
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:

ایمنی جمعی تا آذرماه حاصل خواهد شد

از  امیدواری  ابراز  با  برق  صنعت  سخنگوی 
اینکه طبق برنامه تا پایان آبان ماه مخازن سوخت 
از کفایت الزم برخوردار شوند، گفت: به نظر می رسد 
اگر این روند سوخت رسانی ادامه داشته باشد مشکلی در تامین 

برق مشترکان نخواهیم داشت
جوانان،  دنیای  با  گفت وگو  در  رجبی مشهدی  مصطفی 

درباره احتمال بروز خاموشی در فصل زمستان سال جاری اظهار 
داشت: مطابق برنامه ریزی ها و توافقات صورت گرفته با وزارت 
نفت روند سوخت رسانی به مخازن سوخت مایع نیروگاه ها از 
سرعت خوبی برخوردار است و در حال حاضر میزان گازوئیل 

مخازن نیروگاه ها بیش از 62 درصد ظرفیت است. 
صفحه 3

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

رفع موانع ورزش همگانی
 در دستور کار مجلس است

تنش های قفقاز تاثیری بر کریدور شمال-جنوب ندارد
و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رییس 
فنالند اظهار داشت:  جغرافیای تجارت و معادالت 
تجاری در منطقه، جنوب شرقی آسیا، چین، هند، 
کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای حوزه 
CIS و اروپای شرقی در حال تغییر است و موازنه های جدیدی 
شکل خواهد گرفت که بخشی از آنها می تواند متاثر از مسیر 
مبادالت و لجستیک باشد. غالمحسین جمیلی در مورد آخرین 
وضعیت تجاری ایران و فنالند و همچنین تشکیل اتاق مشترک 
بازرگانی دو کشور اظهار کرد:  اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
فنالند در یک ماه اخیر تاسیس و مجمع عمومی موسسان آن 
نیز برگزار شد. لزوم گسترش روابط ایران با دیگر کشورها 
نباید فراموش شود، چون این کشورها ظرفیت هایی دارند که 
می توانند در حوزه های مختلف در جهت توسعه صنایع مختلف 

کشور به ایران کمک کنند.
صفحه 3

رئیس اداره خزانه داری شهرداری رشت :

 شفافیت در اوراق بهادار
یکی دیگر از اقدامات موثر خزانه داری

4
تاکید دولت بر جلوگیری از ادامه گرانی ها!

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1851-  یکشنبه 18  مهر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
هامون سیدي: 

امیدوارم مردم و 
مسئوالن بیشتر از 

تئاتر حمایت کنند

6ورزش
درخشان: 

صحبت کردن 
درباره صعود

 هنوز زود است

هنگ 7فر

درباره شخصيت  دنياي جوانان  با  هامون سيدي در مصاحبه 
خاصي كه در سریال افرا بازي كرده، گفت: پردازش نوگرایان 
به موضوع روابط بين آدم ها و پرداختن به سوژه محيط بانی و نوع 
بازی ها در سریال افرا، از مواردی هستند كه زمينه استقبال 

از این مجموعه را در بين مخاطبان ایجاد كرد.

حميد درخشان در خصوص پيروزی تيم ملی فوتبال كشورمان 
برابر امارات در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار 
داشت: بازی بدی نبود. نيمه اول چه از نظر مالکيت و چه از 
لحاظ كنترل بازی برای آن ها بسيار خوب بود. ما در این  نيمه 

سردرگم بودیم اما نيمه دوم شرایط تغيير كرد.

جهت  چند  از  ثانی،  معلم  به  ملقب  فارابی  محمد  ابونصر 
برای ایرانيان شخصيت مهمی است تاليفات وی در فلسفه 
همچنين در موسيقی هنوز مورد استناد و ارجاع است، اخيرا 
۳۰ آبان )۲۱ نوامبر( روز بزرگداشت وی نام گرفته است 

اما چرا این روز؟

روزی
 به نام فارابی
 »معلم ثانی«

زمستان قطعی برق نداریم لغو محدودیت انتخاب واحد در ترم جاری
 برای دانشجویان مشروطی

علی خاکی صدیق در این بخشنامه  به رؤسای دانشگاه ها اعالم کرد: 
پیرو بخشنامه 2.226۱۸۰ مورخ ۱۷ دی ماه ۹۹ و عطف به درخواست های 
دریافتی از برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و ذی نفعان مبنی بر 
تمدید بخشنامه یاد شده و افزایش زمان مجاز فراغت از تحصیل آن عده از دانشجویانی 
که در آزمون مقطع باالتر تحصیلی پذیرفته شده اند، با توجه به تداوم محدودیت های ناشی 

از همه گیری کرونا موارد زیر برای اجرا ابالغ می شود.
صفحه 2

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعالم 
زودی  به  دانشگاه  این  جدیدالورود  دانشجویان  اینکه 
آموزش خود را آغاز خواهندکرد، گفت: آموزش تمامی 
دانشجویان از اوایل آبان ماه، با رعایت پروتکل های بهداشتی، به 

صورت حضوری و مجازی آغاز می شود.
دکتر حسین قناعتی، ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیت 

واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و زمان آغاز 
آموزش حضوری  اشاره و اظهار کرد: دانشجویان جدیدالورود دانشگاه 
علوم پزشکی تهران حدود دو هفته آینده کالس های درس خود را 
آغاز خواهند کرد و آموزش تمامی دانشجویان از اوایل آبان، با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.
صفحه 2

آغاز آموزش تمامی دانشجویان از اوایل آبان
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صفحه 2

آگهی مناقصه
 )نوبت دوم(

فراخوان تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ایی ) با ارزیابی ساده (
مشخصات مناقصه :

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (موضوع مناقصهشماره تقاضا /  مناقصهنام مناقصه گزار

شرکت ملی 
حفاری ایران

Tender No.: FP/20-00/080
Indent No.:08-22-9745052P/F: ELMAGO CO EDDY CURRENT BRAKE55,3862000093985000502

Tender No.: FP/20-00/081
Indent No.:08-22-9745058 P/F:LANZHOU DRAWWORKS64,2842000093985000504

Tender No.: FP/20-00/082
Indent No.:08-22-9845053P/F: CAMERON GATE VALVE TYPE FLS69,2322000093985000505

Tender No.: FP/20-00/083
Indent No.:08-22-9845130P/F: ONE PIECE SAFTY VALVE204,4762000093985000506

Tender No.: FP/20-00/084
Indent No.:08-22-9945026P/F: HYDRALIFT TOP DRIVE148,0562000093985000508

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

R به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تامین تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب  روش ارزیابی
با موضوع مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.

نحوه دریافت اسناد مناقصه :

تاریخ شروع دریافت
توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.

) از تاریخ 1400/07/18 تا تاریخ   1400/08/1(

30  روز پس از آخرین روز دریافت اسناد .) تاریخ 1400/09/03( بازگشایی پاکات .) تاریخ 1400/09/03 ( آخرین مهلت تحویل اسناد

آدرس مناقصه گزار جهت دریافت 
اطالعات

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 
-113 اداره تدارکات خارجي کاال- خانم رضوی 06134148707

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

مبلغ تضمین

           2,770  یورو  جهت تقاضای خرید شماره :9745052   
          3,215    یورو  جهت تقاضای خرید شماره :9745058  
       3,462    یورو  جهت تقاضای خرید شماره :9845053    
        10,224    یورو  جهت تقاضای خرید شماره :9845130  

     7,403    یورو  جهت تقاضای خرید شماره :9945026 

انواع تضامین قابل قبول

	 طبق تبصره ماده ۹ آئیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی
براساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش میانگین موزون حواله ارزی مندرج 

در سامانه سنا ) www.sanarate.ir ( زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.
	.ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱234۰2/ت 5۰65۹ ه تاریخ ۱3۹4/۰۹/22 و اصالحات بعدی آن
	 در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4۰۰۱۱۱4۰۰63۷6636 تحت عنوان تمرکز

) IR 35۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱4۰۰63۷6636 وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا
90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت محل تحویل ضمانتنامه
B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس: 34148569 061– 34148580 061

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) 
ستاد (به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

اداره تدارکات خارجی کاال
               http://sapp.ir/nidc_pr                 www.nidc.ir         کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

شناسه آگهی : 1196839

 نوبت اول
   فراخوان مناقصه عمومي

 یک مرحله اي با ارزیابي كيفي شركت گاز استان گيالن   -  شماره 58 /م/1400
شرکت گاز استان گیالن۱-دستگاه مناقصه گزار :

رشت– پارک شهر ، خیابان ملت ، خیابان شهید سیادتی ، شرکت گاز استان گیالن2-نشاني دستگاه مناقصه گزار :

اجراي شبکه حفرات خالي شهرستانهاي انزلي و خمام به طول ۹۱۰۰ متر )PC(3-موضـوع مناقصه :

2۱/۰2۱/2۸3/۰۰۰ ریال به مدت 365 روز4-مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان:

ضمانتنامه بانکي یا واریز نقدي به شماره شبا حساب IR 6۱۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۹2۰63۷۸۷46 به شناسه 5-نوع و مبلغ تضمین : 
واریز ۹22۱۱۹2522۹26۸۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ بانک مرکزی  یا یکي از تضامین معتبر در آیین 

نامه شماره ت 5۰65۹/۱234۰2 ه مورخ ۹4/۹/22  به مبلغ ۱/۰5۱/۰65/۰۰۰ ریال
6۱4۰۰/۷/24-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابي :

۷-آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادي توسط مناقصه گران  :
تا  ساعت ۱۹ مورخ ۱4۰۰/۸/۸

ساعت ۱۰ روز 3شنبه مورخ  ۸۱4۰۰/۸/۱۱-زمان بازگشایي پاکات مناقصه : 
۹-مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران: مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( انجام مي پذیرد. 

