  نرخ  کاهش  همچنین 
باعث  موضوعات  این  تمام  مجموع 
یافته  تکمیل  روش  یک  به  می شود 
برای حوزه مسکن دست یابیم و مدلی 
آینده  دولت  به  مسکن  تولید  برای  را 
باشیم  داشته  توجه  باید  دهیم.  ارایه 
که ساخت یک میلیون واحد مسکونی 
یک استراتژی بزرگ برای وزارت راه و 
شهرسازی است و باید دید دولت آینده 
از کدام روش و مکانیزم برای اجرای این 

برنامه استفاده خواهد کرد.
مهم  ر  بسیا نکته   : فزود ا وی 
 ۴۵۰ ساخت  که  زمانی  که  است  این 
شهریورماه  در  را  مسکونی  واحد  هزار 
مقدمه ای  هیچ  کردیم  آغاز   ۹8 سال 
نه  نبود  فراهم  کار  این  انجام  برای 
نه  و  بود  گرفته  صورت  زمین  تامین 
داشت.  وجود  مشخصی  برنامه ریزی 
همچنین نیازسنجی انجام نشده بود و 
در  مرتبط  شیوه نامه های  و  آیین نامه ها 

وزارت  در  ما  و  نداشت  وجود  باره  این 
راه و شهرسازی ساخت این تعداد واحد 
مسکونی را در شرایط صفر آغاز کردیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
در حال حاضر بسترهای تولید مسکن 
برای دولت جدید آماده است به طوری 
پنج  برای  گذشته  سال  آذرماه  در  که 
سال آینده هر شهر نیازسنجی مسکن 
کل  مدیران  تمام  به  و  گرفت  صورت 
استانی ابالغ شد این در حالی بود که 
تنها کمتر از یک سال به پایان این دولت 
باقی مانده بود اما تیم مسکن وزارت راه 
و شهرسازی موضوع مسکن را محدود 

به یک بازه زمانی مشخص نکرد. 
محمودزاده با بیان اینکه در حال 
حاضر بخش آیین نامه های مورد نیاز به 
اتمام رسیده است افزود: در بخش قانون، 
ایجاد  را برای عرضه زمین  تسهیالتی 
کردیم و با این اقدامات شرایط شروع 
به کار برای دولت جدید مهیاتر است. 

ساختمان  امور  و  مسکن  معاون 
برای  اینکه در حال حاضر  بر  تاکید  با 
 ۳۰۰ و  میلیون  یک  از  بیش  ساخت 
هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده که 
بالفاصله می تواند تبدیل به پروژه شود 
واحد مسکونی  امروز ۵۳۴ هزار  گفت:  
در مراحل مختلف ساخت و اجرا است 
که بیش از ۴۰ هزار واحد آن به افتتاح 
رسیده است و همان طور که گفته شد 
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 

مسکونی آماده آغاز به کار است.
وی ادامه داد: نکته مهم این است 
قبلی  طرح های  تجارب  از  همواره  که 
در تکمیل طرح های جدید باید استفاده 
در  که  است  پروسه  یک  این  و  شود 
برای  فزاینده ای  بلوغ  دوره ای یک  هر 

پروژه ها فراهم می شود.
ممکن  داشت:  اظهار  محمودزاده 
هر  حمایتی  مسکن  طرح  برای  است 
است  این  مهم  اما  شود  انتخاب  نامی 
باشد  فراهم  آن  اجرای  شیوه های  که 
اجرای   شیوه های  امروز  معتقدم  که 
بعد  دولت  برای  مسکنی  پروژه های 

فراهم است.
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کت  شر مل  عا یر مد
فوالد مبارکه از روند تکمیل 
شماره  قفسه  نصب  پروژه 
اتوماسیون  تعویض  و  نوسازی  و   ۷
خط  ریومپ  همچنین  و  گرم  نورد 
ریخته گری شماره یک مجتمع فوالد 

سبا بازدید به عمل آورد.
مدیرعامل  عظیمیان  حمیدرضا 
از  بازدید  در  مبارکه  فوالد  شرکت 
پروژه نصب قفسه شماره ۷ و نوسازی 
و  گرم  نورد  اتوماسیون  تعویض  و 
ریخته گری  خط  ریومپ  همچنین 
شماره یک مجتمع فوالد سبا با اشاره 
به اهمیت این پروژه ها اظهار کرد: از 
خردادماه امسال این پروژه ها در یک 
بود  روزه هدف گذاری شده   ۴۵ بازه 
تخصص  و  همت  با  خوشبختانه  اما 
این  سبا  فوالد  مجتمع  تالش گران 
موعد  از  پیش  روز   ۴ حتی  توسعه 

مقرر به بهره برداری رسید.
عوامل  وجود  به  اشاره  با  وی 
و شیوع  تحریم ها  از جمله  بازدارنده 
ویروس کرونا در پروژه تکمیل توسعه 
نوردگرم و ریخته گری مجتمع فوالد 
نصب  پروژه  اجرای  با  افزود:  سبا 
مجتمع  ین  ا گرم  نورد   ۷ قفسه 
بر تسهیل نوردکاری، کیفیت  عالوه 
ورق های تولیدی نیز افزایش می یابد؛ 
ریخته گری شماره یک مجتمع  خط 
دو  شماره  خط  همچون  سبا  فوالد 
به روزرسانی شده که قطعًا در تحقق 

جاری  در سال  تولید  میزان  افزایش 
نقش مؤثری خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
تالش  از  قدردانی  ضمن  پایان  در 
فوالد  مجتمع  پرسنل  و  متخصصان 
مجتمع  این  پیمانکاران  کلیه  و  سبا 
گفت: قطعًا تالش کارشناسان فوالد 
مؤثر  توسعه  ین  ا تحقق  در  سبا 
مجتمع  این  در  امیدوارم  که  بوده 
ظرفیت  به  توان  تمام  با  نیم  بتوا
هدف گذاری شده تولید در سال جاری 

دست یابیم.
یر  مد  ، ر یی پو عطا مصطفی 

ره  شا ا با  نیز  سبا  فوالد  مجتمع 
پروژه ها  ین  ا ز  ا بهره برداری  به 
ریومپ  انجام  با  کرد:  خاطرنشان 
با  و  یک  شماره  خط  ریخته گری 
به   ۶۲ از  تختال  ضخامت  افزایش 
به  ورودی  تختال  و  متر  میلی   ۷۵
 ۶۰ تا   ۵۵ به   ۵۰ ضخامت  از  نورد 
ظرفیت  تولید  به  موفق  میلی متر، 
اسمی)یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن( 

فوالد خواهیم شد.
وی ضمن ابراز امیدواری برای 
میلیون   ۲ تولید  ظرفیت  به  رسیدن 
تن فوالد در سال های آتی با اعمال 

تغییرات در این واحد صنعتی، اذعان 
برنامه  که  مواردی  از  یکی  داشت: 
واحد  این  در  اخیر  ساله   ۵ توسعه 
انداخت، عطش  تأخیر  به  را  صنعتی 

بازار به تولید ورق بود.
در  سبا  فوالد  مجتمع  مدیر 
اصالحات  توسعه  کرد:  اضافه  پایان 
با  م  گر د  ر نو خطوط  تکمیل  و 
شرکت  مل  یرعا مد بخشی  د عتما ا
پرسنل  باالی  همت  مبارکه،  فوالد 
و  مربوطه  پیمانکاران  و  سبا  فوالد 
همچنین همکاری سایر متخصصان 

شرکت فوالد مبارکه محقق شد.

توسط مدیرعامل فوالد مبارکه صورت گرفت

بازدید از روند تکمیل پروژه نصب قفسه 7 نورد گرم 
و اصالح خط ریخته گری یك مجتمع فوالد سبا

نخســتین بار در صنعت آبفای کشور صورت گرفت ؛
راه انــدازی ســامانه الکترونیکــی تهیــه و گردش 
صــورت وضعیــت هــا در آبفــای اســتان اصفهان 

ــا  ــت ه ــورت وضعی ــردش ص ــه و گ ــی تهی ــامانه الکترونیک س
)تــدکار( بــا هــدف توســعه خدمــات الکترونیکــی در آبفــای اســتان 

ــدازی شــد.  اصفهــان راه ان
توســعه خدمــات الکترونیــک، افزایــش شــفافیت و پیشــگیری از 
تخلفــات احتمالــی، افزایــش رضایــت ذینفعــان، ســهولت دسترســی 
ــش  ــیدگی، کاه ــت در رس ــرعت و دق ــش س ــات، افزای ــه اطالع ب
تشــریفات و مراجعــات اداری از اهــداف اساســی اجــرای ایــن طــرح 

اســت.
مدیــر عامــل آبفــای اســتان اصفهــان در آییــن رونمایــی از ایــن 
ســامانه، یکــی از اهــداف ایــن طــرح را کاهــش مصرف کاغــذ عنوان 
ــرارداد در  ــر ۳ هــزار و ۶۰۰ ق ــغ ب کــرد و گفــت: ســال گذشــته بال
آبفــای اســتان اصفهــان منعقــد شــد کــه معــادل بــا مصــرف یــک 
ــرداری از  ــره ب ــا به ــه ب ــت ک ــذ اس ــن کاغ ــا ۵ ت ــه ی ــون برگ میلی
ــن مقــدار کاغــذ جلوگیــری  ــه تنهــا از مصــرف ای ــدکار ن ســامانه ت
مــی شــود، بلکــه ســرعت انجــام کارهــا و دسترســی بــه اطالعــات 

نیــز افزایــش مــی یابــد. 
ــه قابلیــت هــای دیگــر سیســتم الکترونیکــی  هاشــم امینــی ب
صــورت وضعیــت هــا پرداخــت و اظهــار داشــت: ســامانه الکترونیکی 
صــورت وضعیــت هــا تحــت وب بــوده و ایــن امــکان را بــرای کلیــه 
بــرآورد کننــدگان، پیمانــکاران، ناظریــن و کلیه افراد رســیدگی کننده 
بــه صــورت وضعیــت هــا فراهــم مــی آورد کــه در هــر مــکان و هــر 

زمــان بتواننــد نقــش خــود را در فرآینــد ایفــا نماینــد.
ــن  ــا ای ــام کار ب ــد انج ــت فراین ــن امنی ــوص تامی وی در خص
ســامانه عنــوان کــرد: راه انــدازی سیســتم توکــن بــرای پیمانــکاران 
و مشــاورین، دریافــت IP اســتاتیک از پیمانــکاران و مشــاورین، تهیه 
ــکاران  ــه محضــری از پیمان ــت تعهدنام ــی جهــت دریاف ــن حقوق مت
ــرای  ــا ب ــد امض ــت تعه ــی و دریاف ــن حقوق ــه مت ــاورین، تهی و مش
کارکنــان از طریــق دفتــر حراســت و طراحــی فــرم هــای جداگانــه 
بــرای پیمانــکاران و کارکنــان  بــه منظــور درخواســت نــام کاربــری 
در سیســتم اتوماســیون اداری از دیگــر مزایــای ایــن ســامانه اســت. 
امینــی گفــت: آبفــای اســتان اصفهــان در زمینــه تحقــق 
ــدام  ــت الکترونیــک اق ــی دول برنامــه ششــم توســعه و اهــداف اصل
بــه الکترونیکــی نمــودن بــرآورد قراردادهــا، صورتجلســات، صــورت 
وضعیــت هــا و بایگانــی مســتندات در طــول مراحل مختلــف قرارداد، 
نمــوده اســت. وی افــزود: ایــن امــر در واقــع بــه منظــور افزایــش 
ــتور کار  ــور در دس ــالمت اداری ام ــفافیت و س ــت، ش ــرعت، دق س
قــرار گرفتــه اســت تــا از هرگونــه احتمــال تخلــف جلوگیــری شــود .

اضافــه مــی شــود ایــن طــرح را حــوزه معاونــت برنامــه ریــزی 
و توســعه ســرمایه گــذاری آبفــای اســتان اصفهــان در مــدت یــک 

ســال اجــرا کــرده اســت.

ایــالم؛ طــرح  و شهرســازی  راه  مدیــرکل 
کنارگــذر ایــوان بــه طــول ۹ کیلومتــر در حــال 

ــت ــرا اس اج

ــالم  ــازی ای ــرکل راه و شهرس ــان :  مدی ــالم_   آذر یعقوبی ای
ــا پیشــرفت  ــر ب ــه طــول ۹ کیلومت ــوان ب ــذر ای ــت: طــرح کنارگ گف
فیزیکــی نزدیــک بــه ۴۰ درصددرحــال اجــرا اســت کــه بــرای اجرای 
ــط در  ــی متوس ــل بتون ــزرگ و۳۷ پ ــل ب ــتگاه پ ــروژه ۲ دس ــن پ ای

حــال احــداث اســت.
ــه  ــوان ب ــهر ای ــذر ش ــار گ ــد از کن ــادری در بازدی ــداهلل به عب
همــراه ســارا فالحــی نماینــده اســتان درمجلــس شــورای اســالمی 
ــرای  ــن طــرح و تســریع اج ــی ای ــن محل ــف معارضی ــن تکلی ازتعیی
آن خبــر داد و اظهــار داشــت: تــا قبــل از ســالجاری ایــن طــرح بــه 
دلیــل وجــود معارضیــن محلــی بــه کنــدی پیــش مــی رفــت و در 

مقاطعــی نیــز راکــد شــده بــود.
ــه  ــاورزان منطق ــا کش ــدد ب ــای متع ــری ه ــزود: باپیگی وی اف
ــا و اداره  ــتگاه قض ــکاری دس ــا هم ــه ب ــی ک ــدات قانون ــا تمهی و ب
ــات معارضــان  ــه شــد مطالب کل ثبــت اســناد اســتان در نظــر گرفت
محلــی و کشــاورزان محــدوده طــرح کنارگــذر شــهر ایــوان درحــال 
پرداخــت اســت کــه بــا ایــن وجــود عملیــات اجرایــی پــروژه تســریع 

خواهــد شــد.
مدیــرکل راه و شهرســازی ایــالم گفــت: طــرح کنارگــذر 
ایــوان بــه طــول ۹ کیلومتــر بــا پیشــرفت فیزیکــی نزدیــک بــه ۴۰ 
درصددرحــال اجــرا اســت کــه بــرای اجــرای ایــن پــروژه ۲ دســتگاه 

ــی متوســط در حــال احــداث اســت. ــل بتون ــزرگ و۳۷ پ ــل ب پ
یهــادری بــه نفــش کنارگــذر شــهر ایــوان بــرای رفــع ترافیــک 
داخــل شــهر بــا وجــود قــرار داشــتن ایــن شــهر در مســیر عتبــات 
ــا تامیــن  عالیــات و اربعیــن بســیار مهــم توصیــف کــرد و گفــت: ب
ــوان اداره کل راه و شهرســازی اســتان جهــت  ــار الزم تمــام ت اعتب

تســریع اجــرای ایــن طــرح بــه کار گرفتــه خواهــد شــد.

ــان  ــرق خیاب ــع ب ــبکه توزی ــعه ش ــروژه توس پ
ــد ــرا ش ــاهرود اج ــاری ش غف

ــت ســازی و ایجــاد زیرســاخت هــای الزم   در راســتای ظرفی
ــان  بــرای مشــترکان جدیــد، شــبکه و تاسیســات توزیــع بــرق خیاب

غفــاری توســعه یافــت.
ــر  ــن خب ــان ای ــا بی ــاهرود ب ــتان ش ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ــان و خطــوط برق رســانی، کاهــش  ــت اطمین ــش قابلی ــت: افزای گف
تلفــات بــا کــم کــردن طــول شــبکه فشــار ضعیــف و بهبــود ولتــاژ 
بــرق فرعــی پنجــم خیابــان مــورد اشــاره بــا کاســتن از طــول شــبکه 

فشــار ضعیــف، از جملــه اهــداف ایــن پــروژه بــه شــمار مــی رود.
 جمــال فــرخ زاده اظهــار کــرد: نصــب ایســتگاه هوایــی توزیــع 
بــرق بــه قــدرت ۲۵۰ کیلوولــت آمپــر، اجــرای شــبکه فشــار متوســط 
هوایــی بــه طــول ۲۵۵ متــر، تبدیــل ۷۵۰ متــر شــبکه فشــارضعیف 
ــر شــبکه فشــار  ــراری ۲۵۰ مت ــدار، برق ــل خودنگه ــه کاب ــی ب هوای
ضعیــف جدیــد، ایجــاد پنــج ســرخط فشــار ضعیــف از پســت منصوبه 
و نصــب شــش اصلــه پایــه بتنــی، در زمــره اقداماتــی اســت کــه در 

ایــن پــروژه بــه اجــرا درآمــده اســت.
ــغ  ــروژه، مبل ــن پ ــرداری از ای ــرای بهره ب ــح کــرد: ب  وی تصری
یــک میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون ریــال ســرمایه گذاری صــورت گرفتــه 

اســت.

نقـش آفرینـی مخابـرات در شـرایط کرونایی بی 
بود بدیـل 

مدیـر مخابـرات منطقـه اصفهـان در دیـدار بـا آیـت اهلل سـید 
ابوالحسـن مهـدوی نماینده مردم شـریف اصفهـان در مجلس خبرگان 
ضمـن اعـالم ایـن مطلـب گفـت: شـرکت مخابـرات از ابتدای شـیوع 
ویـروس کرونـا، توانسـت بـا ظرفیـت سـازی الزم در بخـش ثابـت و 
سـیار، نقـش مهمـی در مدیریـت ارتباطـی جامعه و کاهش شـیوع این 

ویـروس ایفـا کند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مخابرات منطقـه اصفهان، اسـماعیل 
قربانـی ، بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفتـه در مخابـرات منطقـه 
اصفهان از ابتدای شـروع ویروس کرونا، اظهار کرد: طی سـال گذشـته 
و از ابتـدای بـروز شـرایط کرونایی،  مخابرات منطقـه اصفهان با تالش 
شـبانه روزی کارکنـان خـود زمینـه را برای افزایش 8۰ تـا 8۵  تقاضای 
سـرویس بانـد پهـن ADSL  ، افزایش ۶۰ درصـدی مصرف اینترنت 
و همچنیـن ارتقـای چهار برابری سـرعت اینترنـت از ۳۵ گیگ بر ثانیه 

بـه ۱۴۰ گیـگ بر ثانیه در سـطح اسـتان فراهم آورد.
وی بـا تشـریح آخریـن آمـار شـاخص هـای مخابراتی در اسـتان، 
بیـان کـرد: ما در سـطح اسـتان دو میلیـون و ۴۹۰ هزار مشـترک تلفن 
ثابـت، ۶۰۰ هـزار مشـترک فعـال ADSL، نزدیـک به هفـت میلیون 
مشـترک همـراه اول داریـم؛ بـه طوری که بـه ازای هر نفر در اسـتان، 

دو خدمـت مخابراتـی ارائـه داده ایم.
قربانـی تحقـق عدالـت ارتباطـی را از جمله برنامه هـای مخابرات 
دانسـت و افزود : اقدامات توسـعه ای مخابرات منطقه اصفهان هیچگاه 
محـدود به مناطق شـهری نشـده و ما امـروز با افتخار اعـالم می کنیم 
که در اسـتان از بین ۹۳۱ روسـتای باالی ۲۰ خانوار ،۹۲۱ روسـتا دارای 
ارتباطات مخابراتی خانگي هسـتند و بالغ بر ۹8 درصد از ۱۷۰۰ روسـتا 

و آبـادی در اسـتان تحت پوشـش تلفن همـراه قرار دارند.
مدیـر مخابـرات منطقـه اصفهـان با اشـاره بـه نقش مخابـرات در 
برگـزاری انتخابـات اخیـر، عنـوان کـرد: در انتخابـات اخیـر مخابرات با 
برنامه ریزی و انسـجام عملی توانسـت تمام زیرسـاختهای الزم جهت 
برگـزاری الکترونیکـی ایـن فرآینـد را فراهـم کنـد؛ بـه طـوری که کل 
شـعب تحت پوشـش شـبکه همراه اول قرار داشـت و فرآیند برگزاری 

انتخابـات از همین بسـتر انجـام گردید.
اسـماعیل قربانی حمایت حاکمیت از مخابرات را شـرط الزم برای 
تـداوم حرکـت این شـرکت پیشـرو در عرصه ICT  کشـور دانسـت و 
اظهـار کـرد: شـرط تحقـق پیش بینی هـای صـورت گرفتـه در برنامه 
توسـعه هفتـم کشـور در زمینـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، تامین 
منابـع الزم برای توسـعه زیرسـاخت هاسـت و از ایـن رو، حاکمیت باید 
بـا حمایـت خـود از مهمترین شـرکت حـوزه ارتباطات کشـور، زمینه را 
بـرای انجـام توسـعه های الزم بـا توجـه به نیازهـای روزمره مشـتریان 

فراهم سـازد.