 
۱۰-شماره )تلفکس( تماس:  3336۹۰۸6-۰۱3 دفتر امور قراردادها

*در این مناقصه دستورالعمل ارزیابي مالي و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا مي شود*
تذکر مهم : قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .

shana.ir و http://www.nigc-gl.ir   این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن
و همچنین پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات  ) معاونت راهبردي  ریاست جمهوري ( http://iets.mporg.ir  قابل رویت میباشد .

نوبت اول:۱4۰۰/۷/۱۸    نوبت دوم:۱4۰۰/۷/2۰
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن

شناسه آگهی : ۱2۰3۱4۹

آگهي فراخوان تجدید  مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابي كيفي فشرده دو مرحله اي  

نوبت اول
مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران/ منطقه زاهدان

مجوز  شماره  با  خاش  نفت  انبار  در  سایبان  و  زني  پلمپ  و  دروازه  بازرسي  اتاق  ,ساخت  ها  سوله  , سقف  ها  سایبان  آمیزي  رنگ   : مناقصه  موضوع  تجدید 
2۰۰۰۰۹۱5۸3۰۰۰۰۱۹ سامانه ستاد     

تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه :  از کلیه شرکتهاي واجد شرایط دعوت بعمل مي آید بعد از انتشار نوبت دوم این آگهي نسبت 
به دریافت اسناد ارزیابي کیفي از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( اقدام نمایند الزم بذکر است کلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد تا بارگذاري 

اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
اطالعات مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکات الف : زاهدان خیابان دانشگاه سه راه دانش جنب پل روگذر شهداي وحدت شرکت 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان تلفن 3-3342۸3۰۱ ) دبیر خانه کمیسیون مناقصات ( و  همچنین جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن332۸۷۹34 واحد مهندسي 

منطقه تماس حاصل نمایید .
حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایي پاکات با ارائه معرفي نامه داراي مهر و امضاء مجاز تعهد آور بالمانع است.

برآورد معامله 6/۱۹5/4۱3/445 ریال 
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین قابل قبول یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب ۱3۹4/۹/22 و بمبلغ 3۱۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال می باشد. )در صورت واریز سپرده نقدی، حساب سپرده بانکی مجاز شرکت، حساب شماره ۹2۰۰۰553۱۹با شناسه پرداخت ۱4۷۱5536نزد بانک ملت می باشد.(
شرایط متقاضیان : کلیه شرکتهاي توانمند 

داراي  شخصیت حقیقي و حقوقي  
داراي امکانات و تجهیزات و توانایي تخصصي 

داراي رتبه حداقل 5 ابنیه از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري 
احراز حداقل 6۰ امتیاز بر اساس معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي , ایمني و زیست محیطي 

احراز امتیاز حداقل 6۰  در ارزیابي کیفي 
ارائه خالصه سوابق کاري مرتبط با موضوع مناقصه 

ارائه تصویر اساسنامه شرکت ,تصویر آگهي ثبت شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمي  و تصویر کد اقتصادي 
تمامي مستندات ارائه شده میبایستي ممهور به مهر و امضاء پیمانکار و برابر با اصل باشد 

با توجه به تجدید مناقصه با هر تعداد پیشنهاد نرخ بازگشایي خواهد شد .
روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان

شناسه آگهی: ۱2۰334۱

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از آغاز 
نخستین مرحله از ثبت نام طرح ساخت چهار میلیون واحد 
مسکونی خبر داد و گفت: ثبت نام در تمام 3۱ استان از هفته 

آینده انجام خواهد شد.
محمود محمودزاده افزود: تعهد دولت ساخت سالیانه 
یک میلیون واحد مسکونی است که نخستین مرحله از ثبت 

نام آن در هفته آینده آغاز می شود.
وی درباره تفاوت شرایط ثبت نام مسکن ملی و مسکن 
4 میلیون واحدی نیز گفت: میزان آورده اولیه در طرح مسکن 
ملی 4۰ میلیون تومان و میزان وام دریافتی متقاضیان ۱5۰ 
میلیون تومان بود؛ پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در این 
متفاوت  آن  کارمزد  و  تسهیالت  عدد  که  است  این  طرح 

باشد، بر این اساس،  گروه درآمدی و توان خانوارها تنظیم 
شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بر این اساس 
قرار است پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درباره میزان 
روز  چند  تا  بانک  اعطایی  تسهیالت  و  متقاضی  آورده 
و  بررسی  مسکن  عالی  شورای  عضو  وزرای  با  دیگر 

ابهام شود. رفع 
محمودزاده گفت: در اولین مرحله از ثبت نام مسکن 
4 میلیون واحدی، تمام 3۱ استان و شهرهایی که زمین در 
آنها تامین شده است و امکان ثبت نام وجود دارد شرکت 

داده خواهند داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ثبت نام جدید در 

سامانه مسکن ملی انجام می شود، گفت: ممکن است صفحه 
جدیدی برای ثبت نام در همان آدرس قبلی طراحی شود که 

در همین هفته مشخص خواهد شد.
عالی  شورای  جلسه  نخستین  مهرماه   ۱4 چهارشنبه 
رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت  ریاست  و  حضور  با  مسکن 
برگزار شد. رستم قاسمی،   وزیر راه و شهرسازی بعد از این 
جلسه گفت: قانون جهش تولید مسکن که به تازگی توسط 
رییس جمهوری ابالغ شد در تامین نیاز مسکن کشور بسیار 
موثر است و تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رییس 
انبوه  تولید  اجرای  راه  در  موانع موجود  و  دولت، مشکالت 
مسکن را برطرف می کند و به زودی وارد اجرای فاز نخست 

ساخت و سازها خواهیم شد.

معاون وزیر راه خبر داد: آغاز ثبت نام مرحله  نخست طرح  ساخت 4 میلیون واحد مسکونی از هفته آینده
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یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
رفع موانع ورزش همگانی در دستور كار مجلس است

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: در این 
کمیسیون طرحی را تدوین کرده ایم که اگر به قانون تبدیل شود بسیاری 

از موانع پیش روی ورزش همگانی برداشته می شود.
حجت االسالم حسین میرزایی درباره لزوم پرداختن به ورزش همگانی 
در کشور و توجه بیشتر به این موضوع، اظهار کرد: در کمیته ورزش و 
جوانان کمیسیون فرهنگی طرحی را در قالب ۱۸ ماده آماده کرده ایم که 
اگر این طرح تبدیل به قانون شود کمک شایانی به تحقق ورزش همگانی 

و رفع موانع پیش روی آن خواهد کرد.
اینکه به مقوله ورزش همگانی به عنوان یک  از  افزود: پیش  وی 
ورزش نگاه کنیم باید به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد سالمت در جامعه 
به آن نگاه کنیم. در نظام طب سنتی به حرکت در سکون تاکید شده که 
به آن در زبان امروزی ورزش می گویند. بنابراین ورزش همگانی برای 

آحاد جامعه ضروری است، چرا که سالمت افراد را تامین می کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: وقتی فردی ورزش می کند 
سموم بدن آن از طریق منافذ مختلف پوست خارج می شود و با باال بردن 
سیستم ایمنی بدن سالمت انسان را تضمین می کند. همچنین ورزش 
از  نیز  انسان  روان  برای سالمت  تامین سالمت جسم  بر  کردن عالوه 
اهمیت خاصی برخوردار است. پس ورزش اگر در قالب ورزش عمومی 
محقق شود فواید آن چند برابر می شود و با کاهش بیماری های مختلف، 

اقتصاد خانواده ها را نیز بهبود می بخشد.
به  کشور  در  همگانی  ورزش  موانع  از  یکی  کرد:  تصریح  میرزایی 
موضوع فرهنگی بر می گردد، به طوری که فرهنگ سازی الزم را برای 
این مقوله مهم انجام نداده ایم. البته کرونا هم یکی دیگر از دالیلی است 
که مانع از انجام حرکات جمعی شده است. همچنین در برخی از شهرها و 
مکان ها امکانات و زیرساخت های مناسب را برای ورزش همگانی فراهم 
سعی  مجلس  طرح  در  که  شود  برطرف  باید  نواقص  این  که  نکرده ایم 

کرده ایم این موانع را با ارائه راهکارهای مناسب رفع کنیم.

رییس انستیتو پاستور:
واكسن پاستوكووک ۹۹ درصد ایمنی زایی دارد 

رییس انستیتو پاستور ایران گفت: واکسن پاستوکووک بر روی 24 هزار نفر 
در کشور مورد مطالعه قرار گرفت و ۹۹ درصد ایمنی زایی دارد.

دکتر علیرضا بیگلری روز گذشته)شنبه( در نشست خبری با موضوع گزارش 
پیشرفت مطالعه و تولید واکسن پاستو کووک در ایران، اظهار داشت: خوشبختانه 
واکسنی طراحی و تولید شده که دارای ویژگی های خاصی است از قبیل اینکه 
تنها واکسنی است که در کنار خود، یادآور هم تولید کرده و همچنین قابلیت 

تزریق به سنین 3 تا ۱۸ سال و باالی ۱۸ سال را دارد. 
بازمهندسی  از همه این که واکسنی است که قابلیت  وی افزود: مهمتر 
دارد و با باز مهندسی مجدد با چندین جهش به صورت همزمان، هم در واکسن 

اصلی و هم در واکسن یادآور با ویروس مقابله می کند.
رییس انستیتو پاستور با تاکید بر اینکه این ویژگی ها باعث شد که این 
واکسن به عنوان بارزترین و شاخص ترین طراحی ها در زمینه واکسن های 
کووید به شمارآید، خاطرنشان کرد: خوشبختانه کارآزمایی های فاز یک و دو، 
موفقیت این واکسن را ثابت کرد و در فاز سه هم در 44 هزار نفر در کشور کوبا 
و در ۸ شهر کشورمان این واکسن بر روی 24 هزار نفر مورد مطالعه قرار گرفت 

و کارآیی و ایمن بودن خود را به اثبات رساند. 
دارد  قرار  مردم  دسترس  در  اکنون  که  واکسنی  کرد:  تصریح  بیگلری 
اینکه می تواند ایمنی بسیار خوبی را ایجاد کند؛  واکسنی است که عالوه بر 
یکی از بی خطرترین و مطمئن ترین واکسن هایی است که در دنیا برای کووید 

۱۹ ساخته شده است.
وی با تاکید بر اینکه مسلما استفاده این واکسن برای گروه سنی زیر ۱۸ 
سال یکی از ویژگی هایی است که باعث می شود دانش آموزان و والدین با 
خیال راحت از آن استفاده کنند، اظهار داشت: اعتماد به انستیتو پاستور تا حدی 
است که وقتی نوزادی به دنیا می آید قبل از چشیدن طعم شیر مادر، واکسنی 
از انستیتو پاستور ایران را دریافت می کند، از این رو افتخار داریم که واکسنی 

مطمئن تقدیم کودکان و بزرگساالن کشور می کنیم.  
تواند هم در  این واکسن می  یادآور  ادامه داد: دز  پاستور  انستیتو  رییس 
کسانی که پیش از این به بیماری کووید ۱۹ مبتال شده اند، ایمنی کامل ایجاد 
کند و هم دز یادآور می تواند برای واکسن های دیگر هم به عنوان یادآور به 

کار رود زیرا اثبات شده که کارایی خوبی دارد.  
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه در دنیا هم ثابت شده که بعد از 2 
دز نیاز به واکسیناسیون با دزهای یادآور وجود دارد خوشبختانه این تنها واکسن 

دنیا است که همراه خود دز یادآور هم دارد.  
بیگلری با تاکید بر اینکه این واکسن با دز یادآور می تواند بیش از ۹۱.6 
از بیماری شدید و همینطور بستری شدن داشته  درصد کارایی در پیشگیری 
چنین  که  است  ایران  پاستور  انستیتو  برای  افتخاری  این  کرد:  تصریح  باشد، 

واکسنی را تقدیم می کند.
رییس انستیتو پاستور اظهارداشت: ایمنی زایی با سه دز تقریبا در بیش 
از ۹۹ درصد افراد دیده می شود و با توجه به اینکه در کودکان فقط به 2 دز 
واکسن نیاز است و به دز یادآور نیازی نیست، قطعا در فرصت های بعدی می 
توان از این واکسن برای ارتقای ایمنی و یادآور استفاده کرد و خوشبختانه به 

اندازه کافی واکسن در اختیار کشور خواهد بود.
بیگلری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه با ورود سویه دلتا، واکسن هایی 
که در دنیا با وسعت زیادی استفاده شده بودند کارایی خود را به نصف یا حتی 
به پایین تر از نصف رسانده اند و گزارش ها نشان می دهد واکسن هایی که 
در کشورهای غربی و برخی کشورهای اروپایی استفاده شد کارایی ۹5 درصد 
داشتند وقتی که با موج دلتا جوامع بشری روبه رو شد کارایی آن واکسن ها 
نصف یا حتی به زیر 5۰ درصد رسید باعث افتخار است که اعالم کنیم امروز 

یک واکسن معتبر را در اختیار مردم کشورمان قرار می دهیم.
وی یادآور شد: پیشینه یکصد ساله انستیتو پاستور ایران، آرامش و خاطر امنی 
را برای مردم ایجاد می کند که با خیال راحت بتوانند از این واکسن استفاده کنند. 
بیگلری تاکید کرد: فرصت را غنیمت می شمارم و از حمایت همه افرادی 
که در تولید واکسن کمک کردن تا به صورت انبوه در اختیار مردم قرار بگیرد 
تشکر می کنم، همچنین از همکاری رسانه های جمعی که محیط آرامی را فراهم 
کردند که بتوانیم به فعالیت بپردازیم و از اعتماد مردم به انستیتو پاستور تشکر 
و برای تمام فناوران عرصه واکسن در کشور که با تمام قوت وارد شدند آرزوی 

موفقیت می کنم زیرا افتخار آفرینان تاریخ سالمت کشور هستند.
واکسن کرونای مشترک انستیتو فینالی کوبا و انستیتو پاستور ایران در 
کوبا به عنوان »سوبرانا2« و در ایران به عنوان پاستوکووک نامگذاری شده است.
بالینی فاز سوم واکسن مشترک انستیتو پاستور ایران  مطالعه کارآزمایی 
و انستیتو فینالی کوبا از ششم اردیبهشت ماه در ۸ شهر و با حضور 24 هزار 
داوطلب آغاز شد، در شهرهای بابل، ساری، اصفهان، کرمان، بندرعباس و همدان 
داوطلبان مطالعه تحت مداخله دو ُدز این واکسن قرار گرفتند و در شهرهای یزد و 
زنجان، عالوه بر دو ُدز، یک ُدز یادآور )سوبرانا پالس( نیز به داوطلبان تزریق شد.
مدیر پروژه کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن کرونای مشترک کوبا و ایران 
پیشتر گفته بود: مطالعه بررسی اثربخشی واکسن سوبرانا 2 )پاستوکووک( در 
قالب مداخله دو ُدزه ، فاز سوم بالینی در 6 شهر مورد مطالعه، پایان یافته است.
به گفته دکتر احسان مصطفوی، نتایج گزارش آنالیز میانی مطالعه در مداخله 

دو ُدزه و سه ُدزه به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:

ایمنی جمعی تا آذرماه حاصل خواهد شد
علمی  کمیته  بیر  د
کشوری کرونا ضمن پاسخ به 
برخی سواالت درباره واکسن 
واکسیناسیون  اثر  به  اشاره  با  و  کرونا 
در کاهش بستری و مرگ و میر ناشی 
از آن، گفت: مهمترین اصل این است 
این  در  و  برسیم  جمعی  ایمنی  به  که 
زمینه هم بهترین وسیله واکسیناسیون 
طبق  است.  کشور  جمعیت  درصد   ۷5
پیش بینی های انجام شده و با سرعت 
اخیر  ماه   ۱.5 در  که  واکسیناسیونی 
اوایل  تا  امیدواریم  می شود،  انجام 
پوشش  میزان  به  نیم  بتوا ه  ما آذر 
جامعه  در  درصدی   ۷5 واکسیناسیون 