مدیرعامل شرکت آبفا ایالم:
 تکمیـل تصفیـه خانـه آب صالـح آبـاد نیازمند ۳0 

اسـت اعتبار  ریال  میلیـارد 
ایالم_مدیرعامـل شـرکت آبفـا ایـالم گفت: بـرای تکمیل تصفیه 
خانـه آب صالـح آبـاد ۳۰میلیـارد ریـال اعتبار نیاز اسـت کـه در صورت 

تأمیـن در کوتاهتریـن زمـان ممکـن بـه بهره برداری می رسـد.
نـوراهلل تیموری در جریان بازدید بسـطامی نماینـده مردم ایالم در 
مجلـس از تأسیسـات آبرسـانی به شـهر صالـح آباد و روسـتاهای تابعه، 
اظهـار داشـت: در حـال حاضـر ۴۲ لیتـر در ثانیـه آب بـه روسـتاهای 
گالن، کلـک، ریـکا، لیـزن و سـرنی پمپـاژ مـی شـود و در ایـن راسـتا 

مشـکلی وجـود ندارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتفاده بـی رویـه از الگـوی مصـرف و 
ظرفیـت آب سـبب  هـدر رفـت زیـاد آب در ان منطقـه شـده اسـت، 
افـزود: میـزان آب مـورد نیـاز بـرای ایـن روسـتاها 8 لیتر درثانیه اسـت 
درحالیکـه هـم اکنـون ۲۵ لیتـر در ثانیه پمپاژ می شـود کـه این میزان 

نسـبت بـه جمعیـت روسـتا بیشـتر از ظرفیت اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت آبفا ایالم ادامـه داد: برای راه انـدازی تصفیه 
خانـه آب صالـح آباد تاکنون ۲8۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شـده اسـت 
بـرای تکمیـل این پروژه حـدود ۳۰میلیارد ریال اعتبار نیاز اسـت که در 

صـورت تأمیـن در کوتاهتریـن زمان ممکن به بهره برداری می رسـد.
وی بیـان داشـت: تاکنـون مخـزن8۰۰ متـر مکعبـی،۳۴ کیلومتـر 
خـط انتقـال و ۳ ایسـتگاه پمپـاژ نیـز در ایـن راسـتا احداث شـده که با 
تامیـن اعتبار نصب سیسـتم هـای الکترومکانیکال نیز انجام می شـود.
تیموری خاطرنشـان سـاخت: در حال حاضر تامین آب بهداشتی به 
روسـتاهای صالـح آبـاد با نصب تصفیه خانه اضطراری انجام می شـود.

وی یـادآور شـد: در راسـتای تامیـن آب شـهر صالـح آبـاد نیز یک 
سیسـتم آب شـیرین کـن راه اندازی شـده که ۲۹ لیتـر در ثانیه ظرفیت 
تصفیـه آن اسـت.همچنین شـبکه توزیـع نیـاز بـه تعویـض دارد کـه با 

تزریـق اعتبـار این مشـکل نیـز مرتفع خواهد شـد.
علـی اکبـر بسـطامی نماینـده مـردم درمجلس شـورای اسـالمی 
نیـز در ایـن بازدیـد بـا بیـان اینکـه از نظـر کمـی در منطقه صالـح آباد 
مشـکل فقـر آب وجود ندارد، خاطرنشـان سـاخت: با راه انـدازی تصفیه 
خانـه اصلـی در آینـده نزدیک مشـکل آب منطقه صالـح از لحاظ کیفی 

مرتفع می شـود.

بهـره بـرداری از دو پروژه فوق توزیع پسـت و خط 
خوزستان در  برق 

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان گفـت: دو پـروژه 
فـوق توزیـع پسـت و خـط برق در خوزسـتان بـا ارزش سـرمایه گذاری 

۷۲۰ میلیـارد ریـال بـه بهـره برداری رسـید.
محمـود دشـت بـزرگ بیـان کـرد: دو پـروژه فـوق توزیـع پسـت 
موبیـل جنـوب غـرب اهـواز و برقـداری ورود و خـروج خـط ۱۳۲ کیلو 
ولت دشـت آزادگان – سوسـنگرد اصلی، در پسـت سـرو دشت آزادگان 

بـه بهـره برداری رسـید.
وی افـزود: پسـت موبیـل ۱۳۲,۳۳ کیلـو ولـت جنوب غـرب اهواز 
۳۰ مگاولـت آمپـر ظرفیـت و سـه فیدر خروجـی دارد و ارزش سـرمایه 

گـذاری آن ۲۶۰ میلیـارد ریـال بوده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان تصریـح کـرد: با 
بهـره بـرداری از این پسـت موبیـل، ظرفیت جدید در شـهر اهواز ایجاد 
شـده و بـا بهبـود ولتـاژی کـه ایجاد مـی کند، تقویـت پایداری شـبکه 

را بـه همـراه خواهد داشـت.
دشـت بـزرگ در خصوص برقـداری ورود و خروج خـط ۱۳۲ کیلو 
ولت دشـت آزادگان – سوسـنگرد اصلی، در پسـت سرو دشت آزادگان، 
بیـان کـرد: ایـن پـروژه ۱۶ کیلومتـر مـدار طـول دارد و ارزش سـرمایه 

گـذاری آن ۴۶۰ میلیـارد ریال بوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تامیـن انـرژی پسـت ۱۳۲ کیلـو ولـت سـرو 
در منطقـه دشـت آزادگان از اهـداف بهـره بـرداری از ایـن پـروژه بوده 
اسـت، اضافـه کـرد: عـالوه بر تامیـن برق مـورد نیاز منطقـه در بخش 
هـای مختلـف، برقـداری ورود و خـروج ایـن خـط در افزایـش ضریب 
اطمینـان شـبکه بـرق ناحیه بهره بـرداری غرب اهواز تاثیر گذار اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان گفـت: از مهرماه 
سـال گذشـته تاکنـون ۳۰ کیلومتـر فیبـر نـوری و ۱۵۵ کیلومتـر مـدار 
خـط بـه بخـش انتقال و فـوق توزیع شـبکه تحت نظارت این شـرکت 
در اسـتان های خوزسـتان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شـده اسـت.

باقرزاده-بر  مشهدمقدس سمیه 
سنجش  دوره  هفتمین  نتایج  اساس 
سالمت اداری که توسط امور بازرسی 
ملی  به شکایات شرکت  رسیدگی  و 
شرکت  پذیرفت،  صورت  ایران  گاز 
با   ۹۹ سال  در  رضوی  خراسان  گاز 
کسب باالترین امتیاز در جایگاه اول 
های  شرکت  اداری  سالمت  حوزه 
گاز استانی کشور قرار گرفت و برای 
دومین سال متوالی به عنوان شرکت 

برتر معرفی شد.
به  و  ساله  همه  ارزیابی  این   
استناد ماده ۲۵ قانون ارتقاء سالمت 
نظام اداری و مقابله با فساد در سطح 
در  کشور  استانی  گاز  های  شرکت 
قانون گرایی،  آموزش،  های  شاخص 
یسته  شا  ، یی سخگو پا  ، فیت شفا
مالی،  و  اداری  انضباط  ساالری، 
الگوی مصرف و بهره وری، استقرار 
و  الکترونیک  سامانه های  توسعه  و 
فن آوری های نوین و نظارت و کنترل 

داخلی انجام می شود.
این  نهایی  نتایج  اساس  بر   
ارزیابی، شرکت گاز خراسان رضوی 
در سال ۹۹ برای دومین سال پیاپی 

به عنوان رتبه نخست در رتبه بندی 
معرفی  کشور  استانی  گاز  شرکتهای 

شده است.
مل  عا یر مد ی  ر فتخا ا حسن 
این  در  رضوی  خراسان  گاز  شرکت 
باره اظهار کرد: از مهمترین اولویت 
خراسان  استان  گاز  شرکت  های 
شده  تاکید  آن  بر  بارها  که  رضوی 
برنامه  اجرای  و  وظایف  انجام  است 
و  نین  قوا ذیل  در  بالغی  ا های 
به  به ویژه مقررات معطوف  مقررات، 

و  اداری  نظام  سالمت  ارتقاء  قانون 
مقابله با فساد می باشد و الزم است 
با برنامه ریزی های گسترده و نظام 

مند در این زمینه اقدام کرد.
مبارزه  و  اداری  سالمت  وی، 
شرط  پیش  و  الزمه  را  د  فسا با 
استان  گاز  شرک  های  برنامه  تمام 
خراسان رضوی عنوان کرد و افزود: 
شرکت  شاغلین  و  ارکان  تمام  از 
گاز خراسان رضوی در بخش های 
نفرات رسمی، قراردادی، پیمانکاری 

و مشاورین که با عملکرد و همراهی 
مقررات  و  قوانین  به  توجه  و  خود 
شدند  موفقیت  این  کسب  موجب 
تشکر نمود و بر ادامه و تقویت روند 
اداری  سالمت  کمیته  های  فعالیت 

این شرکت تاکید کرد.
گاز  شرکت  شود؛  می  یادآور 
با  نیز   ۹8 سال  در  رضوی  خراسان 
کسب ۹۵ امتیاز در سطح رتبه های 
برتر سالمت اداری شرکت های گاز 

استانی کشور قرار گرفته بود.

شرکت گاز خراسان رضوی سرآمد 
در اجرای قانون سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد

گاز  شرکت  ایالم_مدیرعامل 
گاز  پایدار  تُامین  گفت:  ایالم  استان 
سایه  در  استان  مختلف  مناطق  در 
و  شرکت  این  تعامل  و  همکاری 
محقق  کشور  گاز  انتقال   ۷ منطقه 
ین  ا رود  می  نتظار  ا که  می شود 
تداوم  همچنان  سویه  دو  تعامالت 

داشته باشد.
بیان  با  للهی  ا شمس  عباس 
شرکت  گاز،  انتقال   ۷ منطقه  اینکه 
گاز  تُامین  و  پایداری  در  باالدستی 
شهرها و روستاهای استان می باشد، 
معاونین  که  جلسه  این  در  افزود: 
برداری،  بهره  واحدهای  روسای  و 
مالی  امور  و  فنی  بازرسی  مهندسی، 
دو شرکت حضور داشتند پس از تبادل 
نظرات کارشناسی و ارائه پیشنهادات 
مناطق  در  گاز  پایداری  برای  الزم 
شمالی و جنوبی استان که از طریق 
تحت  ثی  احدا ز  گا نتقال  ا خطوط 
می شود،  تُامین   ۷ منطقه  مدیریت 
راهکارهای همکاری بیشتر و تعامل 

دو جانبه بررسی شد.
 ۷ منطقه  ینکه  ا بیان  با  وی 

شهرستانهای  در  کشور  گاز  انتقال 
و  بدره  مهران،  چوار،  ایوان،  ایالم، 
دره شهر دارای ۲۱۰ کیلومتر خطوط 
اینکه  توجه  با  و  گاز می باشد  انتقال 
استان  به  گازرسانی  شروع  زمان  در 
ستاد  تصمیمات  اساس  بر  و  ایالم 
شرکت ملی گاز، اجرای این خطوط 
ایالم  استان  راُسًا توسط شرکت گاز 
اجرا شد که در سال گذشته و پس از 
رفع نواقص، انجام پروژه های مقاوم 
سازی و مستند سازی مدارک، پس 
از بازه زمانی حدود ۱۰ ساله از زمان 

بصورت  برداری  بهره  جهت  اجرا، 
گاز  انتقال   ۷ منطقه  تحویل  قطعی 

گردیده است.
استان  گاز  شرکت  مدیر عامل 
نگهداری  داشت: حفظ،  اظهار  ایالم 
تُامین  برای  انتقال  خطوط  ایمنی  و 
وظایف  اهم  از  استان  گاز  پایداری 
زمان  در  که  می باشد  انتقال  شرکت 
و  هماهنگی  مذکور،  خطوط  اجرای 
فرآیندهای طراحی،  وحدت رویه در 
بر اساس  اجراء و نظارت در ساخت 
استاندارد و دستورالعمل ها و استفاده 

از توان کارآمد ترین نیروهای انسانی 
رعایت ضوابط  با  استان  گاز  شرکت 
زیست  محیط  و  بهداشت  یمنی،  ا

انجام شده است.
شت  نگهدا  : د ا د مه  ا د ا وی 
انتقال  خطوط  استاندارد  و  صحیح 
است  گاز  پایداری  اولویت های  از 
با توجه به گستردگی حوزه  بنابراین 
کاری منطقه ۷ در استان، الزم است 
پیمانکاران تعمیر و نگهداری خطوط 
موضوع  عملیات  هزینه های  انتقال 
دستورالعمل های  با  مطابق  پیمان 
را در پیشنهاد قیمت خود  مورد نظر 
اجرای  زمان  در  تا  نمایند  منظور 
عملیات نگهداری با مشکل مواجهه 

نشوند.
همین  در  گفت:  الهی  شمس 
تحول،  و   تحویل  انجام  نحوه  راستا 
تهیه  و   GIS انجام  سازی،  مقاوم 
ازبیلت پروژه های خطوط انتقال مورد 
بحث و بررسی واقع شد و از تعامل و 
مساعدت مدیریت و  کارکنان منطقه 
۷ با مجموعه شرکت گاز استان ایالم 

تقدیر و تشکر بعمل آمد.

مدیرعامل شرکت گاز ایالم: 

تاُمین پایدار گاز استان ایالم در سایه همکاری و تعامل دو شرکت محقق می شود

به گزارش روابط عمومی شورای 
شهرجدید  ری  شهردا و  اسالمی 
هشتگرد از بانظم ترین و مرتب ترین 
با  شهرستان  واکسیناسیون  پایگاه 
حضور شهردار و رئیس مرکز بهداشت 

شهرستان تجلیل به عمل آمد.
واکسیناسیون   ۱ شماره  پایگاه 
شهرجدید هشتگرد باحضور دکتر مقیم 
در پایگاه و وجود ۴ باجه در راستای 
کسیناسیون  ا و به  بخشی  سرعت 
شهرجدید  در   ۱۹ کوید  سراسری 
به  که  کند  می  لیت  فعا هشتگرد 

نظم  و  خدمات  مطلوب  ارائه  جهت 
بارها  واکسیناسیون  اجرای  در  بسیار 
توسط بازرسین مربوطه مورد تشویق 
نامش برای  و تحسین قرار گرفته و 
حتی شهروندان ساکن کرج و تهران 

نیز آشناست.
میانگین  صورت  به  پایگاه  این 
روزانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ نفر از شهروندان 
شهرجدید هشتگرد را واکسینه کرده 
 ۱۵۰۰ تا  کاری  پیک  روزهای  در  و 
نفر نیز در این مرکز واکسن دریافت 

کرده اند.

در این دیدار که باحضور شهردار، 
از  جمعی  و  بهداشت  اداره  رئیس 
گردید  برگزار  شهرداری  مسئولین 
مجموعه  این  کارشناسان  و  دکتر  از 
کارمندان  از  تن  چند  و  بسیجیان  و 
واکسیناسیون  امر  در  که  شهرداری 

همکاری داشتند، تقدیر شد.
شهرجدید   ۱ ه  ر شما ه  یگا پا
آسمان،  خیابان   ،۱ فاز  در  هشتگرد 
باشگاه تختی واقع شده است و همه 
ساعت  از  تعطیل  ایام  در  حتی  روزه 
طرح  اجرای  به   ۱8 لغایت  صبح   8

واکسیناسیون مشغول است.
حاضر  درحال  است  ذکر  شایان 
شهروندان باالی ۵۰ سال شهرجدید 
دست  در  با  نند  توا می  هشتگرد 
سکونت  و  شناسایی  مدارک  داشتن 
به این مرکز مراجعه نموده و واکسن 
دریافت نمایند.همچنین واکسیناسیون 
آتشنشانان، افراد فعال در ناوگان حمل 
و نقل، کارمندان بانک ها و فرهنگیان 
آغاز شده و این افراد می توانند با در 
جهت  مربوطه  مدارک  داشتن  دست 

واکسیناسیون مراجعه نمایند.

تقدیراز پرسنل پایگاه شماره1 واکسیناسیون شهرجدید هشتگرد 



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1801- دوشنبه 11 مرداد 1400 ایران 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان کرمانشـاه 

خبر داد؛
افزایـش ۲۶۳ درصـدی صـادرات ازپایانـه مرزی 

ن خا یز و پر
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان کرمانشـاه از 
افزایـش ۲۶۳ درصـدی صـادرات در یـازده ماهـه ابتدایی سـال جاری 
نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال گذشـته از پایانـه مـرزی پرویزخان 

داد. خبر 
مهنـدس فریبرز کرمی با اشـاره به میزان صـادرات از پایانه مرزی 
پرویزخـان اظهـار کـرد: طـی یـازده ماهه ابتدایی سـال جـاری بیش از 
۳۶۳ هـزار تـن کاال از طریق پایانه مرزی پرویزخان صادر شـده اسـت.
وی افـزود: میـزان صـادرات از طریـق پایانـه مـرزی پرویزخـان 
در مـدت مشـابه سـال گذشـته بیـش از ۹۹ هـزار تـن بوده که نشـان 
دهنـده افزایـش ۲۶۳ درصـدی صـادرات در یـازده ماهه ابتدایی سـال 

اسـت. جاری 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان کرمانشـاه تصریح 
کـرد: ترانزیـت ورودی و نـاوگان حامـل کاالی ورودی در یـازده ماهه 
ابتدایـی سـال جـاری بیـش از ۱۰ هزار تن و در مدت مشـابه در سـال 
گذشـته 8۷۵ هـزار تن بـوده که کاهش ۹8 درصدی را نشـان می دهد.

کاهش ۹۵ درصدی تردد مسافران خارجی از مرز پرویزخان
کرمـی بـا اشـاره بـه آمـار ورودی مسـافران ایرانـی از طریق مرز 
پرویزخـان بـه دلیل شـیوع کرونا گفـت: بیش از ۹ هزار و ۴۰۰ مسـافر 
ورودی ایرانـی از طریـق ایـن مـرز در یـازده ماهه ابتدایی سـال جاری 
تـردد کـرده کـه معـادل کاهـش ۷۲ درصـدی نسـبت به مدت مشـابه 

در سـال گذشـته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان کرمانشـاه تصریح 
کـرد: از ابتـدای سـال جاری تا پایان بهمـن ماه بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ 
مسـافر خروجـی ایرانـی از پایانه مرزی پرویزخان تردد کرده که نسـبت 

به مدت مشـابه در سـال گذشـته کاهش ۶8 درصدی داشته است.
وی بـا بیـان اینکـه مجمـوع کل تـردد مسـافر ایرانـی در مـدت 
مذکور نسـبت به سـال گذشـته کاهش ۷۰ درصدی را نشـان می دهد، 
افـزود: مجمـوع کل تـردد مسـافر خارجـی در یازده ماهه ابتدایی سـال 
جـاری از طریـق پایانـه مـرزی پرویزخـان بیـش از هفت هـزار و ۶۰۰ 
نفـر بـوده کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال گذشـته کاهـش ۹۵ 

درصدی داشـته اسـت.

توجه شـهرداری گـرگان به تغییرات سـبك زندگی 
مـردم قابل تقدیر اسـت

اسـتاندار گلسـتان از توجـه شـهرداری گرگان به تغییـرات اجباری 
سـبک زندگی مـردم و شـهروندان تقدیر کرد.