برسیم.
دکتر حمیدرضا جماعتی در گفتگو 
با دنیای جوانان، درباره وضعیت کاهش 
مرگ و میر و بستری ناشی از کرونا در 
جمعیت واکسن زده، گفت: به طور کلی 
بررسی های انجام شده نشان داده است 
می کنند،  تزریق  واکسن  که  افرادی 
تزریق  که  واکسنی  کارایی  اساس  بر 
بستری  میزان  نظر  از  هم  می شود، 
هم  بیمارستان ها،  در  بیماران  شدن 
مراقبت  در بخش های  بستری  نظر  از 
ویژه و میزان مرگ ومیر به میزان قابل 
توجهی آمار کم می شود. این بر اساس 
واکسنی است که تزریق می شود و ما 
این کارکرد را نه فقط در واکسن کرونا، 
بلکه در واکسن های دیگر مانند واکسن 

آنفلوآنزا هم داریم.
وی افزود: بسیاری از افراد تصور 
کنند،  تزریق  واکسن  اگر  که  می کنند 
در  نمی شوند.  مبتال  بیماری  به  دیگر 
وجود  با  مواقع  بسیاری  در  که  حالی 
پاندمی  به  توجه  با  واکسن،  تزریق 
که در کشور ما و در دنیا وجود دارد، 
امکان ابتال به بیماری هست. اگر آمار 
کنید،  نگاه  هم  را  دیگر  کشورهای 
کسانیکه  و  مبتالیان  تعداد  می بینید 
با  است  ممکن  شدند،  مبتال  کرونا  به 
منتها  باشد.  زیاد  واکسن  تزریق  وجود 
اگر قرار باشد این افراد بیماری شدید یا 
متوسط پیدا کنند که کارشان به بستری 
بیماری  یا  شود  کشیده  بیمارستان  در 
که  کنند  پیدا  بحرانی  و  شدید  بسیار 
کارشان به آی سی یو کشیده شود یا 
تزریق  اثر کرونا دچار مرگ شوند،  بر 
درجه  دو  تا  یک  حقیقت  در  واکسن 

شدت بیماری را کمتر می کند.
جماعتی ادامه داد: به عنوان مثال 
یو  سی  آی  در  کسی  باشد  قرار  اگر 
بخوابد، ممکن است با تزریق واکسن 
اصال کارش به بیمارستان نرسد یا اگر 
کسی قرار باشد به دلیل ابتال به کرونا 
تزریق  با  است  ممکن  برود،  بین  از 
معمولی  بخش های  در  فقط  واکسن، 
واکسن  تزریق  بنابراین  شود.  بستری 
و  بحرانی  حالت  از  را  بیماری  شدت 
شدید به حالت متوسط بیاورد. بنابراین 
تزریق واکسن باعث می شود که شدت 
و  مبتالیان  ریوی  درگیری  بیماری، 
میزان مرگ و میر و... به شدت کاهش 
یابد و بیماری به صورت خفیف درآید. 
حاضر  درمان های  به  که  طوری  به 
بیمارستان  از  با سالمتی  پاسخ داده و 
ترخیص شوند. افرادی هم که ممکن 
تزریق  با  بگیرند،  خفیف  بیماری  بود 
واکسن ممکن است اصال مبتال نشوند. 
بنابراین این موارد از مطالعاتی که در 
است.  شده  مشخص  شده،  انجام  دنیا 
بر  آمارها در کشورهای مختلف  منتها 
اساس زمان مراجعه بیمار، نوع واکسنی 
که تزریق می کنند، زمان تزریق واکسن 
دارد،  وجود  پاندمی که  و  پیک  نوع  و 

کامال باهم متفاوت است.

چرا برخی با وجود تزریق واکسن 
با ابتالی شدید به کرونا فوت می کنند؟
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا 
درباره افرادی که واکسن کرونا تزریق 
کرده اند، اما مجددا به کرونا مبتال شده 
و جان باخته اند، گفت: اوال باید توجه 
از تزریق دز دوم واکسن  کرد که بعد 
کرونا، حداقل سه هفته طول می کشد تا 
ایمنی در بدن ایجاد شود. دومین نکته 
این است که کارایی هیچ واکسنی در 
دنیا ۱۰۰ درصد نیست که مصونیت و 
ایمنی ۱۰۰ درصدی دهد، سومین نکته 
کرونا  به  که  فردی  آیا  که  است  این 
دارد  زمینه ای  بیماری  می شود،  مبتال 
یا خیر. باید توجه کرد که هرچه تعداد 
بیشتر  فرد  در  زمینه ای  بیماری های 
خدای  و  بیماری  شدت  احتمال  باشد، 
ناکرده به سمت مرگ رفتن را افزایش 
می دهد. نکته دیگر هم سن افراد است. 
هرچه سن باالتر باشد، ریسک ابتال به 
ایمنی  زیرا سیستم  باالتر است.  کرونا 

فرد ضعیف تر است.
برخی  به  سخ  پا ر  د عتی  جما
ابهامات مبنی بر اینکه چرا واکسن های 
کرونا برخالف سایر واکسن ها، زود وارد 
از  گفت:  شدند،  واکسیناسیون  عرصه 
پاندمی  به  بشری  جوامع  که  آنجایی 
که  بودند  مجبور  شدند،  مبتال  کرونا 
هرچه زودتر واکسن را ایجاد کنند. زیرا 
هیچ یک از درمان هایی که برای کرونا 
استفاده می کنیم، درمان قطعی نیستند، 
بلکه همه به طور نسبی اثر بهبودی را 
در بیمار به وجود می آورند. بنابراین از 
قطعی  درمان  هیچ  هنوز  که  آنجایی 
برای بیماری کرونا وجود ندارد، بنابراین 
بهترین راه حل برای پیشگیری از ابتال 
به عفونت کرونا، دو نکته است؛ یکی 
که  اجتماعی  و  فردی  بهداشت  بحث 
شامل استفاده از ماسک، فاصله گذاری، 
و  آب  با  دست  مرتب  شست وشوی 
که  نکته ای  دومین  است.  و...  صابون 
باید از سوی حکام جوامع مورد ارزیابی 
واکسیناسیون  بحث  می گرفت،  قرار 
بود. بنابراین بهداشت و واکسیناسیون 
از عفونت کرونا  دو عاملی هستند که 

می کنند. پیشگیری 
هنوز  که  آنجایی  از  افزود:  وی 
برای بیماری کووید ۱۹ درمان قطعی 
ز  ا موثرتر  بسیار  پیشگیری  نداریم، 
اقدامات  تمام  بنابراین  است.  درمان 
باید به سمت پیشگیری رود. مهمترین 
اقدامات  بحث  هم  پیشگیری  عامل 
از  بنابراین  است.  واکسن  و  بهداشتی 
شده  ایجاد  پاندمی  یک  که  آنجایی 
در  باالیی  مرگ ومیر  میزان  و  بود 
واکسن  باید  می آورد،  وجود  به  جوامع 
را هرچه سریع تر تهیه می کردیم. این 
اقدام قابل تقدیر است. زیرا اگر واکسن 
اکنون تهیه نمی شد و چهار سال دیگر 
که  کنید  محاسبه  می آمد،  وجود  به 

تمام جوامع با چه مرگ و میر و درجه 
ریوی،  ناتوانی  و  درگیری  از  گرفتاری 
بودند.  مواجه  و...  روانی  اختالالت 
از  پیشگیری  برای  ناچار  به  بنابراین 
گام  واکسن  تهیه  سمت  به  پاندمی 
کمکی  که  شد  باعث  و  شد  برداشته 
کرونا  عفونت  از  پیشگیری  جهت  در 
و شکسته شدن زنجیره انتقال عفونت 

در جامعه انسانی انجام شود.
جماعتی درباره میزان جمعیتی که 
که  بتوان گفت  تا  واکسینه شوند  باید 
کرونا در جامعه کنترل شده است، گفت: 
ما شاخصی به نام R۰ که این شاخص 
میزان سرایت زایی یک بیماری عفونی 
در  مثال  عنوان  به  می دهد.  نشان  را 
این شاخص درباره نوع آلفای ویروس 
کرونا 2.5 تا 3 است؛ به این معنا که 
نفر   3 تا   2.5 می تواند  مبتال  فرد  یک 
از  سیکل   ۱۰ اگر  حال  کند.  مبتال  را 
بگذرد، یک  افرادی که مبتال هستند، 
حدود  سیکل   ۱۰ از  بعد  می تواند  نفر 
۹5۰۰ نفر را مبتال کند. درباره ویروس 
دلتا این شاخص شش است؛ یعنی یک 
کند  مبتال  را  نفر  شش  می تواند  نفر 
نفر  میلیون   6۰ سیکل   ۱۰ از  بعد  و 
می توانند مبتال شوند و به همین دلیل 
در هندوستان کشتار عجیبی که کرونا 
توانست انجام دهد، به دلیل این قدرت 