به گزارش مرکز اطالع رسـانی روابط عمومی شـهرداری گرگان، 
دکتـر هـادی حـق شـناس روز چهارشـنبه در آییـن معرفـی ۲۹ پروژه 
شـهرداری گـرگان ضمـن تبریک اعیـاد قربـان و غدیر اظهار داشـت: 
عدالـت گمشـده امـروز جامعه بشـری اسـت و امام علـی )ع( جان خود 

را در راه تحقـق ایـن فضیلـت اخالقـی تقدیم کرد.
حـق شـناس به پروژه های قابـل افتتاح یا کلنگ زنی شـهرداری 
گرگان اشـاره کرد و گفت: به عنوان کسـی که در بیش از نصف دوران 
مدیریت شـهری فعلی در اسـتانداری مسئولیت داشـته ام عملکرد کلی 

مدیریت شـهری گرگان را مثبـت ارزیابی می کنم.
بودجـه ۳۴ شـهرداری هـای  از  وی تصریـح کـرد: 8۰ درصـد 
اسـتان بـه دو شـهرداری گـرگان و گنبـد اختصـاص دارد کـه از ایـن 
رقـم ۶۰ درصـد منابـع و بودجه شـهرداری ها صرف اقدامـات عمرانی 

و زیرسـاختی مـی شـود.
اسـتاندار گلسـتان در ادامه به تغییرات اجباری سـبک زندگی مردم 
اشـاره و بیـان کرد: سـبک زندگی مردم متناسـب با حـوادث روزگار به 
ناچـار دچـار تغییـر شـده و شـهرداری هـا می بایسـت متناسـب با این 
تغییـرات بـه شـهروندان خدمات رسـانی کننـد که اقدامات شـهرداری 

در ایـن راسـتا قابل تقدیر اسـت.
حق شـناس با اشـاره بـه طرح ابتکاری شـهرداری گـرگان گفت: 
طـرح »هـر خانـواده یک درخـت« که شـهرداری به دنبـال اجرای آن 

اسـت، طرح ابتکاری بسـیاری خوبی اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: از دکتـر دادبود شـهردار گـرگان بابت توجه 
بـه موضوعـات ورزش بـه ویژه تیم بسـکتبال کـه باعث ایجاد شـور و 

نشـاط اجتماعی شـد تشـکر می کنم.
اسـتاندار گلسـتان سـخنانش را با تقدیر از شـورای شـهر پنجم و 
آرزوی موفقیـت بـرای اعضـای جدید شـورای شـهر به پایان رسـانید.

الزم بـه ذکـر اسـت، آییـن افتتـاح، رونمایـی و یا آغـاز عملیات 
خدماتـی،  گـذاری،  سـرمایه  عمرانـی،  پـروژه  و  طـرح   ۲۹ اجرایـی 
فرهنگـی، ورزشـی و پژوهشـی شـهرداری بـا اعتبـاری بالـغ بر ۱۶۴ 
میلیـارد تومـان بـه مناسـبت ایـام دهه والیـت و امامت و عید سـعید 
غدیـر، امـروز )چهارشـنبه( در سـالن اجتماعـات شـهید حـاج قاسـم 
سـلیمانی شـهرداری گـرگان برگـزار شـد.از ایـن تعـداد، ۲۳ طرح در 
بخـش بهـره بـرداری و راه انـدازی و ۶ طرح در بخش آغـاز عملیات 

اجرایـی محسـوب می شـوند.

بازدیـد میدانـی رئیس سـازمان بازرسـی اسـتان 
خوزسـتان از پروژه هـای فعـال فاضالب کالنشـهر 

ز ا هو ا
دکتر ممبینی، رئیس سـازمان بازرسـی اسـتان خوزسـتان و هیئت 
همـراه از پروژه هـای فعـال فاضالب سـطح کالنشـهر اهـواز، در کوی 
ملـت، سـایت قـرارگاه خاتم االنبیـا )کـوی الصافـی - ُگلـف(، زیرگـذر 
قلعه چنعـان -جـاده قدیـم اهـواز، آبـادان و تصفیه خانه فاضالب شـرق 

کردند. بازدیـد  اهواز 
در این بازدید که دکتر کرمی نژاد، مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان، 
دکتـر باقـری، مدیر شـرکت آبفـا اهواز، معاونیـن و مدیـران و پیمانکار 
و مشـاورین پـروژه ایشـان را همراهـی می کردنـد، بـا تشـریح فعالیت ، 
موانـع و اهـداف پروژه هـا، راهکارهای مؤثر در تسـریع و پیشـبرد روند 

اجـرا و بهبـود نتایج را ارائـه نمودند.
در ادامـه، دکتـر ممبینـی از دسـتور صریـح و دغدغـه منـدی 
حضـرت امـام خامنـه ای »ُمـد ظلـه العالـی« مبنـی بـر رفـع مشـکل 
آب و فاضـالب کالنشـهر اهـواز و اسـتان و اجـرای پروژه هـای مورد 
نیـاز شـهری و روسـتایی خبـر داد و گفـت: می بایسـت بـا تشـریک 
مسـاعی و همدلـی مسـئولین و سـازمان ها در انجـام وظایـف قانونی 
و تسـهیل گری، در کمتریـن زمـان ممکـن کارهـا را پیـش بـرد و در 
ایـن راسـتا، سـازمان بازرسـی اسـتان از هیـچ کمـک و حمایتی دریغ 

کرد. نخواهـد 
در پایـان بازدیـد، دکتـر کرمی نـژاد و دکتـر باقری ضمن تشـکر و 
قدردانـی از حضـور صمیمانـه دکتـر ممبینـی، رئیس سـازمان بازرسـی 
اسـتان، بـه ارائـه توضیحـات کامـل و جامعـی در خصـوص پروژه های 

کالن و مهـم حـوزه آب و فاضـالب اهـواز پرداختند.
گفتنـی اسـت بـا اجرای کامـل پروژه هـای فاضـالب خطوط و 
کلکتـور فاضـالب شـرق، خروجی هـای فاضالب منتهی بـه رودخانه 
کارون بـه طـور کامـل حـذف خواهـد شـد. مقـرر شـده اسـت کـه 
قـرارگاه خاتم االنبیـا طـی ۳۶ مـاه و بـا اجـرای پروژه کـوی ملت و 
ادامـه آن در مرکـز شـهر و همچنیـن زیرگـذر قلعه چنعـان و وصـل 
۳ خروجـی بـه تصفیه خانـه فاضـالب شـرق، ایـن مهـم را بـه انجام 

ند. برسا

بانك صادرات ایران روی ریل سود عملیاتی 
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران در نتیجه 
با تالش همه همکاران  تاکنون    ۹۶ بهمن  از  مرحله ای  برنامه سه  یک 
ریل جدید سود  در  و  کرده  جبران  را  خود  و عقب ماندگی های  مشکالت 
عملیاتی پایدار قرار گرفته است و  البته به موفقیت های کنونی قانع نیست.
در  ایران، حجت اله صیدي  بانک صادرات  روابط عمومي  گزارش  به 
مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب بانک صادرات استان هرمزگان با بیان 
این مطلب افزود: موفقیت بانک مرهون تالش سرمایه هاي فکري آن و 
برگزاري موفق مجمع سال مالي ۹۹  بانک صادرات ایران نتیجه تالش 

همه همکاران تالشگر و متعهد بانک است.
وي با بیان این که به طور دائم باید کارنامه فعالیت هاي خود را مرور 
کنیم، اظهار کرد: بانک صادرات ایران در نتیجه یک برنامه سه مرحله اي 
از بهمن ماه سال ۹۶ قدم به قدم تا به امروز پیش آمده و فصل جدیدي از 
فعالیتهای آن در مرداد ماه ۱۴۰۰ در  بانک آغاز شده است.این برنامه ها 
براي جبران مشکالت و عقب ماندگي هاي بانک با قوت مورد پیگیري و 

بانک در ریل مناسب فعالیت قرار گرفت.
صیدی تاکید کرد: بانک صادرات ایران به این موفقیت قانع نیست 
و تالش براي انجام برنامه هاي آتي با رویکرد جدید ادامه دارد. به همین 
منظور در اولین جلسه مدیران بانک بعد از مجمع، برنامه ای بلند مدت در 
پنج بخش براي سال جاري تدوین شده است. اولین برنامه تا ۱۵ شهریور 
ماه و همزمان با هفتادمین سالروز تاسیس بانک در نظر گرفته شده است.
صیدی افزود: هفتاد سال فعالیت با خوشنامي و بالندگي براي بانک 
صادرات ایران ثروت مطلوبی است و اهمیت زیادي دارد. در این روز باید 
این  کردن  عملیاتي  براي  و  رونمایي  را  بانک  جدید  اپلیکیشن  نخستین 
اپلیکیشن در ۱۱۰ شعبه جدید خود را آماده کنیم تا ظرف یکي دو سال 

بتوان تمامي شعب را به این نرم افزار تجهیز کرد.
مالي  که صورت هاي  است  ۳۱ شهریور  بعدي  مقطع  افزود:  صیدي 
شش ماهه را نهایي خواهیم کرد. این مقطع، مقطعی بسیار مهم است؛ چرا 
که در آن پایدارسازي سود عملیاتي و نتیجه  اصالح ساختار ترازنامه به 
ذي نفعان راهبردي بانک شامل کارکنان، مشتریان، سهامداران، نهادهاي 
مدني، تسهیالت گیرندگان و نهادهاي ناظر منعکس می شود و امیدواریم 
بتوان به آنها اطمینان خاطر داد که بانک با همین سرعت پیش خواهد رفت.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به تنگناهاي بین المللي و شیوع 
بیماري کرونا، افزود: الزم است در عملکرد بانک بهبود حاصل شود تا در ۳۱ 
شهریور که صورت هاي مالي تلفیقي شرکت اصلي و کل گروه شرکت هاي 
زیرمجموعه بانک را گزارش خواهیم کرد، موفقیت هاي بانک را منتشر کنیم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران سومین مقطع برنامه ای بانک صادرات 
ایران را پایان آذرماه سال جاري عنوان کرد و گفت: در این مقطع عملکرد 
۹ ماهه بانک گزارش و تالش خواهد شد تا ضعف ها و اشکاالت منعکس 
شده در گزارش حسابرسي برطرف شود. حتي باید تالش کرد تا مسایل 
ناشي از مشکالت اقتصادي که بر کل شبکه بانکي تاثیر گذاشته را حل 

کنیم و براي رفع آنها بکوشیم.
صیدي مقطع بعدي مورد نظر بانک را ۲۶ بهمن ماه سال جاري همزمان 
با میالد با سعادت حضرت امیرالمومنین علي )ع( عنوان کرد و افزود: در آن 
مقطع شعب »صاد« با رویکرد ورود به سال ۱۴۰۱ و پاسخ گویي به نیازهاي 
قرن جدید، راه اندازي خواهند شد و با دسترسي به سوپر اپلیکیشن بانک تا 

بهمن ماه چندین شعبه را تجهیز خواهیم کرد.
 بانک صادرات ایران بانک سنت و نوآوري به صورت توامان و تلفیقي 
از سنت هاي اصیل بانکداری در ارائه خدمات به مشتریان قدیمي و  خالقیت 
و نوآوری بر مدار نیازهای روز به شمار می آید و با اتکا به فرهنگ سازماني 
غنی که از  ثروت هاي بانک است، می کوشد عالوه بر خدمت های گذشته، 

خدمات نوآورانه با فناوري هاي نوپدید ارائه کند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان این که خدمات جدید بر اساس 
و  بالندگي  داد:  ادامه  گرفت،  دنیاي جدید شکل خواهد  در  زندگي   سبک 
پیشرفت بانک در گرو ارائه خدمات نوین، غیرتکراري و ارتباطات جدید است.
وي مقطع بعدي اجرای برنامه های آتی بانک و بهبود ساختار مالی 
آن را ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ اعالم کرد. مدیرعامل بانک صادرات ایران 
این  ابتداي گسترش  از  بیماري کرونا، گفت:  به شیوع  اشاره  با  همچنین 
به دنبال مصون  سازي همکاران  با کاهش ساعات کاري شعب،  بیماري 
با  همچنین  شد.  ایجاد  منظور  همین  به  شمس  سامانه  حتي  و  بوده ایم 
هماهنگي شوراي هماهنگي بانک ها و همکاري بانک هاي ملت و تجارت 
تهیه واکسن و تزریق آن پیگیري شد و از روز پنجشنبه همزمان با عید سعید 
غدیر، واکسیناسیون همکاران نظام بانکی شروع و واکسیناسیون همکاران 

بانک صادرات ایران نیز از استان گیالن آغاز شده است.
وی با تاکید ویژه بر ارائه خدمات ارزی به فعاالن اقتصادی استان 
هرمزگان، افزود: باید از ظرفیت های بانک صادرات ایران در این استان 
برای ارائه خدمات به اقتصاد و مردم تالش بیشتری صورت گیرد. بخش 
ارائه  مناسب تری  خدمات  باید  موجود  قابلیت های  وجود  با  بانک  ارزی 
دستور  در  بیشتری  جدیت  با  ضمانت نامه ها   صدور  و  تعهدات  و   دهد 

کار قرار گیرد.
صیدی ضمن تاکید بر بهبود قیمت تمام شد پول و نرخ موثر تسهیالت 
بانک در این استان، وجود جزیره های قشم و کیش و فعالیت های اقتصادی 
موجود  ظرفیت های  از  باید  افزود:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  مناطق  این 
برای ارائه خدمات بانکی بیشتر در جهت استمرار تولید، اشتغال و تقویت 
زیرساخت های اقتصادی منطقه حداکثر استفاده صورت گرفته و  سهم بازار 
بانک صادرات ایران افزایش یابد تا بانک به جایگاه واقعی خود در استان 

هرمزگان برسد.
صیدی همچنین با اشاره به فرارسیدن زمان تغییر دولت افزود: انتظارات 
برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم از بانک ها بیش از گذشته بوده 
و بانک صادرات ایران برای همکاری و پاسخ  به این انتظارات آماده است.

صیدي با برشمردن سایر ظرفیت هاي جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی غني 
استان هرمزگان از زحمات محمدعلی اسماعیلی زاده، مدیر شعب و کارکنان 
این استان طي سال هاي اخیر قدرداني کرد و برای موفقیت محسن دباغ، 

مدیر شعب جدید بانک در استان هرمزگان اظهار امیدواری کرد. 

خدمات مجازی بانك توسعه تعاون در سطح مطلوبی است
با توجه به شیوع بیماری کرونا در سطح کشور،خدمات بانکی در سطح شعب 

و باجه های بانک توسعه تعاون به صورت مطلوب ارائه می شود.
حجت اله مهدیان در تماس با همکاران شعب گفت:همکارانمان در شعب و 
باجه های بانک توسعه تعاون به عنوان نیروهای خط مقدم در دوران شیوع کرونا 

به نحو مطلوبی به مشتریان خدمات رسانی کردند.
که  است  شده  طراحی  ای  گونه  به  بانک  فنی  های  ساخت  افزود:زیر  وی 

بخش زیادی از خدمات بانک  قابلیت ارائه بدون حضور مشتری در شعبه را دارد.
با اشاره به ۲۶هزار میلیارد ریال تسهیالت اشتغال زایی روستایی و  مهدیان 
عشایری گفت:این مهم با همکاری و همت همه همکاران صف وستاد در سطح 

کشور انجام شده است.
وی تاکید کرد :اقدامات توسعه ای بانک توسعه تعاون به تایید نهاد های باال 

دستی رسیده است .
همچنین با توجه به اهداف توسعه ای تعریف شده بانک ،تسهیالت مناسبی 
به مددجویان نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت 

شده است.
در این گفت و گوی تلفنی ماشااهلل حسن زاده رئیس شعبه نایین اصفهان،حسن 
محسنی رئیس شعبه گناوه بوشهر، محمد مهدی جاست از باجه شهید بابایی مهدیه 
قزوین و محسن سپاهی از باجه کنارک شعبه چابهار سیستان و بلوچستان به تشریح 

اقدامات انجام شده در محل فعالیت خود پرداختند.
مهدیان ،مدیر عامل بانک توسعه تعاون نیز با تقدیر از فعالیت های انجام شده 
اظهار امیدواری کرد تا همکاران بانکی در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار گیرند.
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 در راستای ظرفیت سازی و ایجاد زیرساخت 
های الزم برای مشترکان جدید، شبکه و تاسیسات 

توزیع برق خیابان غفاری توسعه یافت.
مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود با بیان 
این خبر گفت: افزایش قابلیت اطمینان و خطوط 
برق رسانی، کاهش تلفات با کم کردن طول شبکه 
پنجم  فرعی  برق  ولتاژ  بهبود  و  ضعیف  فشار 

خیابان مورد اشاره با کاستن از طول شبکه فشار 
ضعیف، از جمله اهداف این پروژه به شمار می رود.

 جمال فرخ زاده اظهار کرد: نصب ایستگاه 
هوایی توزیع برق به قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر، 
اجرای شبکه فشار متوسط هوایی به طول ۲۵۵ 
متر، تبدیل ۷۵۰ متر شبکه فشارضعیف هوایی به 
کابل خودنگهدار، برقراری ۲۵۰ متر شبکه فشار 

از  ایجاد پنج سرخط فشار ضعیف  ضعیف جدید، 
پست منصوبه و نصب شش اصله پایه بتنی، در 
اجرا  به  پروژه  این  در  که  است  اقداماتی  زمره 

درآمده است.
 وی تصریح کرد: برای بهره برداری از این 
ریال  میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد  یک  مبلغ  پروژه، 

سرمایه گذاری صورت گرفته است.

پروژه توسعه شبکه توزیع برق خیابان غفاری شاهرود 
اجرا شد

پروژه توسعه نمک تصفیه شده 
تبلور مجدد در مجتمع تولیدی گرمسار 
هدف  با  ایران  امالح  معدنی  شرکت 
داخلی  منطقه،  سطح  در  اشتغالزایی 
ایجاد  تاسیسات،  و  تجهیزات  سازی 
سود پایدار و افزایش تولید و صادرات 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
مدیرعامل  فر  رضوانی  محمد   
شستا با اشاره به اینکه شرکت معدنی 
از  را  سولفات  محصول  ایران  امالح 
می  عرضه  بورس  سازوکار  طریق 
جسارت  و  شجاعت  این  گفت:  کند، 
نهایت  با  پیگیری  نحوه  و  مدیریت 
دهند  اجازه  که  شفافیت  و  پاکدستی 
در سازوکار رقابتی مبتنی بر شفافیت 
ایجاد  موجب  بگیرد  صورت  عرضه 

سود خالص و در نهایت افزایش پروژه 
توسعه ای می شود.

وی اظهار داشت: معدنی امالح 
میلیارد   ۲۵۰ از  بیش  گذشته  سال 
آورده  دست  به  خالص  سود  تومان 
است. ایجاد این سود خالص که وظیفه 
ذاتی یک هلدینگ اقتصادی است این 
پروژه های  که  ایجاد می کند  را  توان 
پیش  قدرت  با  آن  در  نیز  توسعه ای 
برود، در کنار این که از ظرفیت گذشته  
نیز بهره  می گیرد خودش را بازسازی و 
نوسازی می کند و ظرفیت های جدید 

نیز خلق می کند.
یعنی  جدید  ظرفیت  افزود:  وی 
اشتغال جدید، یعنی تولید جدید، یعنی 
در  توسعه  منطقه،  برای  درآمد  ایجاد 

منطقه و توسعه ملی. باید تشکر کنم 
از عزیزانی که در شرکت معدنی امالح 

تالش کردند.
مل  مدیرعا فرجی،  هوشنگ 
شرکت معدنی امالح ایران نیز در این 
احداث  و  توسعه  طرح  گفت:  مراسم 
با  مجدد  تبلور  نمک  تولید  کارخانه 
نمک  تولید  ظرفیت  افزایش  هدف 
به میزان ۴۰ هزارتن در سال جهت 
مصارف خانوار و مواد غذایی یکی از 
پروژه های شرکت معدنی امالح ایران 
در محل مجتمع تولیدی گرمسار است.