سرایت زایی دلتا بود.
وی ادامه داد: حال میزان پوشش 
شود  ایجاد  باید  که  واکسیناسیونی 
در  جمعی  ایمنی  که  گفت  بتوان  تا 
ساس  ا بر   ، د می شو د  یجا ا معه  جا
محاسبه  سرایت زایی  شاخص  همین 
دلتا  گر  ا مثال  عنوان  به  می شود. 
باشد،  داشته  رواج  جامعه  در  ویروس 
طبق محاسبات اگر ۸3 درصد جامعه 
واکسنه  یا  شده  مبتال  دلتا  عفونت  به 
پیدا  جمعی  ایمنی  جامعه  آن  شوند، 
ما  کشور  در  که  آنجایی  از  می کند. 
هم  مقداری  و  آلفا  سوش  مقداری 
سوش دلتا وجود دارد، وزارت بهداشت 
اعالم کرده که هدف ما برای پوشش 
واکسیناسیون حدود ۷5 درصد است تا 
بتواند بیماری را مدیریت کند. بنابراین 
تقریبا  جمعیت  از  درصد   ۷5 در  اگر 
تزریق  واکسن  یران  ا میلیونی   ۸4
ایمنی جمعی  شود، باعث می شود که 

ان شاءاهلل در کل کشور ایجاد شود.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا 
اجرای  و  بازگشایی ها  به  اشاره  با 
مهمترین  گفت:  هوشمند،  قرنطینه 
اصل این است که ما به ایمنی جمعی 
برسیم که برای آن بهترین وسیله این 
است که ۷5 درصد جمعیت را واکسینه 
انجام شده  کنیم. طبق پیش بینی های 
و با سرعت واکسیناسیونی که در ۱.5 
تا  امیدواریم  می شود،  انجام  اخیر  ماه 
اوایل آذر ماه بتوانیم به میزان پوشش 
جامعه  در  درصدی   ۷5 واکسیناسیون 

برسیم.
اثربخشی  میزان  درباره  جماعتی 
یق  ر تز که  یی  نا و کر کسن های  ا و
این  در  که  مطالعاتی  گفت:  می شود، 
تولید  اساس  بر  شده،  انجام  زمینه 
ین  ا در  است.  بدن  در  نتی بادی  آ
میزان  که  شده  داده  نشان  مطالعات 
آنتی بادی در بدن بعد از شش تا هشت 
ماه از تزریق واکسن باال است و بعد از 
آن میزان آنتی بادی پایین می آید. حال 
عامل  مهمترین  که  است  این  نکته 
برابر  در  بدن  ایمنی  سیستم  دفاعی 
است.  سلولی  ایمنی  کرونا،  ویروس 
برابر  در  بدن  دفاعی  سلول های  یعنی 
ویروس کرونا، مهمترین عامل دفاعی 
هستند و تولید آنتی بادی در درجه دوم 
قرار دارد. منتها از آنجایی که بررسی 
سلولی به اقدامات تخصصی و هزینه بر 
نیاز دارد و به همین دلیل در هیچ یک 
زیاد  مطالعات  در  جهان  کشورهای  از 
روی آن تاکید نمی کنند.  حال در برخی 
مطالعات نشان داده شده که وقتی این 
ایمنی سلولی در بدن به وجود می آید، 
مدت ها در بدن می ماند. اگر ما به ۷۰ 
درصد واکسیناسیون برسیم و با همان 
واکسن  که  باشد  کرونایی  ویروس 
می تواند بر علیه آن اثر کند، فعال برای 

جامعه کافی است.
وی درباره تزریق دز بوستر، گفت: 
بوستر  دز  که  می کنند  توصیه  عمدتا 
برخورد  کرونا  با  مدام  که  افرادی  در 
دارند و در معرض آن قرار دارند، مانند 
پرسنل بیمارستانی، پزشکان، کسانیکه 
کرونا  به  مبتال  بیماران  در بخش های 
کار می کنند، دز بوستر را تزریق کنند 
نقص  علتی  هر  به  که  افرادی  در  یا 
سیستم ایمنی دارند. افرادی که نقص 
با دو  ایمنی دارند مشخص نیست که 
دز واکسن، چقدر ایمنی به دست آوردند 
و توصیه می شود که برای این افراد هم 

دز بوستر را تزریق کنیم.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا 
درباره تصمیم گیری کمیته علمی کرونا 
برای تزریق دز بوستر در کشور، گفت: 
و  شده  تصمیم گیری  زمینه  این  در 
پیشنهاد کردیم  اخیرمان  طبق مصوبه 
که حتما دز بوستر در نظر گرفته شود 
و از طریق منابع داخلی یا خارجی دز 
تهیه  بهداشت  وزارت  سوی  از  بوستر 
سیستم  که  افرادی  اختیار  در  و  شود 
درمان،  کادر  و  دارند  ضعیف  ایمنی 
معرض  در  که  پرستارانی  پزشکان، 
باید  شود.  گرفته  قرار  هستند،  کرونا 
کمیته  وقتی  معموال  که  کرد  توجه 
از  می کند،  مصوب  را  چیزی  علمی 
ملی  ستاد  در  بهداشت  وزارت  طریق 
تصویب  هم  آنجا  در  و  شده  مطرح 
می شود. البته معموال تصمیم گیری در 
ستاد ملی در جهت همگرایی و اجرایی 

شدن تصمیمات کمیته علمی است.
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زیر نظر: علی هوشمند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد؛
آغاز آموزش تمامی دانشجویان از اوایل آبان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعالم اینکه دانشجویان جدیدالورود این 
دانشگاه به زودی آموزش خود را آغاز خواهندکرد، گفت: آموزش تمامی دانشجویان 
از اوایل آبان ماه، با رعایت پروتکل های بهداشتی، به صورت حضوری و مجازی 

آغاز می شود.
دکتر حسین قناعتی، ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیت واکسیناسیون 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و زمان آغاز آموزش حضوری  اشاره و اظهار 
کرد: دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی تهران حدود دو هفته آینده کالس 
های درس خود را آغاز خواهند کرد و آموزش تمامی دانشجویان از اوایل آبان، با رعایت 

پروتکل های بهداشتی، به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه باالی ۸۰ درصد دانشجویان علوم پزشکی تهران 
واکسینه شده اند، گفت: بسیاری از رشته های علوم پزشکی عمدتا مهارتی هستند و 
نمی توان مهارت را به صورت مجازی آموزش داد. به عنوان مثال یکسری از رشته 
های علوم پزشکی نظیر آناتومی را نمی توان به صورت مجازی تشریح کرد؛ همچنین 
کالس هایی مانند فیویولوژی، پاتولوژی و دیدن روش های جراحی و غیره نیازمند 

حضور دانشجویان در کالس ها است.
دکتر قناعتی خاطر نشان کرد: متاسفانه به دلیل شیوع کرونا ویروس و مجازی 
شدن آموزش دانشجویان، آموزش پزشکی در همه جای دنیا لطمه دیده است و 

کشورهایی که زودتر به آموزش حضوری برگشتند صدمات کمتری را شاهد بودند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: باید هرچه زودتر دانشگاههای 
ما به آموزش حضوری برگردند و معلم و شاگرد رو در روی هم فعالیتهای آموزشی را 
پیش ببرند.از سوی دیگر تالش میکنیم روشهای هوشمندانه را ایجاد کنیم که صدمات 

ناشی از کرونا در آموزش های مجازی به حداقل برسد.
وی در خصوص احتمال تلفیق مجدد آموزش پزشکی و آموزش عالی نیز گفت: 
در رشته های پزشکی آموزش، پژوهش و درمان با هم تلفیق شده اند و این رشته ها 
در واقع جامعه محور هستند و نیازمند فضای متفاوت، از سوی دیگر ما دنبال ایجاد 
سازمان های جدید نیستیم متاسفانه عادت بدی که بین ما وجود دارد این است که 

مدام میخواهیم چیزها را از نو اختراع کنیم.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان تاکید کرد: من به عنوان یک 
کارشناس مخالف بازگشت مجدد آموزش پزشکی به زیر مجموعه آموزش عالی هستم 
و به نظر من تفکیک آموزش پزشکی از آموزش دانشگاه های دیگر موفق بوده است .