هوشنگ فرجی افزود: مهندسین 
امالح  معدنی  شرکت  متخصصین  و 
ایران با دستیابی به دانش فنی ساخت 
تولید  کارخانه های صنعتی  تجهیزات 

امالح معدنی در کشور و ارتقای توان 
با  ماه ۱۳۹۹  بومی سازی، در خرداد 
نمک  تولید  ظرفیت  افزایش  هدف 
اقدام به بازطراحی و ساخت کارخانه ای 

دیگر در کنار کارخانه فعلی کردند.
و  تجهیزات  تمامی  افزود:  وی 
مهندسین  توسط  پروژه  این  قطعات 
شرکت، مهندسی معکوس و در محل 
یا دیگر شرکت های  مجتمع  گرمسار 
این  از  برخی  شده اند.  ساخته  ایرانی 
تجهیزات برای نخستین بار در کشور 
بازطراحی و ساخته شده  است. با بهره 
از این پروژه، شرکت معدنی  برداری 
کننده  تولید  بزرگترین  ایران  امالح 
کشور  در  مجدد  تبلور  تصفیه  نمک 

خواهد شد.

پروژه توسعه نمک تصفیه شده تبلور مجدد شرکت معدنی امالح ایران
 افتتاح و به بهره برداری رسید

مذاکره با روش فوتبال

تمرین اصولی در زمین مذاکره
 علی بهرام پور
نویسنده ومدرس

در ایــن مقالــه قصــد 
داریــم شــما را بــا تعریــف 
مذاکــره در بــاب ورزش 
فوتبــال آشــنا کنیــم. برای 
آســان،  و  راحــت  درک 
بــازی  بــه  را  مذاکــره 
ــم شــما  ــی خواهی ــم و م ــال تشــبیه کردی فوتب
را بــا ابتدایــی تریــن قوانیــن مذاکــره و فوتبــال 

ــم. ــه رو کنی رو ب
ــول  ــان اص ــال هم ــی فوتب ــن ابتدای قوانی
ــابقه  ــک مس ــش از ی ــه پی ــت ک ــه ای اس اولی
وضــع مــی شــود، درســت ماننــد برنامــه ریــزی 
قبــل از مذاکــره کــه یکــی از مهمتریــن قســمت 

هــای مذاکــره اســت.
پــس بــه یــاد داشــته باشــید اهمیــت اصول 
و فنــون مذاکــره کمتــر از قوانیــن بــازی فوتبــال 

. نیست

مذاکره چیست؟ چرا برنامه ریزی قبل 
از مذاکره اهمیت دارد؟

مذاکــره بــه بحــث و گفتگــو بیــن دو فــرد، 
دو گــروه یــا دو ســازمان گفتــه مــی شــود کــه 
ــبرد،  ــارض، پیش ــل تع ــرای ح ــد ب ــد دارن قص

ــا داد و ســتد جلســه برگــزار کننــد. توافــق ی
اتفاقــی کــه پیــش از مذاکــره مــی افتــد و 
مهمتریــن بخــش مذاکــره محســوب می شــود، 
برنامــه ریــزی قبــل مذاکــره بــوده و ماننــد بازی 

فوتبــال بــه تاکتیــک احتیــاج دارد.
ــق و  ــا دقی ــک ه ــن تاکتی ــدر ای ــر چق ه
ــت  ــر انتخــاب شــوند درصــد موفقی منســجم ت

ــود. ــد ب ــر خواه ــرد باالت و ب
ــرای  ــت ب ــرار اس ــد ق ــرض کنی ــال ف ح
ــاده  ــی آم ــم فوتبال ــده تی ــد روز آین مســابقه چن

ــود. ــت ش رقاب
ــروزی،  ــل و پی ــم مقاب ــا تی ــازی ب ــرای ب ب
ابتــدا الزم اســت تاکتیــک هــا توســط مربــی و 
چیدمــان تیــم بــر اســاس آنالیزکننــدگان انجــام 
شــود و بعــد از نتایــج بــه دســت آمــده بازیکنــان 

شــروع بــه تمریــن کننــد.
ــا جلســه  ــاعته ی ــک جلســه دو س روزی ی
ای یــک ســاعته بــرای تمریــن، بســته بــه نــوع 

انتظــارات و خواســته هــا کافــی اســت.
ــردن  ــز ک ــا آنالی ــید ب ــته باش ــاد داش ــه ی ب
تیــم حریــف مــی توانیــد نقــاط ضعــف و قــوت 
را بدســت آوریــد و روی آنهــا تمرکــز کنیــد تــا 
ــا  ــک ه ــازی از تکنی ــن ب ــر در زمی ــد بهت بتوانی

اســتفاده کنیــد.

ــابه  ــره تش ــا جلســه مذاک ــن موضــوع ب ای
ــز کــردن  ــا آنالی ــره ب ــل از مذاک ــد قب دارد و بای
ــروزی را ازآن  ــره، پی ــوع مذاک ــن و موض طرفی

ــد. ــان کنی خودت

آیا مذاکره با استعداد ذاتی رابطه 
مستقیم دارد؟

ــاس  ــر اس ــده و ب ــام ش ــات انج در تحقیق
ــره  ــک مذاک ــه ی ــرای اینک ــزرگان، ب نظــرات ب
ــه  ــی ب ــید لزوم ــه ای باش ــوی و حرف ــده ق کنن

ــت. ــادرزادی نیس ــا م ــی ی ــتعداد ذات اس
هیــچ کــدام از بــزرگان مذاکــره در جهــان 
ــادرزادی  ــتعداد م ــه اس ــن زمین ــدا در ای از ابت
ــجم و  ــن منس ــا تمری ــط ب ــد و فق ــته ان نداش
ــام و مشــهور  ــده ای بن ــه مذاکــره کنن مکــرر ب

ــد. ــده ان ــل ش تبدی
در واقــع تمریــن اصولی، یکــی از مهمترین 
ســکوی پرتــاب ایــن افــراد بــوده و آن را جــدی 

ــه اند. گرفت
بنابرایــن اگــر مــی خواهیــد یــک مذاکــره 
کننــده بــی رقیــب و صاحــب نــام باشــید تمرین 

کــردن را فرامــوش نکنیــد.
در مســابقات فوتبــال نیــز بــه همین شــکل 
ــان شــدن  ــن بازیکــن جه ــرای بهتری اســت. ب
هــم اســتعداد ذاتــی کافــی نیســت بلکــه تمرین 
و پیــدا کــردن نقــاط ضعف انســان نقــش مهمی 

خواهــد داشــت.

ــه  ــغلی چ ــه ش ــر عرص ــه ه ــرای ورود ب ب
ــه  ــا الزم ــون و خط ــال آزم ــه فوتب ــره چ مذاک
موفقیــت اســت و تــا زمانــی کــه بــرای اولیــن 

ــد ــرار نگیری ــت ق ــن رقاب ــار در زمی ب
و بــا آن مواجــه نشــوید بــه تجربــه و 

شــناخت کافــی نمــی رســید.
روزنامــه  یــک  در  روزی  مثــال  بــرای 
ورزشــی مطلبــی خوانــدم، مصاحبــه ای از علــی 
ــتعداد  ــن اس ــه م ــت ک ــی گف ــود و م ــی ب دای
ــا  ــط ب ــط و فق ــتم و فق ــی را نداش ــی کریم عل
ــن و  ــن عناوی ــه ای ــتم ب ــاد توانس ــن زی تمری

نایــب قهرمانــی مســابقات فوتبــال اروپــا برســم 
و در همــان مصاحبــه اعــالم کــرد، اگــر علــی 
کریمــی بــا ایــن اســتعداد ذاتــی بیشــتر تمریــن 
ــه  ــت ب ــی توانس ــت م ــی راح ــرد، خیل ــی ک م
بهتریــن جایــگاه برســد، پــس از ایــن مصاحبــه 
مــی توانیــم بــه قــدرت تمریــن پــی ببریــم و از 

ــم. ــتفاده کنی آن اس
 

تمرین قبل از مذاکره چه تاثیراتی 
دارد؟

ــانس  ــد ش ــن کنی ــتر تمری ــه بیش ــر چ ه
ــت. ــد یاف ــش خواه ــما افزای ــروزی ش پی

طبیعتــا هــر چقــدر وقــت بیشــتری بــرای 
یادداشــت بــرداری، تحقیــق و پژوهــش بگذارید 
بــا اعتمــاد بــه نفــس باالتــری مــی توانیــد وارد 

جلســه شــوید.
دقیقــا ماننــد زمانیکــه بازیکنــان فوتبــال بــا 
ــی  ــف، م ــف حری ــاط مختل ــن نق در نظــر گرفت
ــا اســتفاده از  داننــد کجــا و در چــه شــرایطی ب

تکنیــک هــا بــازی را در دســت بگیرنــد.
ســعی کنیــد متــن نهایــی مذاکــره را بــرای 
خــود یــا مقابــل خانــواده و دوســتانتان تمریــن 
کنیــد و خــود را بــه چالــش بکشــید تــا ضعــف 
هــای خــود را بشناســید و آنهــا را قبــل از جلســه 

اصلــی رفــع کنیــد.
ــط  ــترس و تس ــدون اس ــن روش ب ــا ای ب
کامــل در مقابــل طرفیــن مذاکــره قــرار خواهیــد 

ــار اول در جلســه  ــرای ب گرفــت.در آخــر اگــر ب
ــده دعــوت شــدید  ــوان مذاکــره کنن ــه عن ای ب
قبــل از آن روزانــه یــک ســاعت یــا دو ســاعت 

تمریــن کنیــد.
ــدگاه هــای  موضــوع مــورد بحــث را از دی

مختلــف ســرچ کــرده و بررســی کنیــد.
بــه ســراغ پادکســت، ویدیــو و منبــع هــای 
معتبــر رفتــه تــا بتوانیــد حیــن مذاکــره در 
خصــوص منابــع هــم صحبــت کنید. ایــن عمل 
در واقــع حرفــه ای بــودن شــما و اعتبــار کالم 

ــی دهــد. شــما را نشــان م
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حریف ژاپن هم نشدیم؛
خداحافظی والیبال ایران از المپیك!

تیم ملی والیبال ایران مقابل ژاپن هم شکست خورد تا در مرحله گروهی المپیک 
توکیو حذف شود.

به گزارش دنیای جوانان، تیم ملی والیبال ایران در آخرین و پنجمین بازی خود در 
مرحله گروهی المپیک توکیو با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل ژاپن شکست خورد. ست های اول، 
چهارم و پنجم این بازی با امتیازات ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۳ به سود ژاپن رقم 
خورد و ایران در ست های دوم و سوم با امتیازات ۲۵ بر ۲۰، ۳۱ بر ۲۹ به پیروزی رسید.
والدیمیر آلکنو در این بازی تیم خود را با ترکیب اصلی سعید معروف، امیر غفور، 
میالد عبادی پور، میثم صالحی، سید محمد موسوی و علی اصغر مجرد روانه میدان 
زمان دریافت مهدی مرندی در زمین  و در  آرمان صالحی  کرد. هنگام توپ گیری 

حضور پیدا می کردند.
با این نتیجه ایران با ۲ برد و ۶  امتیاز، در رده پنجم جدول رده بندی گروه A قرار 

گرفت و به مرحله یک چهارم نهایی صعود نکرد.
ست اول )ایران ۲۱ - ژاپن ۲۵(

ژاپن در این ست عملکرد خیلی خوبی در زدن سرویس داشت و دریافت  تیم 
ایران را به شدت دچار مشکل کرد. همین موضوع باعث شد معروف برای برنامه ریزی 
حمالت دچار مشکل شود. مهاجمین ایران هم بسیار پراشتباه بودند و امتیازات زیادی 
به حریف تقدیم کردند. در این ست ژاپن ۹ امتیاز با اشتباهات بازیکنان ایران به دست 
آورد. عبادی پور که در این مسابقات یکی از بهترین بازیکنان ایران بود، در این ست 
عملکرد بسیار ضعیفی داشت و در حمله، سرویس و دریافت چندین اشتباه مرتکب شد.

ست دوم )ایران ۲۵ - ژاپن ۲۰(
دریافت بازیکنان ژاپن کم نقص بود و این تیم همچنان بر بازی تسلط داشت. تا 
اینکه در امتیاز مساوی ۱۱، جواد کریمی و صابر کاظمی به جای معروف و غفور وارد 
زمین شدند. همین ۲ تعویض روند بازی را تغییر داد و ایران به تدریج فاصله امتیازی 
را بیشتر کرد. کاظمی در این ست ۶ اسپک زد و ۵ امتیاز گرفت. میثم صالحی هم در 

حمله عملکرد بسیار خوبی داشت و ۱۰ امتیاز از ۱۲ اسپک به دست آورد.
ست سوم )ایران ۳۱ - ژاپن ۲۹(

کریمی و کاظمی با عملکرد خوبی که در ست دوم داشتند، در این ست هم در 
ترکیب تیم ایران باقی ماندند. در اوایل ست ایران خیلی زود پیش افتاد تا سرمربی ژاپن 
در امتیاز پنج بر ۲ وقت استراحت بگیرد. ژاپنی ها برای فرار از شکست در این ست روش 
سرویس زدن خود را تغییر دادند و تاحدی دریافت ایران را دچار مشکل کردند. سرانجام 
در امتیاز ۱۳ و البته با سرویسی که با خوش شانی ژاپن در زمین ایران خوابید، بازی به 
تساوی کشیده شد. وقتی ژاپن ۱۶ بر ۱۴ پیش افتاد، آلکنو درخواست وقت استراحت 
کرد تا روند امتیازگیری حریف را متوقف کند. پس از این وقت استراحت ایران ۲ امتیاز 
پیاپی گرفت و دوباره ۲ تیم به تساوی رسیدند. دفاع دیدنی میثم صالحی ایران را در امتیاز 
۱8 بر ۱۷ پیش انداخت. وقتی بازی در امتیاز ۲۰ مساوی بود، اشتباه در ثبت امتیازات 
در تابلوی سالن باعث شد مسابقه برای زمانی طوالنی متوقف شود. معروف و آلکنو 
به شدت به این موضوع اعتراض داشتند زیرا سرویس در اختیار ایران بود و این وقفه 
طوالنی به ضرر تیم ایران بود. بعد از این وقفه بود که سرویس کاظمی به تور خورد و 
در ادامه ژاپن پیش افتاد. برای زمانی طوالنی ژاپن برای پیروزی در این ست فقط به 
یک امتیاز نیاز داشت ولی در نهایت و پس از کش و قوس فراوان، ۲ اسپک عبادی پور 

و البته عملکرد خوب کریمی در زدن سرویس ایران به پیروزی رسید.
ست چهارم )ایران ۲۲ - ژاپن ۲۵(

ژاپن این ست را خیلی خوب شروع کرد و چند امتیاز پیش افتاد. آلکنو در امتیاز 
۱۰ بر ۶ وقت استراحت گرفت و در امتیاز ۱۱ بر ۶ معروف و غفور را به جای کاظمی و 
کریمی روانه میدان کرد. پس از این ۲ تعویض ایران سه امتیاز پیاپی گرفت و فاصله را 
کم کرد. سرمربی ژاپن که احساس خطر کرده بود درخواست وقت استراحت کرد. ژاپن 
برای زمانی طوالنی سه امتیاز پیش بود تا اینکه سرانجام سرویس عالی غفور، کار را 
در امتیاز ۲۰ به تساوی کشاند. ژاپن با یک وقت استراحت دوباره فاصله را به ۲ امتیاز 
رساند تا این بار نوبت آلکنو باشد که وقت استراحت درخواست می کند. نمایش درخشان 
ژاپنی ها در توپ گیری و چند اشتباه فردی از بازیکنان ایران، نتیجه را به سود ژاپن رقم زد.

ست پنجم )ایران ۱۳ - ژاپن ۱۵(
۲ امتیاز اول بازی با ۲ سرویس یوکی ایشیکاوا به حساب ژاپن واریز شد. چند 
اشتباه فردی بازیکنان ایران هم باعث شد حریف با امتیاز چهار بر یک پیش بیفتد. وقتی 
امتیاز به پنج بر ۲ رسید، آلکنو دوباره کریمی و کاظمی را به جای غفور و معروف وارد 
زمین کرد. ولی ژاپن در توپ گیری و حمله تیم برتر زمین بود و فاصله را بیشتر کرد. در 
امتیاز ۱۲ بر 8 آلکنو وقت استراحت گرفت اما دیگر برای تغییر دیر شده بود و ژاپن در 
این ست هم برنده شد. مسابقات والیبال المپیک توکیو در دو گروه ۶ تیمی برگزار شد. 
در پایان مرحله مقدماتی، چهار تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود می کنند و به 
صورت ضربدری به مصاف هم می روند. ایران به همراه لهستان، ژاپن، کانادا، ونزوئال و 
ایتالیا در گروه یک به میدان رفت و برزیل، آمریکا، روسیه،  فرانسه، تونس و آرژانتین در 
دوم گروه قرار داشتند.تا کنون صعود لهستان، ایتالیا، ژاپن و کانادا از گروه اول و صعود 
روسیه، برزیل و فرانسه از گروه دوم قطعی شده است. آخرین تیم حاضر در مرحله 

یک چهارم نهایی هم برنده دیدار امروز آمریکا و آرژانتین خواهد بود.

ندود: رونالدو می ماند؛ لوکاتلی را جذب می کنیم
نایب رئیس باشگاه یوونتوس 
تأیید کرد این باشگاه در حال مذاکره 
با ساسوئولو بر سر به خدمت گرفتن 
لوکاتلی است و تایید کرد که رونالدو 

را هم حفظ خواهند کرد.
جوانان،  دنیای  ش  گزار  به 
باشگاه یوونتوس مدتی است وضعیت 

مانوئل لوکاتلی را زیرنظر دارد و  رسماً برای به خدمت گرفتن هافبک ایتالیایی 
ساسوئولو دست به کار شده است. پیش از این سایت »گل« مدعی شده 
بود که باشگاه یوونتوس پیشنهادی ۳۰ میلیون یورویی به عالوه واگذاری 
رادو دراگوشین مدافع رومانیایی خود به ساسوئولو را بابت به خدمت گرفتن 
لوکاتلی داده است. این هافبک ایتالیایی در یورو ۲۰۲۰ عملکرد درخشانی از 

خود ارائه داد و به آتزوری برای کسب قهرمانی کمک کرد.
پاول ندود در گفت وگو با شبکه تلویزیونی »مدیاِست« ایتالیا گفت:» 
ما با ساسوئولو مذاکراتی داشته ایم و پیشنهادمان را هم ارائه کرده ایم که 
معتقدیم با توجه به شرایط کنونی پیشنهاد مناسبی است، چون اوضاع مالی 
و بازار نقل وانتقاالت تحت تأثیر شیوع بیماری کووید-۱۹ قرار گرفته است. 
ما متقاعد شده ایم که این پیشنهاد خوب و درستی است. ما همیشه مطمئن 
هستیم، طبیعتاً در مذاکرات هم مواردی وجود دارد که باید روشن و حل 
شود. وقتی شما بازیکنی را می خواهید و آن بازیکن هم شما را می خواهد، 

اوضاع واضح است.«
جیووانی کارنوالی مدیر اجرایی باشگاه ساسوئولو روز پنجشنبه گفته بود 
لوکاتلی می خواهد به یوونتوس ملحق شود و ما خوشحال خواهیم شد مانوئل 
را به یووه بفروشیم اما آنها باید رقم درست برای این انتقال را بپردازند. آرسنال 
هم پیشنهادی برای جذب لوکاتلی داده است و یک باشگاه انگلیسی جدید 

هم در رقابت برای جذب او هست.
نایب رئیس باشگاه یوونتوس همچنین درباره رونالدو فوق ستاره پرتغالی 
این تیم که شایعاتی نیز درباره آینده حرفه ای او مطرح شده،گفت:» رونالدو 
بازیکن ماست. او یک سال دیگر با ما قرارداد دارد و خوشحالیم که او را کنار 
خود داریم. کریس هر سال تعداد گل هایی را برای ما تضمین می کند. رونالدو 

بازیکن سطح باالیی است و ما روی او حساب باز می کنیم.«

خبر خوب اللیگا برای ستاره ولزی؛
گرت بیل سهمیه اروپایی محسوب می شود

اللیگا اجازه داد تا گرت بیل با وجود خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
همچنان سهمیه اروپایی محسوب شود.