لغو محدودیت انتخاب واحد در ترم جاری
 برای دانشجویان مشروطی

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ابالغ بخشنامه ای اعالم کرد 
مشروطی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱4۰۰ - ۱3۹۹ به محدودیت تعداد واحدهای 

انتخابی دانشجو در نیمسال اول سال تحصیلی ۱4۰۱ - ۱4۰۰ منجر نخواهد شد.
پیرو  اعالم کرد:  دانشگاه ها  به رؤسای  بخشنامه   این  در  علی خاکی صدیق 
بخشنامه 2.226۱۸۰ مورخ ۱۷ دی ماه ۹۹ و عطف به درخواست های دریافتی از 
برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و ذی نفعان مبنی بر تمدید بخشنامه 
یاد شده و افزایش زمان مجاز فراغت از تحصیل آن عده از دانشجویانی که در آزمون 
مقطع باالتر تحصیلی پذیرفته شده اند، با توجه به تداوم محدودیت های ناشی از همه 

گیری کرونا موارد زیر برای اجرا ابالغ می شود.
تحصیلی  سال  دوم  نیمسال  در  مشروطی  است:   آمده  بخشنامه  این  در 
۱4۰۰_۱3۹۹ به محدودیت تعداد واحدهای انتخابی دانشجو در نیمسال اول سال 
تحصیلی ۱4۰۱_۱4۰۰ منجر نخواهد شد.خاکی صدیق در این بخشنامه آورده است: 
زمان مجاز فراغت از تحصیل آن عده از دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 
۱4۰۰_۱3۹۹ آخرین نیم سال تحصیلی خود را می گذرانند و در آزمون ورودی مقاطع 

باالتر پذیرفته شده اند، تا تاریخ 3۰ مهر ماه ۱4۰۰ تمدید می شود.
معاون آموزشی وزارت علوم در این بخشنامه اعالم کرد: تشخیص موارد مشمول 
این بخشنامه که تحصیل آن ها به دلیل همه گیری کرونا، خارج از اراده آنان و مطابق 

با روال عادی انجام نشده است، برعهده دانشگاه / موسسه  آموزش عالی است.

مرگ دو تن در پی ورود پرشيا به جوی آب
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از مرگ دو تن در 

پی واژگون شدن سواری پرشیا در جوی آب خبر داد.
سید جالل ملکی، در این  باره گفت: در ساعت 6:2۸ صبح روز شنبه خبر وقوع 
حادثه برای یک دستگاه سواری پژو پارس با هشت سرنشین از سوی آتش نشانی 
خاتون آباد قیامدشت به آتش نشانی تهران اطالع داده و در خواست نیروی کمکی شد.
وی با بیان اینکه محل حادثه مسیر شرق به غرب بزرگراه خاوران، نرسیده به 
قیامدشت بود، گفت:  دو ایستگاه از سازمان آتش نشانی تهران به محل حادثه که 
در خارج از حوزه استحفاظی آنان بود، اعزام شده و کمتر از پنج دقیقه بعد در محل 
مورد نظر حاضر شدند. با حضور آتش نشانان تهرانی در محل و در حالی که عوامل 
آتش نشانی قیامدشت در حال انجام عملیات بودند، مشاهده شد که یک دستگاه 
سواری پژو پارس در حال حرکت در مسیر بوده که ناگهان از مسیر اصلی خود 

منحرف شده و از سمت راست در جوی آب واژگون شده است.
ملکی با بیان اینکه این خودرو هشت سرنشین بین 2۰ تا 3۰ سال شامل چهار 
زن و چهار مرد داشت، گفت: تا قبل از رسیدن عوامل امدادی یک نفر از سرنشینان 
که یک آقا بود از کابین خودرو خارج شده و آسیب دیدگی چندانی نداشت، اما هفت 
نفر داخل خودرو محبوس شده بودند که عوامل آتش نشانی با استفاده از تجهیزات 

موجود اقدامات خود برای خارج کردن این افراد را آغاز کردند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه 
دقایقی بعد آتش نشانان هفت سرنشین باقی مانده در این خودرو را خارج کردند، 
گفت:  با تحویل این هفت نفر به عوامل اورژانس متاسفانه مرگ یک زن و یک مرد 

از سوی آنان تایید شد و پنج مصدوم دیگر نیز به بیمارستان منتقل شدند.
وی با بیان اینکه آتش نشانان پس از ایمن سازی محل در ساعت ۷:2۱ به 
عملیات خود خاتمه دادند، اظهار کرد:  علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس 
راهنمایی و رانندگی بررسی و اعالم خواهد شد، اما هشدار آتش نشانی این است که 

افراد به هیچ عنوان نباید بیش از ظرفیت یک خودرو بر آن سوار شوند.

با تایید حکم دادگاه کیفری صورت خواهد گرفت؛
پزشکان تهرانی چشم شهرام را كور خواهند كرد!

مرد جوان که در درگیری با همسایه اش وی را با ضربه چاقو به چشمش کور 
کرده بود با حکم قضایی به قصاص چشم محکوم شد. پزشکی قانونی اعالم کرده 

است امکان قصاص چشم وی ممکن است.
رسیدگی به این پرونده از عصر هجدهم خرداد ماه سال ۹۷ به دنبال وقوع 
درگیری میان دو همسایه در منطقه فشم آغاز شد . در آن درگیری مرد 4۰ ساله 
ای به نام نوید که از ناحیه چشم به شدت آسیب دیده بود به بیمارستان منتقل شد 
اما تالش پزشکان برای بهبود وضعیت او نتیجه نداد و چشم راست او تخلیه شد. 
نوید پس از ترخیص از بیمارستان از همسایه اش به نام شهرام شکایت کرد . به 
این ترتیب شهرام 45 سال ردیابی و بازداشت شد و به درگیری اعتراف کرد. اما 

ادعا کرد قصد کور کردن همسایه اش را نداشته است.
 برای شهرام کیفرخواست صادر و پرونده اش  به دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
 در این میان پزشکی قانونی پس از معاینات چشم نوید اعالم کرد با توجه به این 
که چشم وی به طور کامل تخلیه و نابینا شده است امکان قصاص چشم مهیاست.

 با این اظهار نظر شهرام در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای 
میز محاکمه ایستاد. در آن جلسه نوید درخواست قصاص چشم را مطرح کرد .

وی گفت: من و شهرام سالها با هم همسایه بودیم اما همیشه با هم اختالف 
داشتیم .آن روز درگیری میان ما باال گرفت و با چاقو به چشمم ضربه زد. من برای 

او قصاص چشم می خواهم و حاضر به گذشت نیستم .
وقتی متهم در جایگاه ویژه ایستاد  گفت: من آن روز خانه بودم که نوید مقابل 
در خانه ام آمد و زنگ زد. او مقابل در شروع به داد و فریاد کرد.او می گفت  از 
دست مزاحمت های من خسته شده و  باید هرطور شده خانه ام را بفروشم و از 

این محله بروم .
می خواستم در خانه را ببندم که در را هول داد و من و او باهم از پله ها 
و  چاقو کشید  رویم   به  خانه  زیرزمین  در  .او  افتادیم  خانه  زیرزمین  داخل  به 
به سمتم حمله کرد. من هم چاقو را از او گرفتم و یک ضربه به او زدم، اما 
قصد کور کردن او را نداشتم.  باور کنید اصال متوجه ماجرا نبودم و همه چیز 

به سرعت اتفاق افتاد.
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اسپیس ایکس؛ دومین شرکت بزرگ 100 
میلیارد دالری جهان

جدیدترین گزارش های مالی منتشرشده از اسپیس ایکس نشان می دهد 
که این شرکت پس از به فروش گذاشتن سهام خود، به دومین شرکت ۱۰۰ 

میلیارد دالری جهان تبدیل شده است.
پس از آنکه اوایل هفته جاری سرمایه گذاران سهام خود را به فروش 
گذاشتند، اسپیس ایکس، شرکت فناوری اکتشافات فضایی ایالن ماسک، بیش 

از ۱۰۰ میلیارد دالر آمریکا ارزش گذاری شده است.
با  ایکس  اسپیس  موضوع،  این  با  آشنا  افراد  از  تعدادی  گفته  به 
سرمایه گذاران جدید و فعلی شرکت به توافق رسیده است تا ۷55 میلیون دالر 
از سهام خودی به قیمت 56۰ دالر برای هر سهم را به فروش برساند. این امر 
به شرکت اجازه داد ارزش گذاری خود را به ۱۰۰٫3 میلیارد دالر افزایش بدهد. 
باید به این مسئله اشاره کرد که معامله مذکور، فروش ثانویه سهام موجود بود 

و شرکت وجوه جدیدی از آن جمع آوری نکرده است.
به گزارش گیزچاینا، در مقایسه با قیمت 4۱۹٫۹۹ دالر آمریکا برای 
 ۱٫2 به  نزدیک  زمان  آن  در  ایکس  )اسپیس  قبلی  معامله  در  سهم  هر 
میلیارد دالر آمریکا جمع آوری و شرکت را ۷4 میلیارد دالر ارزش گذاری 
   33 معادل  سهم  هر  برای  آمریکا  دالر   56۰ اخیر  معامله  قیمت  کرد(، 

درصد است. در فوریه سال جاری، اسپیس ایکس نیز یک معامله فروش 
ثانویه مشابه انجام داد. در آن زمان، سهام داران تقریبًا ۷5۰ میلیون دالر 

موجودی خود را فروختند.
ارزش گذاری جدید اسپیس ایکس آن را به یکی از معدود شرکت های 
دارای  که  شرکت هایی  به  است؛  کرده  تبدیل  جهان  در   Centicorn
داده می شود.  باشند چنین عنوانی  میلیارد دالر   ۱۰۰ از  بیش  بازار  ارزش 
اسپیس  که  می دهد  نشان   CB Insights تحقیقاتی  شرکت  داده های 
این شرکت  است.  در جهان  بزرگ  دومین شرکت  حال حاضر  در  ایکس 
پس از بایت دنس در مقام دوم قرار دارد و از شرکت فناوری مالی استرایپ 

است. گرفته  پیشی 
در چند سال گذشته، ارزش اسپیس ایکس به این دلیل افزایش یافته است 
که این شرکت میلیاردها دالر برای تأمین بودجه دو پروژه پرهزینه جمع آوری 
کرده که یکی خدمات اینترنتی ماهواره ای استارشیپ و دیگری استارلینک است.