دوران یک ساله و قرضی حضور گرت بیل در تاتنهام با پایان فصل به 
اتمام رسید و حاال یک سال از قرارداد این بازیکن با رئال مادرید باقی مانده 
است. پیش از رقابت های یورو ۲۰۲۰ اخباری در مورد تمایل گرت بیل به 
خداحافظی از فوتبال در همین تابستان منتشر شده و خود نیز او این شایعات 
را رد نکرد، اما یک فصل دیگر نیز شاهد حضور این بازیکن در ترکیب رئال 

مادرید خواهیم بود.
بیل دو هفته اخیر را با رئال تمرین کرده و در فرم بدنی خوبی هم 

قرار دارد.
گفته می شد که بازگشت ستاره ولزی به رئال این باشگاه را با یک 
معضل عجیب روبرو می کند. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، گرت بیل 
اکنون بازیکن بدون پاسپورت اروپایی محسوب می شود و این می توانست 

مانع حضور یکی از برزیلی های رئال در فهرست تیم شود.
وینسیوس، رودریگو و ادر میلیتائو برزیلی هایی هستند که هیچکدام 
نتوانسته اند تابعیت اسپانیایی بگیرند و طبق قوانین اللیگا، هر تیم در فهرست 

خود تنها می تواند سه بازیکن خارج از اتحادیه اروپا داشته باشد.
روز گذشته از سوی اللیگا اعالم شد که گرت بیل چون سال ۲۰۱۳ و 
پیش از برگزیت به رئال پیوسته، همچنان سهمیه اروپایی رئال محسوب می 
شود و به این ترتیب خیال برزیلی ها به خصوص رودریگو گوئس راحت شد. 
گفته می شد اگر اللیگا به بیل مجوز ندهد، رودریگو از فهرست خارج خواهد شد.

تنظیم: محمد قهرمان
مهم نیست چه کسی در 
این دوازده جایگاه می نشیند. 
هر که باشد پرسپولیس، از آنها قهرمان 

تحویل می دهد.
ر  با پنجمین  برای  پرسپولیس 
یک  شد.  برتر  لیگ  قهرمان  متوالی 
برانکو  با  روزی  اگر  که  تکراری  اتفاق 
و طارمی و مسلمان رخ می داد امروز با 
یحیی و عبدی و میالد سرلک هم رخ 
می دهد. انگار که دیگر مهم نیست چه 
کسی سرمربی و کاپیتان و بازیکن است 
مهم این جایگاهی است که پرسپولیس 
آنها  از  و  می دهد  مربی  و  بازیکن  به 

قهرمان می سازد.
در اساطیر یونان، کوه ٱلمپ جایگاه 
دوازده)در برخی روایت ها سیزده( خدایی 
است که پس از پیروزی بر تیتان ها، در 
آنجا حکمرانی می کردند. نمادی از یک 
تیم فوتبال و یک مربی یا اندیشه حاکم 
بر آن . آن قله اکنون در تسخیر قرمزها 
کوه  ساکن  اساطیری  خدایگان  است. 
المپ که انگار پس از غلبه بر تیتان ها 
اکنون بی دغدغه و بی رقیب، در قله ای 
زیست می کنند که با آسمان تماس دارد.

نبرد  محل  عنوان  به  المپ  کوه 
ایزدان و تیتان ها بود و بعدا محل استقرار 
ایزدانی  گرفت.  قرار  پیروز  ایزدان  این 
که به نقاط دور سفر می کردند ولی در 
نهایت به کوه المپ بازمی گشتند. حاال 
پرسپولیس و جایگاه بی بدیلش در تاریخ 
لیگ برتر فوتبال ایران را می توان یک 
جایگاه اسطوره ای دانست. یک جایگاه 
اساطیری با یازده بازیکن و یک مربی 
که مهم نیست چه کسی در آن هر کدام 
از دوازده جایگاه، قرار می گیرد که مهم 
انگار به  آن دوازده جایگاهی است که 

ایزدان همیشه برنده عطا شده است.
مهم نیست برانکو باشی یا یحیی 
لک،  یا  باشی  بیرانوند  محمدی،  گل 
یا  شجاع  رضائیان،  یا  باشی  شیری 
فرجی، عبدی باشی یا طارمی، مسلمان 
باشی یا پهلوان، احمدزاده یا ترابی، آقایی 
باشی یا شایان مصلح یا محمد انصاری و 
... مهم این است که وقتی پیراهن این 

تیم را به تن می کنی دیگر یک وجهه 
و شأن اساطیری نصیبت می شود که با 
آن در قله فوتبال ایران می ایستی. حاال 
از  فراتر  ایران  فوتبال  در  پرسپولیس 
باشگاهی  پر هوادار است.  باشگاه  یک 
که انگار با جادویی سورئالیستی، از دل 
بیرون  گارسیا مارکز  گابریل  رمان های 
به  سال  را  سرنوشت  و  تقدیر  و  آمده 
سرنوشت  که  می کند  سال،بازسازی 
همان قهرمانی است و پنج سال هم در 
فوتبال خود عمری است بس دراز. آن 
هم وقتی بدانی که فقط سه بازیکن در 
جشن هر پنج قهرمانی حضور داشته اند. 
آن هم وقتی بدانی که ستاره های اولین 

قهرمانی هر کدام به سویی رفته اند.
در  و  شصت  دهه  در  قرمزها 
شرایطی که لیگی سراسری و کشوری 
وجود نداشت، پنج سال پیاپی قهرمان 
باشگاه های تهران شدند و در دهه هفتاد 
هم اگر یک سال وقفه در حضورشان 
پیش نمی آمد احتماال پنج قهرمانی پیاپی 
در لیگ آزادگان کسب می کردند. اما این 
پنج قهرمانی پیاپی در لیگ برتر، چیزی 
فراتر از موفقیت های دهه شصت و هفتاد 
نهایتا  پرسپولیس  شصت  دهه  در  بود. 
قهرمان  فصل  یک  در  بازی  بیست  با 

که  فضایی  در  شدن  قهرمان  می شد. 
دیگر نمی توان علی پروین بود تا بازیکن 
رقیب روی پایت تکل نرود و داور از تو 
حساب ببرد یا امیر عابدینی بود که به 
راحتی قرمز را به تن عابدزاده و دایی و 
باقری و مهدوی کیا و کریمی بپوشانی، 
پنج  به  برسد  چه  نیست  ساده ای  کار 
قهرمانی پیاپی. آن هم در حضور رقبایی 
که هر فصل را با امید به زیر کشیدن 
تو، آغاز می کنند نه رقبایی از جنس دهه 
شصت و هفتاد که قبل از ورود به زمین 
دو گل عقب بودند. اینجاست که جایگاه 
اساطیری این پرسپولیس پنج سال آخر 
قرن چهاردهم بیشتر مشخص می شود. 
به  نفر  دوازده  با  قبال  که  پرسپولیسی 
فینال آسیا رفته بود و سرافراز برگشته 
بود و نشان داده بود که آدام همتی هم 
می تواند نقش وحید امیری را به دست 

گیرد و در جایگاه او بنشیند.
 اما حاال فوتبال دیگر آن »قطبیت« 
آن دو دهه را ندارد و دیگر هر ستاره ای با 
چراغ سبز سلطان چشم تیله ای پیراهن 
سرخ را با افتخار و اشتیاق به تن نمی کند 
و بی خیال پول نمی شود. دیگر فوتبال 
به سادگی و راحتی آن دو دهه نیست 
و ضعیف ترین تیم ها هم به خودباوری 

بردن پرسپولیس رسیده اند.  برای  الزم 
از همه  این پنج قهرمانی چیزی فراتر 
ریخ  تا در  پرسپولیس  موفقیت های 
فوتبالش است. این قهرمانی پنجم باعث 
می شود تا پرسپولیس پنج سال آخر قرن 
پرسپولیس  بهترین  شمسی،  چهاردهم 
بدون  و  بحث  هیچ  بدون  باشد.  تاریخ 

هیچ تردیدی.
 ، خیر ا ل  سا پنج  لیس  سپو پر
اساطیری تر و ماندگار تر و به یادماندنی تر 
از هر پرسپولیسی در تاریخ خواهد بود. 
از دل این پرسپولیس اسطوره ها بیرون 
آمده و می آید. دیگر پروین و عابدزاده 
و پیوس و ... تنها نیستند. حاال برانکو 
هم  نوراللهی  و  سیدجالل  و  یحیی  و 
به تن کردن ردای اساطیری  داعیه دار 
باشگاه پرسپولیس هستند. که اگر دهه 
شصت، دهه قهرمان ها و قهرمانی ها و 
قهرمان پروری در فوتبال و جامعه ایران 
جهانی  در  پرسپولیس  این  بود،  دنیا  و 
تبدیل به قهرمانی اساطیری و همیشگی 
شده که دیگر به سختی قهرمانی زاده 
زمانه،  که  بماند.  قهرمان  که  می شود 
که  است  چیزی  هر  شدن  دود  زمانه 
سخت و استوار است. اما این پرسپولیس 

سخت و استوار ماند.

وقتی که جایگاه درست تعریف می شود؛ 

قهرمانی، هدف اول و آخر پرسپولیس! 

تردید  بی  پرسپولیس  کهنه کار  کاپیتان 
بزرگان  تاالر  در  دسترس  قابل  غیر  جایگاهی 
فوتبال ایران و به ویژه لیگ برتر برای خود دست 

و پا کرده است.
پرسپولیس  تیم  جوانان؛  دنیای  گزارش  به 
موفق شد با پیروزی مقابل پیکان در هفته سی ام و 
پایانی لیگ برتر، به مقام قهرمانی بیستمین فصل 
این رقابت ها برسد. عنوانی که در چهار فصل گذشته 

هم به تیمی جز پرسپولیس نرسیده بود.
در مسیر رسیدن به این عنوان ارزشمند، ارکان 
مهمی برای پرسپولیس زحمت کشیدند و این باشگاه 
با یک هماهنگی کلی توانست خود را در باالترین 
سطح فوتبال ایران نگه دارد. همین رویه در نگاه 

جزئی و فنی به تیم پرسپولیس هم مشهود است؛ جایی که 
می توان یک توازن مثال زدنی در بین مهره های این تیم در 
فازهای مختلف و پست های گوناگون مشاهده کرد. اما با این 
حال، در پرسپولیس نقطه قوت فوق العاده ای هست که شاید 
بشود آن را به عنوان وجه تمایز اصلی با سایر رقبا مطرح کرد؛ 

خط دفاعی مستحکم، با بهترین آمار ممکن.
پرسپولیس در طول این سال ها شاید تاکتیک های متنوع 
و سیستم های مختلفی را امتحان کرده باشد اما چه با برانکو، 
چه کالدرون و چه یحیی گل محمدی، همیشه خط دفاعی 
فوق العاده ای داشته و به جز یک فصل، بهترین خط دفاع 
تمام این فصول را به خود اختصاص داده است. سرخپوشان 
پایتخت در طی ۵ فصل اخیر و در ۱۵۰ بازی، تنها ۷۴ گل 
دریافت کرده اند که آماری بی نظیر است. اما در ثبت چنین 

ارقام رشک برانگیزی که با مربیان و حتی دروازه بان های 
مختلف به دست آمده اند  چه عنصر ثابتی را می توان یافت؟ 

فقط و فقط یک نفر؛ سید جالل حسینی.
سید جالل یکی از معدود افرادی است که آیندگان، 
این برهه ۵ ساله سرشار از موفقیت پرسپولیس را با آنها به 
یاد می آورند. درست بعد از فصلی که پرسپولیِس تهاجمی 
خاطر  به  بهتر،  عبارت  به  یا  گل  تفاضل  خاطر  به  برانکو 
خوردن گل های زیاد قهرمانی لیگ را از دست داد، سید 
جالل به پرسپولیس برگشت و برگ برنده را به پازل کم 

نقص ایوانکوویچ اضافه کرد.
حسینی بدون شک گزینه ای ایده آل برای الگوبرداری 
تمام بازیکنان جوان پرسپولیس است. بازیکنی که از حیث 
قدرت رهبری و هدایت تیم به معنای واقعی کلمه بی رقیب 
بوده، بیشترین فاصله را با حواشی داشته، در تمرین ها متمرکز 

کار کرده، بازی به بازی در کنش های دفاعی و 
همچنین در حمله با زدن گل های سه امتیازی کمک 
حال تیمش بوده، و البته زندگی سالم و حرفه ای را 
در دستور کارش قرار داده. نباید فراموش کرد که 
این دوره طالیی برای سید جالل در سنین جوانی 
رقم نخورده؛ بلکه او در حد فاصل ۳۴ تا ۳۹ سالگی 
توانسته رکن اصلی و ثابت پرسپولیس در رسیدن 

به چنین افتخاراتی باشد.
سید جالل در شامگاه هشتم مرداد ۱۴۰۰ و 
در حالی که پنج ماهی از تولد ۳۹ سالگی اش می 
گذشت، برای پنجمین سال متوالی جام قهرمانی 
سر  باالی  پرسپولیس  با  را  ایران  فوتبال  لیگ 
با سپاهان و سایپا  بار  او قبال ۴  برد. عنوانی که 
کسب کرده بود. به کلکسیون افتخارات سید جالل باید ۴ 
قهرمانی سوپرجام و یک قهرمانی جام حذفی را که همگی 
این  حاال  کرد.  اضافه  نیز  اند  آمده  به دست  پرسپولیس  با 
ستاره کهنه کار اما پرنور فوتبال ایران ۱۴ جام در ویترین 
افتخارات شخصی اش دارد؛ در کنار انبوهی از تجربه، احترام 

و لحظات به یاد ماندنی.
در امتداد این رویه حرفه ای که سید جالل در پیش 
گرفته، به نظر نمی رسد به این زودی ها خبری از خداحافظی 
باشد. مسلما فوتبال ایران هم دوست ندارد چنین ستاره ای را 
حتی در ۴۰ سالگی از دست بدهد. باید دید کاپیتان پرسپولیس 
چه زمانی دست از جام گرفتن برخواهد داشت. هرچند تا همین 
جا هم بعید است بازیکنی به این راحتی قادر به رسیدن به 

رکورد قهرمانی های او باشد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۳۱۲ هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ثبت ملک  ثبتی حوزه 
فاطمه بهاءالدینی بهاء آبادی فرزند محمد  به شماره شناسنامه ۰۴۱۰۲۹۷۷۹8 صادره 
از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۴۹/۵۵ 
متر مربع از پالک شماره ۲۶8۶ فرعی از ۱۱۱  اصلی واقع در ورامین بخش حوزه 
است  گردیده  محرز  آبادی  بهاء  بهاءالدینی  ماشااهلل  مالکیت  از  ورامین  ملک  ثبت 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۵/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۲۶

محمود داوودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین
م / الف ۲۳۳

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۲۷۰ هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ثبت ملک  ثبتی حوزه 
اردبیل  از  ۴۴۳8 صادره  شناسنامه  شماره  به  علی   فرزند  اصل  یونسی  اله  حبیب 
مقدار ۲۵۳ سهم از ۱۵۴8۹۳۷ ششدانگ از پالک ۶۷/۷۹۶ و مقدار ۱۳۵۲ سهم 
از  از۲۳۱۵۰۲۳ ششدانگ پالک ۶۷/۷۹۷ که جمعا به صورت ۱۶۰۵ سهم مشاع 
پالک های ۶۷/۷۹۶ و ۶۷/۷۹۷ واقع در باغخواص بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
از مالکیت غالمعلی اعتماد کرد کندی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوب به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۵/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۲۶

محمود داوودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین
م / الف ۲۳۲

آگهی فقدان سندمالکیت ششدانگ پالک ۲۵۲۶/۹۱۵باقیمانده واقع عبدامام 
پالک  باقی مانده  ششدانگ  مالک  محمدی  مریم  بوشهرخانم  شش  بخش  گناوه 
۲۵۲۶/۹۱۵با تسلیم استشها دمحلی گواهی شده دفتر 8۱گناوه مدعی است که یک 
جلد سند مالکیت ششدانگ باقی مانده پالک ۲۵۲۶/۹۱۵واقع در عبدامام گناوه بخش 
شش بوشهر که در دفتر امالک جلد ۵۱صفحه ۱۶۶ ذیل ثبت ۷۶8۴ به نام اقای 
قاسم اسالم پناه صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب سند قطعی شماره 
۱۲۰88 مورخه ۲۳/۰۴/۹۳ تظمینی دفتر 8۱گناوه بی واسطه به خانم مریم محمدی 
انتقال قطعی گردیده است پس از آن به موجب سند رهنی شماره ۲۲۶۹۰مورخه 
۲۴/۰۷/۹8 تظمینی دفتر ۴۴گناوه در قبال مبلغ ۳۵۲۴۹۹۹۹۵۳ ریال نزد بانک مهر 
اقتصاد در رهن می باشد بعلت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی را نموده است لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ایین 
نامه قانون ثبت اعالم میگردد که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
نموده ویا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار این 
ارائه  را ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه  گناوه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  آگهی 
اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسد و یادر صورت اعتراض اصل سند ارائه نشودالمثنی سند طبق مقررات صادر 
امالک شهرستان  و  اسناد  ثبت  متقاضی تسلیم خواهد شد.محمدچهابداررییس  به 

گناوه ازطرف حمیدرضاباقرپور
میم الف :۲۳۵

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

وامالک  اسناد  ثبت  در  مستقر  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  ء  را برآ برا
لذا  گردیده،  تایید  ذیل  متقاضیان  معارض  بال  مالکانه  سنندج،تصرفات  شهرستان 
عموم  اطالع  روزجهت   ۱۵ فاصله  به  دردونوبت  امالک  مشخصات  وسیله  بدین 
به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  گردد.  آگهی می  کثیراالنتشارومحلی  درروزنامه 
انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  باشند،می  داشته  اعتراضی  متقاضیان  صدورسندمالکیت 
آگهی ودرروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تامدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
 ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  ازاخذ  وپس  نمایند  تسلیم 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده وگواهی اخذ وتحویل اداره ثبت 
اعتراض،سند  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند،بدیهی 
مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
بخش۱۱: ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام محمد علی سبحانی فرزند 
فیض اله شماره شناسنامه ۱۲8صادره مریوان کد ملی ۳8۲۰۹۱۷۹8۵ تحت پالک 

۲۵۶ فرعی از۶۲ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۴۶۷۷ متر مربع خریداری 
خوشاب  روستای  سنندج  آدرس  به  صاحب  زارع  بابایی  محمدامین  نسق  از  شده 
،ششدانگ یک قططعه زمین مزروعی به نام محمد علی سبحانی فرزند فیض اله 
 ۲۵۷ تحت پالک   ۳8۲۰۹۱۷۹8۵ ملی  کد  مریوان  ۱۲8 صادره  شناسنامه  شماره 
فرعی از ۶۲ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۵۴۷۳/۱۷ متر مربع خریداری 
روستای خوشاب  آدرس سنندج  به  زارع صاحب  بابایی  امین  نسق محمد  از  شده 
اله  فرزند فیض  نام محمد علی سبحانی  به  زمین مزروعی  ،ششدانگ یک قطعه 
 ۲۵8 تحت پالک   ۳8۲۰۹۱۷۹8۵ ملی  کد  مریوان  ۱۲8 صادره  شناسنامه  شماره 
فرعی از ۶۲ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت 8۱۴۳ متر مربع که مقدار ۶۹۳ 
متر مربع آن حریم رودخانه می باشد خریداری شده از نسق محمد امین بابایی زارع 
صاحب به آدرس سنندج روستای خوشاب ،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
نام محمد علی سبحانی فرزند فیض اله شماره شناسنامه ۱۲8 صادره مریوان کد 
ملی ۳8۲۰۹۱۷۹8۵ تحت پالک ۲۵۹ فرعی از ۶۲ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به 
مساحت ۱۰۶۱8 متر مربع خریداری شده از نسق محمد امین بابایی زارع صاحب 
نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ،ششدانگ  خوشاب  روستای  سنندج  آدرس  به 
کد  مریوان  صادره   ۱۲8 شناسنامه  شماره  اله  فیض  فرزند  سبحانی  علی  محمد 
ملی ۳8۲۰۹۱۷۹8۵ تحت پالک ۲۶۰ فرعی از ۶۲ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به 
مساحت ۹۹۷۵ متر مربع که مقدار ۴۷/۶8 متر مربع آن در حریم رودخانه می باشد 
خریداری شده از نسق محمد امین بابایی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای 
خوشاب ،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام محمدعلی سبحانی فرزند فیض 
اله شماره شناسنامه ۱۲8 صادره مریوان کد ملی ۳8۲۰۹۱۷۹8۵ تحت پالک ۲۶۱ 
مربع خریداری  متر   ۱۰۶۱8 به مساحت  ۱۱ کالترزان  اصلی بخش   ۶۲ از  فرعی 

شده از نسق محمد امین بابایی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای خوشاب 
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه یک سنندج    م الف ۱۷۲۴

تاریخ انتشار نوبت اول:۲۷ /۱۴۰۰/۴                 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۱۱

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

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

ه  ر شما ی  ا ر و   ۱ ۳ ۹ 8 ۱ ۱ ۴ ۴ ۲ ۵ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۹ ۵ 8 سه  کال ه  ند و پر
میررضا  آقای  تقاضای  به   ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ مورخه   ۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۳۱۱۵
یادگاری پور فرزند فالمرز نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان )تجاری( به 
مساحت ۱۳/۹۰ مترمربع تحت پالک شماره 8 فرعی از ۴۳ اصلی واقع در بخش 
۲ شهرستان خرم آباد، خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای میررحیم محمدخانی 
رسیدگی، تائید و انشاء گردید. مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین 

و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد. در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۴۱۵۵۹۰۷8۱
صیدآقا نجفوند دریکوندی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۰۵/۲۶

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک ثبتی 8۴ فرعی از ۹۴ اصلی 
واقع در بخش ۲۷ مهدیشهر به موضع روستای پرور ملکی حاجی یداهلل روحانی فرزند 
مرحوم میرزا باقی بواسطه اشکال در درج آگهی و اجرای ماده ۱۵ و تبصره های 
الحاقی آن مقدور نیست بنا به درخواست آقای علی روحانی ورثه منحصر مالک، 
تحدید حدود اختصاصی پالک فوق همراه با نقشه برداری راس ساعت ۱۰ صبح روز 
مورخ ۱/۶/۱۴۰۰ انجام خواهد شد.لذا بدینوسیله به مالک و مالکین امالک مجاور و 
صاحبان حقوق در این ملک اعالم تا در روز مقرر در محل حضور بهم رسانند مهلت 
اعتراض از تاریخ معاینه محل به مدت سی روز می باشد. معترضینی که اعتراض به 
حدود را به این اداره تسلیم می نمایند بایستی ظرف مدت یک ماه گواهی تسلیم 
دادخواست به مراجع قضائی را به اداره ثبت ارائه نمایند در غیر اینصورت اعتراض 

آنها کان لم یکن تلقی می گردد. شناسه آگهی ۱۱۶۶۶۹۶
تاریخ انتشار: ۱۱/۵/۱۴۰۰

حسین فزونی تلوکی- رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر
اسناد مالکیت و برگ سبز خودرو سواری رنو لوکان تیپ L۹۰ مدل ۱۳۹۱ 
 NAPLSRALDA۱۱۶۷۱۳۳ شاسی  شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  به 
شناسه   ۲۲ ل   ۳۳۶  –  ۷۷ پالک  شماره  به   W۱۱۱۷۱۱ موتور  شماره  به 
باشد  می  ساقط  اعتبار  درجه  از  گردیده  مفقود   IRJC۹۱۱VHCR۱۶۷۱۳۳

. مریوان

جواز اسلحه گلوله زنی ۵ تیر گلنگدنی مدل  برنو
کالیبر:۷/۹۲  بنام: وحید رحیمی یارآباد    

            فرزند :شیخ عباس
کدملی:۴۲۰۰۰۱۹۷۴۴

 ساخت :ایران 
شماره بدنه:۱۹۰۳۴

سال  :۱۳۰۹
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد  

کاپیتان، صخره، سوپرمن، و مهم تر از همه قهرمان؛

سیدجالل؛ نه خودش تمام می شود و نه جام هایش!
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دنیای جوانان: هیات داوران جایزه جهانی »داستان ما و کرونا« 
برگزیدگان این جایزه را معرفی کردند.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و 
ادبیات ایران، در بیانیه دبیرخانه و هیات داوران جایزه جهانی »داستان 
ما و کرونا« آمده است: »حوادث، اتفاق ها و بیماری های همه گیر بر ابعاد 
گوناگون زندگی ما تاثیرگذارند. داستان نیز بازآفرینی تجربه زیستن است 
و با نوشتن داستان، بار دیگر آنچه بر ما گذشته بازآفرینی می کنیم تا در 

آینده با رنج ها و مواهب زیستن بهتر مواجه شویم.
همه گیری کووید ۱۹ نیز از جمله تجربه های شخصی و اجتماعی 
انسان در آستانه ورود به دوره ای تازه از جهان است. این بیماری بر 
بسیاری مناسبت های بشری تاثیرگذار بوده و رنج های فراوانی برای 
انسان امروز داشته است که در حالی که ابعاد فراوانی از این تجربه  

دردآلود ثبت نشده است.
جایزه جهانی »داستان ما و کرونا«، تالشی برای گردآوری آثار ادبی 
در حوزه داستان در این زمینه است، خانه کتاب و ادبیات ایران کوشیده  است 
بخشی از روایت های مربوط به این ماجرا را گردآوری کند. به خصوص در 
بخش ویژه  این جایزه، تجربه های مدافعان سالمت و کسانی که در خط 
مقدم مبارزه با این بیماری قرار داشته اند، مدنظر برگزار کنندگان بوده است.

مفتخریم که جایزه جهانی داستان ما و کرونا با اقبال نویسندگان 
بسیاری از ایران و سایر کشورهای جهان رو به رو شد و بیش از هزار 
داستان قابل قبول به این جایزه راه یافت. نکته دیگر اینکه، طیف وسیعی 
از نویسندگان از هشت ساله تا هشتاد ساله در این جشنواره شرکت کردند 
که نشان دهنده تاثیرگذاری بیماری کرونا بر نسل های مختلف جامعه است.

تنوع در موضوع، شخصیت ها، مکان های وقوع و روایت ها، ویژگی 
دیگر داستان ها بود به طوری که می توان گفت حتی دو داستان مشابه در 

بین داستان های رسیده به دبیرخانه وجود نداشت.
البته از آنجا که موضوع بیماری کرونا هنوز تازگی دارد و نویسندگان 
نیز مانند سایر قشرهای جامعه همچنان با آن دست به گریبان هستند، اکثر 
داستان ها نیازمند پرداخت دقیق تر فنی و ساختاری است که این موضوع 

از نظر داوران این جشنواره طبیعی به نظر می رسید.
جایزه جهانی »داستان ما و کرونا« دروازه ای برای پرداختن به این 
مسئله انسان در جهان امروز است. ضمن قدردانی از جناب آقای دکتر 
صالحی وزیر فرهنگ ارشاد اسالمی و جناب دکتر محسن جوادی، معاون 
محترم امور فرهنگی که بانی این جشنواره بوده اند، از کلیه کسانی که با 
ارسال داستان در این جشنواره شرکت کردند سپاسگزاریم و همه آن ها 

را برنده این کارزار می دانیم.«

برگزیدگان جایزه جهانی »داستان ما و کرونا« معرفی شدند

ه  نشگا ا د د  ستا ا  
است:  معتقد  بهشتی  شهید 
دولت آبادی در آثارش بر نحوه 
انتقال جامعه ایرانی از نظام کهن تر به 
نظام نوین دست می گذارد، در همه آثار 
دولت آبادی »کلیدر« دقیقا نقشی را بازی 
می کند که شاهنامه در دوره خودش ایفا 
کرد. فردوسی نیز در قرن چهارم، دوره 
جدید ایران را با فرهنگ کهن آشنا کرد.

ادبیات معاصر فارسی با نام برخی 
شناخته  دنیا  در  نویسندگان  و  شاعران 
از  دولت آبادی  محمود  که  است  شده 
رمان  و  داستان  در حوزه  آن  سرآمدان 
به شمار می رود. آثار او تا کنون به چند 
و  فرهنگ  نشان  و  شده  ترجمه  زبان 
هنر فرانسه را نیز دریافت کرده است. 
های  نمونه  آبادی،  دولت  های  رمان 
دقیقی از زندگی مردم ایران را در دوره 
های مختلف به ویژه در گذار از سنت 

به مدرنیسم، روایت می کند.
محمود دولت آبادی متولد ۱۰ مرداد 
ماه ۱۳۱۹ است و زادروز او فرصتی شد 
و  زبان  استاد  قدرت اهلل طاهری،  با  تا 

بهشتی  شهید  دانشگاه  فارسی  ادبیات 
و پژوهشگر ادبیات معاصر، درباره تاثیر 
این نویسنده در ادبیات فارسی معاصر، 

گفت وگو کنیم.
نقش  ضیح  تو ر  د ی  هر طا
معاصر  داستانی  ادبیات  در  دولت آبادی 
گفت: پس از انقالب مشروطه و دوره 
ای که حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ سال از آن 
شدیم  جدیدی  مرحله  وارد  می گذرد، 
اجتماعی،  های  بنیان  و  ما  زندگی  و 
کامال  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی، 
که  جدیدی  دوره  است.  شده  متحول 
نام  جدید  نوزایی  عصر  را  آن  می شود 
در  فردوسی  که  همانطور  گذاشت. 
بعد  ایران  دوره ای زندگی می کرد که 
از اسالم، تالش می کرد به مولفه های 
فرهنگی قبل از آن چنگ بزند و ضمن 
مکتب  های  مولفه  با  را  آن ها  حفظ، 
که  ای  گونه  به  کند،  ترکیب  وحیانی 
ارتباط خود را با دنیای قبل قطع نکند 
و  انس  نیز  اسالم  جدید  جهان  با  و 

الفت بگیرد.
وی افزود: فردوسی در قرن چهارم 
این نقش را بازی کرد و دوره جدید ما 
را با فرهنگ کهن آشتی داد، در دوره 
قالب  ژانر  داستانی،  ادبیات  که  معاصر 
نقش  ماست،  معاصر  دوران  مسلط  و 
نویسندگان بزرگی چون صادق هدایت، 
و  احمد  آل  جالل  دانشور،  سیمین 
داستان نویسان دیگر، ستودنی است اما 
دولت آبادی فرد دیگری است، نقش ویژه 
ای که من برای او قائل هستم، با توجه 
کامال  اجتماعی  طبقه  یک  از  که  این 
ویژه ای برخاسته است و روستازاده ای 
است که به شهر آمده و وضعیت تعلیقی 
طبقه اجتماعی او کمک کرده است تا 
این وضعیت تعلیق را خوب درک کند.

ادامه  معاصر  ادبیات  مدرس  این 
داد: در دوره معاصر ساختار سیاسی ما در 
نظام مشروطه دگرگون و نظام سلطنتی، 
کمرنگ می شود، در حوزه اقتصاد به ویژه 
بعد از اصالحات عرضی و به ویژه روند 
صنعتی شدن جامعه، ما از نظام اقتصادی 
دامپروری و کشاورزی به سمت اقتصاد 
مبتنی بر تجارت و صنعت و نظام اداری 
نوین، حرکت کردیم و حوزه فرهنگ هم 
همین گونه بود، سبک زندگی و فرهنگ 

ما تغییر کرد.
های  دوره  به  اشاره  با  طاهری 
انتقال فرهنگ، اظهار داشت: دولت آبادی 
در آثارش بر همین نحوه انتقال جامعه 
نوین  نظام  به  تر  نظام کهن  از  ایرانی 

دست می گذارد، در همه آثار دولت آبادی، 
بازی می کند که  کلیدر دقیقا نقشی را 
کرد.  ایفا  خودش  دوره  در  شاهنامه 
مردم  که  می بینید  راحتی  به  کلیدر  در 
سبک  یک  از  می خواهند  که  ایران 
به  روستایی  زندگی  بر  مبتنی  زندگی 
نظام شهری وارد شوند، چه رنج هایی 
را تحمل می کنند یا مثال در جای خالی 
با این که یک خانواده  سلوچ می بینیم 
نماد  ولی همین خانواده  درگیر هستند 
ایرانی  خانواده  کوچک و خالصه شده 
است. شما مسائل خرد و کالن ایران را 
در آثار دولت آبادی می توانید ببینید. اگر 
به فرض محال از این سده هیچ سند 
تاریخی باقی نماند، تنها کلیدر و جای 
خالی سلوچ باشد از طریق این دو رمان 
آیندگان  برای  می توانند  خوانندگان 
آیینه تمام نمای تحوالت معاصر باشد 
و سندی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

به شمار برود.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
گرفته  تاثیر  کسانی  چه  از  دولت آبادی 
عرصه  در  تحولی  وقتی  گفت:  است، 

ادبیات شکل می گیرد، باید نویسندگان 
کنند،  قلم فرسایی  و  بیایند  نسل  یک 
بین  ای  اندوخته  تجربه  بنویسند،  متن 
ریشه  و  رگ  شود،  ایجاد  نویسندگان 
دوره  اواخر  در  نیز  ما  معاصر  ادبیات 
قاجار، مشروطه و برآمدن پهلوی دیده 
می شود و نویسندگان دوره رضا پهلوی، 
و  خلیلی  عباس  مسعود،  محمد  مثل 
نوع اجتماعی نویسانی که در آن دوره 
می آیند.   شمار  به  اول  نسل  هستند، 
نسل دوم می رسد به هدایت و آل احمد 
و دیگران که محمود دولت آبادی، نسل 
سوم است، در شعر هم همین طور است 
که سرآغاز ان را در دوره مشروطه داریم 
مثل ابوالقاسم الهوتی، شمس کسمایی، 
جعفر خامنه ای و دیگران، نهایتا پس از 
۳۰ و ۴۰ سال تالش ادبی فردی مثل 
نیما یوشیج می آید و سرآمد شعر معاصر 
برای دولت آبادی  می شود، همین روند 

هم طی شده است.
همیت  ا به  ه  ر شا ا با  هری  طا
معاصر  بیات  د ا ر  د یت  هدا دق  صا
اضافه کرد: اگر صادق هدایت از میان 
ما نمی رفت یکی دو داستان معروف 
نوید  خون  قطره  سه  و  کور  بوف  او 
پیشگام  یک  چون  بتواند  که  می داد 
ولی  باشد  نویسی  داستان  حوزه  در 
اگر چه آثار او اعتبار دارند، در حجم 
اما  ماند  باقی  تاتمام  ادبی  تولیدات 
دولت آبادی چون عمر طوالنی کرده 
داستان  چند  جوانی  دوره  از  و  است 
بلند که سرای سپنج نام دارند تا دوره 
اخیرش، بیش از ۵۰ سال است که در  
حوزه داستان قلم می زند، هم فرصت 
زمانی ایشان بیشتر بوده و هم تجربه 

پیشینیان این فرصت را که فردوسی 
زمانه ماست و این فرصت را به وجود 

می آورد.
بر  هدایت  تاثیر  حتما  افزود:  وی 
یک  در  است،  تر  نمایان  دولت آبادی 
نویسنده  یک  از  تاسی  به  مصاحبه، 
گوگول  شنل  از  ما  همه  گفت  که 
درآمده ایم، دولت آبادی گفت ما همه از 
ایم و  تاریک خانه هدایت بیرون آمده 
اثر هدایت در همه داستان نویسان ما 
بارز و آشکار است، دولت آبادی چندان 

 ۵ که  است  کرده  تولید  شاخصی  آثار 
محمود  عصر  را  نویسی  داستان  دهه 

دولت آبادی بدانیم.
ویژگی  فارسی،  ادبیات  استاد  این 
آثار دولت آبادی، را چنین برشمرد: اثر 
ادبی وقتی تشخص ادبی پیدا می کند و 
مخاطبان جذب آن می شوند که هم این 
مایه های ادبی را داشته باشد و فرم را 
رعایت کند و محتوا را هر دو هم زمان 
داشته باشد. دولت آبادی در فرم داستان 
بی  داستان  زبان  بحث  در  ویژه  به  و 
اندازه مسلط بر زبان فارسی است و در 
حفظ زبان فارسی تاثیری چون فردوسی 
داریم. زبان و بیان او در داستان هایش 
گاهی به قدری اوج می گیرد که به یک 
ها  این  و  شود  تبدیل  شکوهمند  شعر 
 ۵ این  در  نویسنده  که  می دهد  نشان 
دهه کامال به زبان و ریزه کاری های 
آن آشناست و ویژگی مهمی  که او دارد 
تا  او  ندارند،  متاخرتر  نویسندگان  اما 
را  ایران  کالسیک  ادبیات  می توانست 
مطالعه کرده و با آن اخت داشته است، 
او متون کالسیک را می شناسد و با سنت 

ادبی ما از قرن سوم کامال آشناست.
ا  ر بیهقی  یخ  ر تا ی  هر طا
فارسی  کالسیک  اثر  تاثیرگذارترین 
گفت:  و  دانست  دولت آبادی  قلم  بر 
از  اندازه  بی  که  است  ای  نویسنده  او 
تاریخ بیهقی تاثیر گرفته است و نشان 
می دهد کسی که می خواهد در فرهنگی 
های  سنت  به  نمی تواند  شود،  ماندگار 
ادبی بی توجه باشد. اگر بخواهد زبان 
گویای ملتی باشد و برای آن فرهنگ 
و  بشناسد  را خوب  باید سنت  بنویسد، 
زمانه را نیز خوب بشناسد و از ترکیب و 

آمیزش سنت و زمان حال، اثر جدیدی 
را خلق کند.