پروژه های پرهزینه اسپیس ایکس و استارلینک
فضاپیمای بین ستاره ای، نسل بعدی موشک های غول پیکر اسپیس ایکس 
خواهد بود که برای پرتاب محموله و ارسال انسان به ماه و مریخ در حال 
توسعه است. همان طور که CNBC می گوید، سرویس اینترنت ماهواره ای 

استارلینک بلیط طالیی این شرکت است.
اینترنتی ماهواره ای  همان طور که پیش تر گفته شد، استارلینک پروژه 
تا   2۰۱۹ )از  سال  پنج  در  دارد  قصد  ایکس  اسپیس  است.  ایکس  اسپیس 
2۰24( هزاران ماهواره ارسال کند. آن ها برای ایجاد شبکه ای در مدار زمین 
برای ارائه خدمات اینترنتی استارلینک مورد نیاز هستند. در حال حاضر، شبکه 
استارلینک بیش از ۱۷۰۰ ماهواره در اختیار دارد؛ اما قرار است در آینده ای 
نزدیک تعداد بیشتری به آن ها اضافه شود. در حالت ایده آل، این تعداد باید 

به ۱2 هزار ماهواره برسد.
اسپیس ایکس در اوایل ماه اگوست سال جاری اعالم کرد که سرویس 
اینترنت ماهواره ای استارلینک حدود ۹۰ هزار کاربر در ۱2 کشور دارد. عالوه 
بر این، استارلینک بیش از 5۰۰ هزار سفارش/سپرده در سراسر جهان دارد. 
استارلینک توسط ماسک در سال 2۰۱5 تأسیس و نسخه بتای این سرویس 
در اکتبر 2۰2۰ راه اندازی شد؛ اما در آن زمان تنها ۱۰ هزار کاربر داشت. در 

حال حاضر این تعداد به سرعت در حال رشد است.
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م  قال ا خی  بر قیمت 
مصرفی در حالی در هفته های 
اخیر روند صعودی داشته که 
می گوید  بنکداران  اتحادیه  دبیرکل 
گرانی های اخیر مربوط به کمبود کاال 
نبوده، بلکه در سودجویی و فرصت طلبی 
برخی افراد، ریشه داشته است؛ در این 
راستا، رییس جمهوری بر تثبیت قیمت ها 

و کنترل بازار تاکید کرده است.
به گزارش دنیای جوانان، نگاهی به 
وضعیت بازار کاالهای مصرفی حاکی از 
این است که قیمت این اقالم در ماه های 
اخیر روندی رو به رشد داشته؛  آخرین 
آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
برنج،  جمله  از  اساسی  کاالهای  مورد 
روغن، شکر و مواد پروتئینی نیز نشان 
افزایش  کاالها  برخی  قیمت  دهد  می 

داشته است.
ی  ه ا عد خیر  ا ی  ه ها ما طی 
فرصت طلب برای کسب سود بیشتر با 
تغییر نرخ ها اقدام به گرانفروشی کرده 
و کاالها را با نرخ های صعودی به مردم 
موجب  موضوع  این  که  کردند  عرضه 
شده تا برخی اقالم از سبد خانوارها به 
مرور حذف شود یا مردم خرید آن کاالها 

را کاهش دهند.
بر اساس گزارش های میدانی، در 
 2.۸ افزایش  با  شکر  اخیر،  های  هفته 
تومان،  هزار   ۱3 از  بیش  به  درصدی 
گوشت گوساله و گوسفندی با رشد 2 تا 
4 درصدی به بیش از ۱3۰ هزار تومان 
هزار   3۰ تا   2۷ به  نیز  مرغ  گوشت  و 

تومان رسیده است.
بازار  مساله  اهمیت  به  توجه  با 
نابسامانی  با  مقابله  اساسی،  کاالهای 
بازارها کاالهای مصرفی، موضوعی بود 
که از همان آغاز به کار دولت سیزدهم 

در مردادماه، مورد توجه قرار گرفت.
از  حمایت  سازمان  این،  از  پیش 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 

سال  نخست  نیمه  در  که  بود  کرده 
گشت  مورد   ۷45 و  هزار   ۷5 جاری 
مشترک بازرسی برگزار شده که منجر 
به تشکیل 25 هزار و 556 پرونده تخلف 
به ارزش 5۸2 میلیون و ۱34 هزار تومان 

شده است.
رییس جمهوری در جلسات اخیر 
خود با هیات دولت، بارها بر اولویت بندی 
برنامه های اقتصادی کشور و مقابله با 
در  و  است  کرده  تاکید  ها  قیمت  رشد 
که  دولت  اقتصادی  ستاد  اخیر  جلسه 
کنترل  و  قیمت ها  تثبیت  موضوع  با 
بازار در حوزه کاالهای اساسی و ارزاق 
عمومی برگزار شد نیز خواستار کنترل 

قیمت ها شد.
رییس قوه قضاییه نیز روز چندی 
پیش بر همکاری و کمک همه جانبه به 
دولت سیزدهم به ویژه در زمینه کنترل 
بازار تاکید و تصریح کرد که بازار باید 
از وضعیت نابسامان موجود خارج شود و 

دادستان ها و روسای کل دادگستری های 
سراسر کشور با همه توان و در چارچوب 
وظایف دستگاه قضا، سازمان تعزیرات 
حکومتی را در این امر خطیر، دولت را 

یاری کنند.
در همین راستا، دبیرکل اتحادیه 
قیمت  افزایش  به  اشاره  با  بنکداران 
ر  اظها خیر،  ا های  ه  ما در  کاالها 
ناشی  ناگهانی  تغییرات  این  داشت: 
برخی  طلبی  فرصت  و  سودجویی  از 
توزیع  و  واردکنندگان  تولیدکنندگان، 
کنندگان بود که مشکالتی را در بازار 

ایجاد کرد.
به  اشاره  با  حسنی«  »قاسمعلی 
تغییرات مسووالن دولتی بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: برخی 
از افراد از فرصت جابه جایی مسئوالن 
و کافی نبودن نظارت ها بهره جسته و 

اقدام به افزایش قیمت کاالها کردند.
ر  ا ز با ینکه  ا بر  کید  تا با  وی 

نداشته  را  روند  این  با  تطبیق  توان 
مربوط  نی  گرا کرد:  تصریح  است، 
بازار  نشدن  تامین  یا  به کمبود کاال 
ریشه  خیر  ا نفروشی  ا گر بلکه  نبود 
در سودجویی و فرصت طلبی برخی 

بود. افراد 
در  اینکه کاال  بر  تاکید  با  حسنی 
بازار به وفور وجود دارد، گفت: با توجه 
قیمت  کاهش  شاهد  دولت  استقرار  به 
طی روزهای اخیر هستیم که با ادامه این 
روند بازار به حالت عادی باز می گرداند.

وی تاکید کرد: برای سرعت بخشی 
به بهبود شرایط فعلی هم اندیشی دولت 
و بازار راهگشا خواهد بود و دولت می 
تواند از تجربه و تخصص فعاالن این 

بخش استفاده کند.
به گفته دبیرکل اتحادیه بنکداران، 
با همکاری و هم گامی دولت و فعاالن 
به  آرامش  دیگر  بار  خصوصی،  بخش 

بازار باز می گردد.