بر  دی  با لت آ و د ثر  ا هری  طا
و  داد  شرح  را  خود  از  بعد  نویسندگان 
عنوان کرد: او بر همه داستان نویسان 
است  داشته  اثر  اجتماعی  و  گرا  واقع 
پسامدرن  داستان  با عنوان  اما جریانی 
می آید  وجود  به   ۹۰ و   8۰ دهه  در 
تولید  غربی  ادبیات  تاثیر  تحت  که 
آنها  بر  دولت آبادی  تاثیر  که  می شوند 
و  آگاهانه  نویسندگان  و  است  کم 
عامدانه به سنت ادبی ایران بی اعتنایی 
اما نویسندگانی که به مسائل  می کنند 
اجتماعی ایران می پردازند، رگ و ریشه 

دولت آبادی در آن ها دیده می شود.
وی اضافه کرد: مثال زویا پیرزاد، 
متاثر  او  نویسندگی  شیوه  و  بیان  نوع 
دولت آبادی  اما  است  دولت آبادی  از 
پیرزاد  و  می نویسد  جنسیت  از  فارغ 
آثار  یا  می کند،  مطرح  را  زنان  مسائل 
به  را که می خوانم،  نویسندگان جوانتر 
پذیری  اثر  زبانی  اجراهای  نوع  لحاظ 
ادبیات  حوزه  در  است،  آشکار  ایشان 
متاثر  نمی توانند  نویسندگان  گرا،  واقع 

از دولت آبادی نباشند.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی، 
جایگاه ادبیات معاصر فارسی در جهان 
معاصر  ادبیات  افزود:  و  دانست  واال  را 
چه شعر، چه داستان چه ادبیات نمایشی، 
هر سه نسبت به ادبیات کالسیک جدید 
هستند، اگر بخواهم قضاوت کنم، ادبیات 
نمایشی ما در کوتاه ترین زمان ممکن 
است  رسانده  تجربه جهانی  به  را  خود 
که در سینمای دنیا، سبک خود را پیدا 
کرده ایم و در جشنواره ها حضور دارد 
و جایزه ای معتبر کسب می کند، ادبیات 
نمایشی ما خیلی خوب فاصله خود را با 

جهانی کمتر کند.
داستانی  ادبیات  گفت:  طاهری 
داستان  اکثر  ما  است،  بعدی  رتبه  در 
زبان  به  آثارشان  که  داریم  نویسانی 
های مختلف ترجمه می شود، متاسفانه 
ما در وزارت ارشاد نهادی را نداریم که 
آثارمان را ترجمه کنیم و در سطح بین 
المللی معرفی شوند اگر ترجمه ای اتفاق 
می افتد، عالقه شخصی مترجمان بوده 
است و هر جا داستان های ما ترجمه 
پیدا  هم  خوبی  های  خواننده  شده، 
ما جایگاه  داستانی  ادبیات  کرده است، 
در  ما  شعر،  حوزه  در  حتی  دارد  خوبی 
سال   ۴۰۰ اندازه  به  اخیر  سال   ۱۰۰
قرن  از  بعد  ایم،  کرده  تولید  ادبی  آثار 
دوره  تا  نداریم  نامداری  شاعر  دیگر   8
بیش  کم  دست  نیما،  دوره  از  اما  نیما 
داریم  جهانی  و  ای  منطقه  شاعر   ۷ از 
که دیگران را تحت تاثیر قرار داده اند 
و اگر تنگ نظرانه ببینیم دست کم ۱۵ 
نویسنده ملی و بین المللی معرفی کرده 
ایم اما به ادبیات معاصر در دانشگاه ها 
توجه الزم نمی شود که آن هم دالیل 
خود را دارد، ادبیات صد سال اخیر ما در 
هر حوزه غنی و پربار است و این عصر 

را دوره رونق ادبیات دانست.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
جای خالی کدام درس از ادبیات معاصر 
را که جوانان باید با آن در دانشگاه آشنا 
داشت:  اظهار  داند،  می  خالی  شوند، 
به  ورود  از  پیش  خوشبختانه  جوانان 
دانشگاه به ادبیات معاصر عالقه دارند 
و نشانه های آن را در انتخاب موضوع 
پایان نامه می بینیم، در دانشگاه شهید 
بهشتی سرفصل ها را با همکاری چندین 
دانشگاه عوض می کنیم که در این طرح 
جدید از هر نویسنده یا شاعر در دو واحد 
می خوانند و مجموعا ۴۰ واحد را به طور 
اختیاری مطالعه خواهندکرد و از ۱۴۰۱ 
این روش را در دوره های کارشناسی به 

کار خواهیم گرفت.

نقش دولت آبادی در ادبیات داستانی معاصر

انتشار کتاب »دریای پارس به روایت باستان شناسی«
دنیای جوانان: کتاب »دریای پارس 
به روایت باستان شناسی« به همت موزه 
ملی ایران و بنیاد موقوفات دکتر محمود 

افشار منتشر شد.
ز  ا ن  نا ا جو نیای  د رش  ا به گز
میراث آریا، جبرئیل نوکنده رئیس کل موزه 
ملی ایران با اشاره به انتشار کتاب دریای 
پارس به روایت باستان شناسی گفت: با 
پژوهش های  تاریخچه  به  گذرا  نگاهی 
باستان شناسی ایران می توان پی  برد که 
کرانه های خلیج فارس و جزایر آن بسیار 
توجه  مورد  کشور  نقاط  سایر  از  کمتر 
باستان شناسان بوده و این درحالی است 
که این بخش از ایران به گواه یافته های 
دور  بسیار  دوره های  از  باستان شناسی 

پیش  از تاریخ تا دوره های تاریخی و اسالمی همواره نقش مهمی در شکل گیری 
جوامع و فرهنگ های گوناگون انسانی داشته است.

رئیس کل موزه ملی ایران افزود: از اواخر پیش  از تاریخ تاکنون خلیج فارس 
و جزایر آن همواره مرکز مبادالت تجاری، فرهنگی، سیاسی و نظامی بوده و مورد 
توجه سلسله های مهم تاریخی ایران از عیالم گرفته تا هخامنشیان، ساسانیان و 
آثار کنترل آن ها بر این دریا عالوه بر  سلسله های دوران اسالمی بوده است که 
کرانه های شمالی و جزایر آن در کرانه های جنوبی آن از کویت گرفته تا عمان در 
مکان های متعددی دیده می شود. شواهد باستان شناسی تجارت دریایی دوره اشکانی 
و ساسانی با مناطق شرقی آفریقا، شبه جزیره هند و شرق دور را به اثبات رسانده اند.
نوکنده تصریح کرد: موزه ملی ایران با داشتن مجموعه های ارزشمندی از آثار 
به  دست آمده از کرانه های خلیج فارس و جزایر آن، همواره خود را موظف دانسته 
که در مسیر معرفی شایسته این آثار به هموطنان و جهانیان گام بردارد. ثبت نسخه 
خطی المسالک و الممالک اثر ابواسحق ابراهیم اصطخری در فهرست کمیته ملی 

حافظه جهانی یونسکو به شماره ۱۰۰۵ در دی ماه ۱۳8۷ از جمله این گام ها بود.
رئیس کل موزه ملی ایران بیان کرد: این نسخه عالوه بر اطالعات جغرافیایی 
مانند فواصل شهرها، مسائل اقتصادی مانند منابع معدنی، محصوالت کشاورزی و 
صنایع دستی، به واسطه وجود نقشه خلیج فارس که با عنوان بحر صوره فارس آمده 

برای ما ایرانیان اهمیت بسیار زیادی دارد.
تداوم  باستان شناسی  روایت  به  پارس  دریای  کتاب  انتشار  کرد:  او تصریح   
تاریخی  و  باستان شناسی  جدید  پژوهش های  نتایج  دارد  تالش  که  است  حرکتی 
خلیج فارس را در اختیار عموم بگذارد. پیش از این موزه ملی ایران کتاب انسان و 
دریا را با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی منتشر کرد و پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری نیز با انتشار کتاب های میراث فرهنگی خلیج فارس و  پژوهش های 
باستان شناختی خلیج فارس: بندر باستانی سیراف اطالعات جدیدی به باستان شناسی 

این منطقه کلیدی افزودند.
مقاله های  ایران،  ملی  موزه  انتشارات  مسئول  غفوری  ام البنین  گفته  طبق   
منتشر شده در این مجموعه، انعکاسی از تالش های علمی پژوهشگران در روشن 
ساختن پیشینه دریای پارس است که می تواند جامعه باستان شناسی را در برنامه ریزی 
پژوهشی برای تداوم مطالعات باستان شناسی در این بخش از کشورمان یاری دهد.

این کتاب شامل ۱۵ مقاله فارسی و ۲ مقاله انگلیسی در زمینه باستان شناسی 
خلیج فارس است که توسط جبرئیل نوکنده، عبدالرضا دشتی زاده و ام البنین غفوری 

در ۴۲۳ صفحه گردآوری شده است.

انتظارات اهالی قلم و صنعت نشر از دولت آینده در جدیدترین 
شیرازه کتاب

کتاب«  »شیرازه  نشریه   ۵۵ و   ۵۴ شماره  در  شیرازه«  »کافه  نویسندگان   
یادداشت های خود را معطوف به انتظارات اهالی قلم و صنعت نشر از دولت آینده 

کرده اند.
مجمع ناشران انقالب اسالمی شماره ۵۴ و ۵۵ شیرازه کتاب با عنوان »تعمد 

در تغافل« را منتشر کرد.
را  با عنوان »آستین ها  این شماره  سردبیر مجله شیرازه کتاب در سرمقاله 
باید باال زد«، ضمن اشاره به برخی رفتارهای رهبر انقالب در فرهنگ سازی به 
که  تفاوت هایی  به  برخی مسئوالن کشور،  رفتار  با  آن  مقایسه  و  شکل عمومی 
چشم  بــه  مسئوالن  از  برخی  و  انقالب  رهبر  فرهنگی  کالن  رویکردهای  بین 

می خورد، پرداخته است.
مجله شیرازه کتاب در بخش »خانواده نشر« پس از بیان روایتی از جمع خوانی 
حلقه سوم کتاب انسان ۲۵۰ ساله توسط گروه منویات که با حضور محمد شیخلر 
با حضور  نکنیم،  فراموش  تا  کتاب  بررسی  و  نقد  نشست   از  گزارشی  بود،  همراه 
محمدتقی تقی پور و کوروش علیانی را که با همکاری روابط عمومی مجمع ناشران 

و خبرگزاری مهر برگزار شد، برای مخاطبان آماده کرده  است.
در ادامه بخش خانواده نشر، گزارشی از رونمایی کتاب صور به قلم حسینعلی 
جعفری و همچنین گفت وگویی با نادر قدیانی، مدیر انتشارات قدیانی، درباره فضای 
این ها،  بر  عالوه  است.  شده  ارائه  مخاطبان  به  انقالب  از  پس  کودک  نشر  کلی 
گزارشی جامع از نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم که در ماه مبارک رمضان 
برگزار شد و گزارش مشروحی از نوزدهمین دوره جشنواره خاتم به رشته تحریر 
درآمده است. گفتنی است اعضای تحریریه نشریه شیرازه کتاب ضمن تبریک تولد 
۱۰ سالگی مؤسسه شهرستان ادب، گزارشی از مراسم رونمایی پیام رهبر انقالب به 

همین مناسبت را تنظیم و ارائه کرده است.
»پرونده ویژه« این شماره از مجله شیرازه کتاب، به بررسی عملکرد وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت فرهنگی این وزارتخانه در دولت یازدهم و دوازدهم 
در قبال تشکل های نشری کشور پرداخته است. شیرازه کتاب در بخش اول پرونده 
ویژه، برخی از انجمن های فعال در حوزه نشر مانند: مجمع ناشران انقالب اسالمی، 
دانشگاهی،  ناشران  فرهنگی  انجمن  نوجوان،  و  کودک  ناشران  فرهنگی  انجمن 
انجمن فرهنگی کتاب های آموزشی، انجمن اسالمی، انجمن فرهنگی زنان ناشر و 
مجمع ناشران دفاع مقدس را به طور اجمالی معرفی کرده و گفت وگوهایی با فتح اهلل 
فروغی، امین آصفی، سیدعباس حسینی نیک، مرتضی آخوندی، مریم جدلی، علی 

ناظری و... داشته است.
عالوه بر این در بخش دوم پرونده ویژه، گزارشی از ایجاد، انحالل و بازتشکیل 
شورای تشکل های نشر ارائه شده و در آن از چگونگی حذف انجمن ها و متخصصان 
حوزه نشر سخن گفته شده است. در ادامه نیز گزارشی با نام »پیدا و پنهان اتحادیه 
ناشران و کتابفروشان« ارائه شده که در آن، نگاهی به روند این اتحادیه از تأسیس 
تا امروز کرده و در پایان نیز تصویری از صنف مطلوب و آرمان صنف به مخاطبان 

ارائه شده است.
شیرازه کتاب در بخش »طعم کتاب« عالوه بر سری دهم »نکته هایی برای 
نوشتن« که فاطمه سلیمانی ازندریانی آن را نگاشته، نگاهی هم به کتاب های صور و 
تندتر از عقربه ها حرکت کن کرده و با نویسندگان این آثار به گفت وگو نشسته است.

به   ۱۴۰۰ تیر  و  خرداد  در  کتاب  پیشنهادی  بسته  نیز  بخش  این  پایان  در 
مخاطبان ارائه شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

نخستین دانشنامه سندشناسی در ایران
تدوین شد

د  سنا ا ه  پژوهشکد ون  معا
ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
دانشنامه  نخستین  تدوین  از  ایران 
سندشناسی در ایران به همت این 

نهاد خبر داد.
 حوریه سعیدی از پایان تدوین 
نخستین دانشنامه سند شناسی در 
از  هدف  گفت:  و  داد  خبر  ایران 
و  شناخت  طرح  این  به  پرداختن 
خود  انواع  در  اسناد  هویت  تعیین 

از جمله  آنها برای مخاطبان خاص خود  از  نیز شناخت ویژگی هرکدام  و 
بسیار  ایران  تاریخ معاصر  پژوهشگران  و  آرشیویست ها، محققان سندپژوه 

کاربردی و مفید خواهد بود.
وی در تشریح اهمیت تدوین دانشنامه سندشناسی عنوان کرد: با وجود 
نبود  خالء  همیشه  مختلف،  موضع های  با  فرهنگنامه ها  دائره المعارف ها، 
دانشنامه ای در حوزه اسناد و سندشناسی وجود داشته و پژوهش هایی مبتنی 
بر شناخت از ماهیت اسناد در دسترس نبوده است. در واقع پژوهش هایی که 
نشان دهد تفاوت شکلی، جنسی، محتوایی اسناد مختلف مثال: سند فرمان، 
سند عریضه، یا سند مبایعه نامه و اجزا و ترکیباتی که این اسناد را شکل 
می دهد؛ چندان انجام نشده و این تفاوت ها و تمایزات چندان مورد بررسی 

قرار نگرفته بوده است. 
دانشنامه  بنابراین  داد:  ادامه  سندشناسی  دانشنامه  طرح  مجری 
سندشناسی به پژوهشگران، سندپژوهان و همچنین محققان و تاریخ نویسان 
حوزه تاریخ معاصر و نیز آرشیویست ها کمک می کند تا براساس فهم و درک 
تفاوت ماهیت و هویت اسناد به تحقیقات خود شکل دقیق تری دهند و برای 
آرشیویست ها در حوزه فهرست نویسی و طبقه بندی، اسناد کلیدی دقیق تری 

دراختیارشان گذاشته می شود.
سعیدی تصریح کرد: تدوین دانشنامه سندشناسی بیش از ۴ سال با 
همراهی پژوهشگران همکار سازمان و همچنین بیرون سازمان در زمینه 
۳۰۰ عنوان، از مرحله تشکیل شورای سیاست گذاری و مدخل گزینی مداخل 
اصلی، ارجاعی و اصطالحی شروع و تا مرحله سفارش، داوری و ویرایش و 
تدوین مقاالت و ارائه آن  در قالب بالغ بر ۹۰۰ صفحه به پایان رسید و آماده 
چاپ است و پس از چاپ نیز به صورت لوح فشرده در دسترس عالقه مندان 

و مراکز آرشیوی قرار خواهد گرفت.
اینکه  بر  تاکید  با  ملی،  کتابخانه  و  اسناد  عضو هیات علمی سازمان 
دانشنامه سندشناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای نخستین بار 
است که در ایران تدوین می شود، گفت: دانشنامه سندشناسی به گفته و تایید 
برخی از صاحب نظران حوزه سند در عرصه بین المللی از جمله پروفسور ورنر 
از آلمان و دکتر کندو ایران شناس ژاپنی، نمونه ای در جهان ندارد و به نوعی 

در دنیا نیز تدوین چنین دانش نامه ای برای نخستین بار انجام شده است.

پرواز اسطوره اسطوره پرداز

 دکتر جالل ستاری که افسون افسانه ها را می دانست و وجه نمادین 
نمایش ها را می شناخت جالل اسطوره شناسی بود.

دکتر جالل ستاری از محققان برجسته هنر و ادبیات بار سفر را بست؛ 
جسمش را به خاک سپرد و روحش برای عروج، رهسپار آسمان شد. او از 
خود آثاری ارزشمند و گران سنگ برای ما زمینیان به یادگار گذاشت، آثار و 
داستان های رمزی از چگونه زیستن، دوست داشتن و بیان کردن. او افسون 
جالل  او  می شناخت.  را  نمایش ها  نمادین  وجه  و  می دانست  را  افسانه ها 

اسطوره شناسی بود.
ایران زمین عشقی عمیق می ورزید و این  ستاری به تاریخ و فرهنگ 
عشق ورزیدن را به دیگر کسان هم آموزش می داد. او در بسیاری از حوزه های 
تخصصی، آغازگر بحث ها بود و پای دیگر محققان ایرانی را به محفل محققان 

بزرگ جهانی باز کرد.
جالل ستاری همچون ژینوس، یک روی به داخل داشت و یک روی 
به خارج. از همین روی، او پیوند میان برون و درون بود. با تحقیقات تطبیقی 
خود، نشان داد که انسان ها تا چه حد شبیه و نیازمند به هم هستند و گفتگو 
بزرگ ترین معجزه انسان هاست؛ چگونه رؤیاهای جمعی آنها، که در اسطوره ها 
متبلور شده است، همدیگر را فرامی خوانند و دنیا با ستیز چه نازیبا و کریه تر و 

نیازمند تعزیت می شود.
او برزویه زمان خویش بود که برای یافتن گیاه جاودانی به آن سوی 
جهان سفر کرد و آموخت که آن گیاه در پردیس همین وطن روییده است. با 
وجود همه مشکالت و نامالیمات، برخالف برخی از محققان و پژوهشگران، 
در گوشه ای از این خاک ریشه دواند و استوار ایستاد تا محققان جوان از سایه 

و میوه هایش بهرمند شوند، و چنین هم شد.
یادش گرامی و روحش شاد.
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از راست به چپ پرویز حاصلی راد ، حبیب اهلل بیگناه ، حسن روزبهی ، فرشید شاهسون پور ، رضا افضلی ، 
محمود خیبری ، تقی فتوت بر مزار عماد خراسانی در جوار آرامگاه فردوسی اختصاصی دنیای جوانان

در کوفه روزه را
سحر افطار می کنند!

 احمد بابایی

تکفیریان ز بیعت حق، عار می کنند
در کوفه روزه را سحر افطار می کنند!

مردی که ذوالفقار ز دستش وضو گرفت
عدل از سر شکستۀ او آبرو گرفت

دارند سقف بر سرم آوار می کنند
از خواب، گرگ را ز چه بیدار می کنند؟!

از فرط عدل، اهل جراحت شدی پدر
ُفزُت َو رِبّ کعبه و... راحت شدی پدر

حیرت شروع شد؟ نه، تماشا حرام شد
ُفزُت َو رِبّ کعبه... گمانم »تمام شد!«
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مهرداد خوشبخت هم بازیگر شد

با پایان فیلمبرداری اپیزود سوم 
تهیه کنندگی  به  الناز،  سینمایی  فیلم 
این  دوستی،  مریم  کارگردانی  و 
اپیزود وارد مرحله تدوین شد. مهرداد 
خوشبخت یکي از فیلمسازان شاخص 
به  اپیزود  این  در  تلویزیون  و  سینما 

جالبي  نکته  که  دارد  حضور  بازیگر  عنوان 
اپیزودیک است که در قالب ۶ قصه  اثر  است. این فیلم سینمایی یک 
کوتاه و پیوسته ساخته خواهد شد. اپیزود سوم را مهدی سعدی تدوین 
باطنی  آرمین طهماسبی و علی  امینی،  را کریم  فیلمنامه آن  می کند و 
نوشته اند. در خالصه داستان اپیزود سوم الناز آمده است: همه زن های 
این شهر هزاران کودک متولدنشده دارند که اسمی برایشان نمی گذارند، 
همه زن های این شهر مادر نیستند، آنها گاهی در رویای کودکان به دنیا 

نیامده شان، پیر می شوند!

نعیمه نظام دوست و کلبه عموپورنگ

ز  ا پس  م دوست  نظا نعیمه 
همکاری در مجموعه های محله گل 
و بلبل و بچه محل، این بار به کلبه 
ادامه  در  است.  پیوسته  پورنگ  عمو 
پخش مجموعه کلبه عمو پورنگ به 

کارگردانی احمد درویشعلی پور و تهیه کنندگی 
مسلم آقاجانزاده، نعیمه نظام دوست جدیدترین 
بازیگری است که با شخصیت کاکل به سر به تیم بازیگران این مجموعه 
داریوش فرضیایی، کمند  تلویزیونی  این مجموعه  اضافه خواهد شد. در 
فرهاد  ناصرنصیر،  رامین  امیرغفارمنش،  خداوردی،  سپیده  امیرسلیمانی، 
بشارتی، سپند امیرسلیمانی، آرش میراحمدی، آرش نوذری، امیر سهیلی، 
مهرداد  منجزی،  سارا  پرور،  سوسن  سنگ چاپ،  افشین  شفیعی،  ابراهیم 
مصلحی، امیر معمار و امیرمحمد متقیان با هنرمندی سعید امیرسلیمانی و 

محمدرضا داوودنژاد و با حضور نادر سلیمانی ایفای نقش کرده اند.

آخرین وضعیت ارشا اقدسي

بدلکاران  از  یکي  اقدسی  ارشا 
موفق و شاخص سینماي کشور است 
که در سال هاي اخیر همواره برترین و 
بهترین صحنه هاي بدلکاري را از او و 

اعضاي تیمش دیده ایم.
لمللي  بین ا پروژه  چندین  در  و  ا  
داشته  حضور  نیز  جیمزباند  جمله  از  مهم 
است ولي متاسفانه روز گذشته در حالي که برای حضور در یک فیلم 
سینمایی در کشور لبنان مشغول ضبط صحنه چپ کردن یک ماشین 
او در  بود که  نیز شایعه شده  براي ساعاتي  بود، دچار سانحه شده و 

کما به سر مي برد. 
باید  از ساعاتي مشخص شده که وي در کما نیست ولي  بعد  اما 
یک عمل جراحي سنگین را پشت سر بگذارد که این عمل جراحي امروز 

انجام خواهد شد. براي او آرزوي سالمتي مي کنیم.
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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

علي نصیریان و پایان روشنایي

یی  سینما فیلم  ی  ر ا د فیلمبر
و  نویسندگی  به  که  یی،  وشنا ر
کارگردانی کامشاد کوشان در ایران و 
امریکا ساخته شده است با نقش آفرینی 
علی نصیریان به پایان رسید. کامشاد 
کوشان آخرین فیلم سینمایی خود را 

۲۰ سال پیش در آمریکا با نام راز بهشت، 
ساخت و روشنایی اولین ساخته او در ایران است. علی نصیریان، حسین 
پاکدل، بهاره رهنما، میکاییل کوشان، کاوه آشنا، فرهید سری، حمیدرضا 
اکبری و مجید نریمان بازیگران این فیلم هستند که نگاهی متفاوت به 
زندگی شهری و مشکالت آن دارد و به زودی مراحل فنی آن آغاز می 
شود. این کارگردان در سال های اخیر بیشتر به نوشتن فیلمنامه، نگارش 
و نشر مجموعه داستان های کوتاه قصه های سانفرانسیسکو و بازي در 

برخي فیلم هاي سینمایي مشغول بود.
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وقتي یک کودک کار ستاره سینما مي شود...

روح اهلل زماني: پرچم کودکان کار را باال بردم

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

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

ظهور  جایي  از  گاهي  استعداد 
مي کند که شاید کمتر کسي انتظارش 
استعداد  تمام  مشخصا  ولي  دارد  را 
نمي کنند.  پیدا  را  فرصتي  چنین 
خورشید،  سینمایي  فیلم  زماني که 
جشنواره  در  مجیدي  مجید  ساخته 
فیلم فجر ۲ سال پیش و بعد از آن 
در جشنواره هاي بین المللي مختلف 
را  فکرش  کسي  کمتر  درخشید، 
مي کرد که یک کودک کار در این 
فیلم بازیگر نقش اصلي باشد و حاال 
بااستعداد تبدیل به یک  آن کودک 
ستاره در سینماي کشور شده است. 
روح اهلل زمانی متولد ۱۳8۴ و کودک 
کار بود که با حمایت ها و مراقبت های 
و  می شود  بزرگ  مادرش  و  پدر 
کودک  عنوان  به  جایی  یک  از 
خانواده اش  از  حمایت  برای  کار، 
خودش درآمدزایی می کند. او پس از 
درخشیدن در جشنواره فیلم فجر سی 
و هشتم با خورشید، در جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان اصفهان موفق شد 
پروانه زرین و دیپلم افتخار بهترین 
بازیگر را در بخش بین الملل دریافت 
بازیگر  بهترین  جایزه  و سپس  کند 
در  و  برد  را  ونیز  جشنواره  نوظهور 
هادی  کارگردانی  تجربه  نخستین 
حجازی فر هم بازی مي کند. زمانی با 
ایفای نقش علی در خورشید، ساخته 
مجید مجیدی در حضور چهره هایی 
برجسته چون علی نصیریان و جواد 
عزتی چشم ها را خیره کرد و همین 
جشنواره  داوران  هیات  درخشش 
معتبر ونیز را واداشت جایزه موسوم 
به مارچلو ماسترویانی را به او بدهند. 
هر چند زمانی به دلیل ابتال به کرونا 
در تهران بود و جایزه اش را مجیدی 
در  بازی  نوجوان  بازیگر  گرفت. 
باکری،  شهیدان  تاریخی  مجموعه 
به کارگردانی حجازی فر را در کارنامه 
دارد که برای پخش از تلویزیون آماده 
می شود. به همین بهانه و البته اکران 
آنالین این روزهاي فیلم خورشید، با 
او همراه شدیم تا بیشتر درباره دنیاي 

این روزهایش بدانیم...

-پس از نمایش فیلم سینمایي 
و  فجر  فیلم  جشنواره  در  خورشید 
حضور آن در جشنواره های جهانی، 
بازی تو بسیار دیده و پسندیده شد... 
بعد از آن چه اتفاقی در زندگی روح اهلل 

زمانی رخ داد؟
آدم  یک  خورشید،  از  *قبل 
آدمی  خورشید  از  بعد  بودم،  دیگر 
دیگر شدم. یعنی باید بگویم بعد از 
بازی در این فیلم یک روح اهلل دیگر 
از نو متولد شد. در گذشته زندگی ام 
بود  کارهایی  و  رفیق بازی  معطوف 
که بیشتر تلف کردن عمر به شمار 
می آید. بازیگری برایم اینطور نیست 
که بگویم آمدم در این کار و عالقه 
پیدا کردم. ۳ سالم که بود، مادرم از 
است.  گرفته  گزارشگری  فیلم  من 
در ۵ سالگی با رفیق های محله مان 
سالگی   8-۷ در  کردم.  بازی  فیلم 
هم یک فیلم دیگر بازی کردم. این 
گوشی  با  که  بود  کوتاه  فیلم های 
پدرم و دایی ام می گرفتم. به قدری 

به بازیگری عالقه داشتم و دارم که 
این فیلم ها هنوز در گوشی باقی مانده 
است. سرانجام این عالقه سبب شد 
در ۱۱ سالگی بروم و از یکی بپرسم 
فرد  آن  بازیگر شد؟  چطور می شود 
البته ناامیدم کرد و گفت که حتما باید 
یک پارتی خیلی بزرگ داشته باشی.

-این سوال را از چهره سینمایی 
پرسیدی؟

*یک گریمور بود که می گفت 
امکان پذیر  شدنت  بازیگر  اصال 
تا  هزار  من  بیا  می گفت  نیست. 
بگذارم،  مقابلت  در  بازیگری  تست 
اگر توانستی یکی را انجام بدهی!؟ 
حرف آن گریمور ذوقم را کور کرد و 
سبب شد قید بازیگری را بزنم. یکی 
از روزهایی که مدرسه بودم، از دفتر 
مرا صدا کردند. پیش خودم گفتم تازه 
من را سر کالس فرستادند، باز چه 
اتفاقی افتاده؟ خدایا از جان من چه 
می خواهند، باز باید بروم جلوی دفتر؟ 
یک دفعه ناظم آمد و دست مجید آزرم 
را گرفت و گفت: جان مادرت این را 
بردار و با خودت ببر. این پسر کوه 
را  همین  می شکافد،  شما  برای  را 
انتخاب کن و از مدرسه ببر بیرون! 
همینطور ادامه می داد که به خدا این 
کارتان را راه می اندازد و فقط باید با 
با  من  آن  از  بعد  ببری اش.  خودت 
آقای آزرم رفتم پیش آقای عسگری 
تست دادم و بعد همان تست را دوباره 
پیش  گرفت.  من  از  مجیدی  آقای 

خودم می گفتم هیچ اتفاقی نمی افتد.

س  ر د سه  ر مد م  ا کد -
می خواندی؟

در  روشن  احمدی  *مدرسه 
االن  می کنم  فکر  که  بریانک 
در  ما  است.  شده  عوض  اسمش 
بتوانم  که  نداشتیم  تلویزیون  خانه 
فیلم نگاه کنم، ولی اینقدر به سینما 
عالقه داشتم که فیلم ها را در گوشی 

دوست و آشنا نگاه می کردم.

برای  شدنت  انتخاب  -روند 
بازی در خورشید چگونه بود؟ از بین 
نقش  این  برای  داوطلب  تعداد  چه 

انتخاب شدی؟
شدن  نتخاب  ا به  میدی  *ا
به  که  رفته  رفته  ولی  نداشتم، 
گوشم رسید استعدادش را دارم، یک 
بعد  کردم.  پیدا  و شوق  ذوق  مقدار 
همراه مادرم به فرهنگسرای بهمن 
رفتیم. هیچوقت فراموش نمی کنم، 
از بچه  بود. به مادرم  فرهنگسرا پر 
گفتم بیا برویم، من قبول نمی شوم. 
مادرم گفت پسرم تو دلت پاک است، 
خدا هوایت را دارد،  یک بسم اهلل بگو 
و برو جلو. ایستادم و آن روز گذشت. 
باورم نمی شد که بین آن همه بچه 
انتخاب شوم ولی فردا تماس گرفتند 
و گفتند که قبول شده ام. فردا دوباره 
یکی  برای  مجیدی  آقای  رفتیم. 
دیگر از نقش ها از من تست گرفت 
و حذف شدم. بدجور توی ذوقم خورد 

اما دعا می کردم و دلم روشن بود که 
انتخاب می شوم. ایمان داشتم که در 
فیلم بازی می کنم و به همین دلیل 
دست به ترکیب صورتم نزدم. مادرم 
می گفت برو موهایت را کوتاه کن، 
آن  کردند.  حذفت  شد،  تمام  فیلم 
خدایا  گفتم  دلم  در  که  بود  موقع 
من را قبول کردی، دمت گرم، چه 
می شود برای نقش اول انتخاب شوم؟ 
فردای  یک دفعه  گفتم.  همینطوری 
و  گرفتند  تماس  من  با  روز  همان 
گفتند بدون اینکه به موهایت دست 
بزنی، بلند شو بیا. برای نقش اول این 
که  داشتم  رقیب   ۳ سینمایي،  فیلم 
آنها حذف شدند و من انتخاب شدم. 
بازی در خورشید باعث تغییر زیادی 
در من شد. چرا دروغ بگویم، اکنون 
همیشه  قبال  می خوانم.  درس  تازه 
انتها  در  و  بودم  خواب  کالس  سر 
پاچه خاری معلم ها را می کردم که به 
من نمره بدهند. همینطوری کالس 
االن  ولی  می رفتم  باال  کالس  به 
آدم دیگری شدم و در حال تالش 
هستم تا آجر به آجر خودم را روی هم 
بگذارم و بسازم و روزی بازیگر خیلی 
خوبی شوم که متعلق به مردم است. 
خانواده ام  که  برسد  روزی  امیدوارم 
به من افتخار کنند. می خواهم پرچم 
ایران و استان آذربایجان را باال ببرم.

از  خبرهایی  خورشید  از  -بعد 
از  آمد.  دیگر  فیلم های  در  تو  بازی 
داری  سینما  در  که  کنونی  شرایط 

راضی هستی؟
*خیلی از کارشناسان در شرایط 
یران  ا سینمای  می گفتند  عادی 
هم  کرونا  متاسفانه  کماست،  در 
آمد و شرایط را خیلی بد کرد. این 
بدشانسی بود که برای من رخ داد 
اما خوشبختانه بعد از خورشید برای 
باکری  شهیدان  سریال  در  بازی 
این  در  بازی  برای  شدم.  انتخاب 
امیدوارم  کردم.  را کم  وزنم  سریال 
اتفاق های خوبی برای این مجموعه 
رخ دهد. ساختار سریال به گونه ای 
را  آن  چیز  همه  می شود  که  است 

پذیرفت.

با  نقش  این  پذیرفتن  -برای 
آقای مجیدی هم مشورت کردی؟

آقای  بگویم  اینجا  دارد  *جا 
مجیدی اصال اینطور که می گویند، 
از  قبل  حتی  مجیدی  آقای  نیست. 
برای  من  گذاشت  خورشید  اکران 
باکری  شهید  مجموعه  در  بازی 
پشت  که  حرف هایی  به  من  بروم. 
باور  می گویند  مجیدی  آقای  سر 
آقای  معرفت  و  عشق  به  ندارم. 
از خاک  پر  تونل های  مجیدی وارد 
به  نمی خواهم  می شدم.  خورشید 
صورتی بگویم که همه فکر کنند در 
حال تعریف کردن از ایشان هستم، 
با  که  افرادی  نیست.  اینطور  اصال 
ایشان از نزدیک نشست و برخاست 
دارند، قطعا می دانند این حرف ها در 

موردشان درست نیست.

هیچ  تو  قرارداد  در  -یعنی 
محدودیتی برای انتخاب نقش های 
دیگر وجود ندارد؟ شایعه هایی مطرح 
است که تو و چند بازیگر نوجوان فیلم 
برای قبول نقش های دیگر حتما باید 

با آقای مجیدی مشورت کنید!
*آقای مجیدی خودش به من 
گفت باید کتاب و درست را بخوانی 
کار  سر  خواستی  روز  یک  اگر  که 
دیگری بروی، خودت بتوانی درباره 
زنگ  من  به  و  بگیری  تصمیم  آن 
درست  می گوید  فقط  ایشان  نزنی. 
را ادامه بده. در عین حال گفت هر 
به  خواستی،  راهنمایی  که  زمانی 
من زنگ بزن و حتی اگر راهنمایی 
کارهای  سر  خودت  نمی خواهی، 
مختلف برو. به من ۲-۳ کار پیشنهاد 
شد که آقای مجیدی گفت از نظر من 
خوب نیست، ولی تا شهید باکری را 
گفتم، گفت برو، در زندگی به دردت 

می خورد.

تو  به  را  دیگر  کارهای  -پس 
توصیه کرد که قبول نکنی؟

*قرار شد سر کار خانم پوران 
کارش  ولی  بروم،  هم  درخشنده 
فیلم  اول  نقش  برای  شد.  تعطیل 
پسرها فریاد نمی زنند، خانم درخشنده 
آقای  و  شد  داده  پیشنهاد  من  به 
مجیدی هم گفت قبول کن ولی این 
کار به خاطر کرونا مقداری به تعویق 
افتاد. االن مجبورم کتاب بخوانم تا 
سوادم را در سینما باال ببرم. چرا که 
سینما  و  نقش  از  بیشتر  فهم  برای 
نیاز به سواد آکادمیک دارم. خالصه 
باید بگویم قبل از بازی در خورشید، 
یک بچه الت بودم ولی اکنون سعی 

کرده ام شرایط زندگی خودم را تغییر 
بدهم.

نوظهور  بازیگر  -جایزه جهانی 
پیشنهاد  نشد  سبب  ونیز  جشنواره 
بازیگری از پروژه های خارجی داشته 

باشی؟
اسم  تا  ماه طول کشید  *یک 
این جایزه را حفظ کنم. جایزه مارچلو 
چنین  تاکنون  واقعیت  ماسترویانی. 

پیشنهادی نداشتم.

-درباره جایزه جشنواره کودک 
و نوجوان برایمان بگو؟

بسیار  جایزه  این  کسب  *از 
من  افتخار  باعث  خوشحال هستم. 
این جایزه  است که شایسته کسب 
شناخته شدم. قبل از فیلم خورشید، 
حمایت  مورد  و  بودم  کار  کودک 
قرار نمی گرفتم، اما بعد از این سعی 
مسیر  خرابی ها  ترمیم  با  می کنم 
جدیدی در زندگی خودم پیش بگیرم. 
پرچم  توانستم  جایزه  این  کسب  با 
کودکان کار را باال ببرم تا با دیدن 
موفقیت من امیدوار شوند و از این 
که کودک کار هستند ناامید نباشند. 
آنها نباید آرزوهای خود را فراموش 
نکنند. کار جوهر مرد است و عیب 

و عار نیست.

-گفتی قبل از بازی در خورشید 
برای کسب درآمد کارهایی هم انجام 
سبب  امروز  شهرت  آیا  می دادی... 
شده نتوانی کارهای دیگری را برای 

دستمزد  دهی؟  انجام  درآمد  کسب 
بازی در خورشید و سریال شهیدان 
نیاز به  اندازه ای بوده که  به  باکری 

کارهای دیگر نداشته باشی؟
*اوال من یک پارتی خیلی بزرگ 
دارم که خداست. به اندازه ای به سینما 
عالقه دارم که االن نه سر کارم نه هیچ 
کار دیگری می کنم. قید همه چیز را 
زدم و فقط کتاب می خوانم. می خواهم 
تئاتر ببینم و یاد بگیرم. اینقدر به سینما 
عالقه دارم که به حقوق فکر نمی کنم 
به این فکر می کنم در فیلمی بازی 
کردم و می توانم سینما را ادامه بدهم. 
تنها می خواهم سوادم را باال ببرم تا 

بهتر نقش ها را بازی کنم.

بازیگری  بهتر  آموزش  -برای 
از بازیگرهایی که با آنها در خورشید 
کار کردی، راهنمایی گرفتی؟ مثال 
تئاتر  در  سال ها  که  عزتی  آقای  از 

فعال بوده است؟
*ارتباطم با آقای عزتی کامال 
قطع شده ولی خانم طباطبایی خیلی 
به من مشورت می داد. افرادی هستند 
ولی  می کنند  نصیحت  را  شما  که 
نمی شود.  اضافه  تو  به  خاصی  چیز 
پخته  طوری  طباطبایی  خانم  ولی 
آجرهایم  به  با من حرف می زد که 
اضافه می شد. از ایشان خیلی چیزها 
آقای  و  عزتی  آقای  از  گرفتم.  یاد 
دم  ممنونم.  خیلی  هم  نصیریان 

همگی شان گرم.

نصیریان  آقای  با  -همکاری 

ایشان  از  بازی  حین  بود؟  چطور 
کمک می گرفتی؟

سر  نصیریان  آقای  *وقتی 
جلوی  که  نه  ترسیدم!  آمد،  صحنه 
اولین  باشم.  داشته  استرس  دوربین 
رفتم،  دوربین  جلوی  که  روزی 
و  گذاشتم  دوشم  روی  را  دوربین 
بازی می کردم. وقتی آقای نصیریان 
آمد، دیالوگ را گذاشتیم و می خواندیم 
و به روش زبان خودمان آن را بیرون 
اگر  روح اللهی.  روش  به  می دادیم، 
با  و  می گرفت  را  خودشان  ایشان 
خیلی  من  که  نمی زد  حرف  من 
صحنه  پشت  بچه های  می ترسیدم. 
مدام به من می گفتند، روح اهلل خراب 
آقای  ولی  می ُکشد.  را  تو  نکنی، 
می گفت  می کرد،  کمک  نصیریان 
و  بگو  اینطوری  را  اینجا  پسرجان 
اصال نگران نباش، با هم می ترکانیم. 
همینطوری صمیمانه صحبت می کرد 
و خیلی به من کمک کرد و باعث شد 

ترس من بریزد.

خورشید  در  همبازی هایت  -با 
هنوز در ارتباط هستی؟ به آنها هم 
دیگری  کارهای  در  بازی  پیشنهاد 

شده است؟
*با مهدی در ارتباطم و می دانم 
قبل از اکران خورشید، سر یک کار 
بیشتر  هم  مانی  بود.  رفته  دیگر 
و  سینما  تا  دارد  عالقه  فوتبال  به 
درگیر فوتبال است. تا جایی که در 
جریانم به شمیال هم کاری پیشنهاد 

نشده است.
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