تامين مالی بنگاه های اقتصادی ازمهمترین وظایف بانک ها است
قائم مقام بانک سینا در سفر به استان هرمزگان 
و بازدید از شعب بوشهر و عسلویه بر اهمیت بازاریابی 
با  استان  این  اقتصادی  های  بنگاه  مالی  تامین  و 
توجه به موقعیت استراتژیک منطقه به عنوان قطب 

اقتصادی و تجاری کشور تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، تقدیری 

در این بازدید با بیان این که بوشهر و عسلویه منطقه ای با پتانسیل باالی 
اقتصادی برای سرمایه گذاران است، گفت: بانک سینا در تالش است با 
ارائه محصوالت متنوع و سازماندهی موثر در افزایش ارتباط با مشتری در 
تجهیز و تخصیص منابع و خدمات کارمزدی، سهم بیشتری از بازارهای 

مالی را به خود اختصاص دهد.
قائم مقام بانک سینا تامین مالی بنگاه های اقتصادی را از مهمترین 
وظایف بانک ها دانست و گفت: بانک سینا با خلق محصوالت جدید، طرح 
های متنوعی برای حمایت از فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل مختلف 
دارد و می توان با بازاریابی هوشمندانه و در نظر گرفتن اقتضائات مشتریان، 
گام های موثری در مسیر حمایت از صنایع داخلی و جهش تولید در کشور 
برداشت. وی در ادامه افزود: نباید اجازه دهیم نوسانات اقتصادی بر روند 
فعالیت های بانک در جهت کمک به رونق تولید و چرخه اقتصادی کشور 

تاثیر مخرب بگذارد.
منطقه  کلیه همکاران  زحمات  از  تقدیری  این سفر  در  است  گفتنی 
قدردانی کرد و عملکرد موفق بانک سینا را نتیجه تالش های دلسوزانه 

تمامی کارکنان شعب و ستاد عنوان کرد.
شیخ االسالمی مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و مدیر 
منطقه بوشهر و هرمزگان نیز در این بازدید حضور داشتند و ضمن گفتگو با 

همکاران، عملکرد شعب مذکور را مورد بررسی قرار دادند. 

فروش امالک و مستغالت بانک ایران  زمين
بانک ایران  زمین در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز 
خود را به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد/ نقد 
و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

زمین؛  ایران  بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به 
شرکت  درخواست  »برگ  دریافت  متقاضیان جهت 
در مزایده« از تاریخ درج آگهی در تهران به آدرس: 

بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، نبش کوچه نیک رأی، پالک 
۱، ساختمان بانک ایران زمین، طبقه اول، اداره مهندسی و امالک و در 
سایر استان ها به آدرس مندرج در جدول ذیل مراجعه و پیشنهادهای خود 
را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 2۷/۰۷/۱4۰۰ از طریق 
پست پیشتاز دو قبضه فقط به آدرس تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس 
تبریزی شمالی، نبش کوچه نیک رأی، پالک ۱، ساختمان بانک ایران زمین، 
طبقه اول، اداره مهندسی و امالک کدپستی: ۱۹۱۹۹۱3۱۱2 ارسال نمایند.

توضیحات:
    ۱-مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% )پنج درصد( قیمت 
شماره  حساب  به  می بایست  که  می باشد؛  آگهی  در  مندرج  مزایده  پایه 
 IR5۰۰6۹۰۰۱۹۸۰۱3۰۰۱2255۹۰۰2 2-۱2255۹-۱3-۱۹۸ و شماره شبا

به نام »مزایده و مناقصه امورمالی بانک ایران زمین« واریز گردد.
    2-شرکت کنندگان در صورت تمایل به دریافت اسناد به صورت 
حضوری می بایست مبلغ 5۰۰.۰۰۰ ریال بابت خرید اسناد به حساب شماره 
2-۱2255۹-۱3-۱۹۸ به  نام مزایده و مناقصه امورمالی بانک ایران زمین 
نمایند.  بانک  الف قرارداده و تحویل  پاکت  را داخل  واریز، فیش مربوطه 
)ضمنًا مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.( 
همچنین شرکت کنندگان می توانند اسناد مزایده را از طریق فایل پیوست 

به صورت رایگان دریافت نمایند.
    3-رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و 
بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی 

بوده و در پاکت الک و مهر شده )دربسته( تسلیم گردد.
    4-کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند، 
و متقاضیان ضمن بررسی کامل و جامع مستندات و سوابق ملک و پذیرش 
کلیه اقدامات الزم آتی برای اخذ مجوزها و یا تکمیل کلیه امور مرتبط با 
ملک و رفع تصرف و انجام کلیه استعالم های الزم، اقدام به ارائه پیشنهاد 
این حیث نخواهد  از  بانک هیچ گونه تعهدی  خواهند کرد و بدیهی است 

داشت. همچنین بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
    5-بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

  6-  هزینه آگهی و کارشناسی از برندگان مزایده اخذ می گردد.

برگزاری مراسم قرعه كشی جشنواره »نيک آفرین« در ۲0 مهر
جوایز تعیین شده نخستین دوره جشنواره نیک 
صد  جایزه   5۰ ریالی،  میلیارد  یک  جایزه   5 آفرین 
میلیون ریالی، 5۰۰جایزه ده میلیون ریالی و میلیاردها 

ریال جوایز نقدی دیگر است.
به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، بانک 
کارآفرین در چارچوب ضوابط و بخشنامه های بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی و در راستای قدردانی از 

نیت خیرخواهانه و خداپسندانه مشتریان محترم، مراسم قرعه کشی نخستین 
دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی » نیک آفرین« 

را در تاریخ 2۰ مهر ماه برگزار می کند.
مراسم قرعه کشی جشنواره نیک آفرین با حضورمدیر عامل، اعضای 
هیئت مدیره، مدیران ارشد بانک و نمایندگان محترم هیات نظارت از بانک 
خواهد  گزار  بر  کشور  کل  دادستانی  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
آفرین 5 جایزه یک  شد.جوایز تعیین شده نخستین دوره جشنواره  نیک 
میلیارد ریالی، 5۰ جایزه صد میلیون ریالی ، 5۰۰جایزه ده میلیون  ریالی و 
میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر است که فهرست برندگان جشنواره پس 
از برگزاری مراسم قرعه کشی و تایید نتایج از سوی هیئت محترم نظارت 

از طریق سایت بانک  اطالع رسانی خواهد شد.

با ابالغ رییس کل بیمه مرکزی:
اتکائی  بيمه  عامل  مدیر  نوحی  صدیق  مينا 

سامان شد
انتصاب مینا صدیق نوحی به عنوان مدیرعامل 
شرکت بیمه اتکایی سامان )سهامی عام_در شرف 
دوساله  دوره  از  باقی مانده  مدت  برای  تاسیس( 
اعضای هیئت مدیره آن شرکت از سوی بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران بالمانع اعالم شد.
انتصاب مینا صدیق نوحی به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی 
سامان )سهامی عام_در شرف تاسیس( برای مدت باقی مانده از دوره دوساله 
از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی  اعضای هیئت مدیره آن شرکت 
ایران بالمانع اعالم شد.به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
بیمه مرکزی در این ابالغیه دکتر سلیمانی تسریع در تکمیل مراحل مربوط 
به اخذ پروانه فعالیت شرکت، تالش در جهت رفع نیازهای صنعت بیمه به 
پوشش های اتکایی و استفاده از ظرفیت پذیرش ریسک شرکت در جهت 
تقویت و کمک به بازار بیمه های اتکایی کشور، معرفی افراد واجد شرایط 
ساختار  وفق  ای  حرفه  احراز صالحیت  کلیدی جهت  کارکنان  عنوان  به 
سازمانی شرکت، توجه به آموزش نیروی انسانی مورد نیاز بارار بیمه های 
اتکایی، استفاده از فناوری های نوین به ویژه نرم افزار های اتکایی مناسب در 
فعالیت شرکت و هماهنگی با بیمه مرکزی در حوزه فعالیت های اتکایی شد.

معاون وزیر نفت: 
نفت  ملی  شركت  راهبردی  اولویت  تاسيسات؛  نوسازی 

ایران است
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه ماموریت اصلی ما در 
حال حاضر تولید حداکثری است، گفت: اعتبار 5۰۰ میلیارد تومانی برای 
طرح های نگهداشت و افزایش تولید مناطق نفت خیز جنوب در روزهای 

آینده به این شرکت ابالغ خواهد شد
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته 
مهر در آیین معارفه مدیرعامل جدید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
با بیان اینکه از این شرکت انتظار می رود حاکمیت شرکتی را تقویت و 
در سیاستگذاری کمک کند، اظهار کرد: مناطق نفتخیز جنوب باید همراه 

شرکت ملی نفت ایران باشد و در تصمیم سازی نقش موثری ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه مصادیق حاکمیت شرکتی باید در تمام عرصه 
های ما دیده شود و نمایان باشد، افزود: باید به این باور برسیم تا بحث 

کالن نگری در اقتصاد طرح ها و بحث حاکمیتی بهبود یابد.
معاون وزیر نفت اظهار کرد: استقالل هیات مدیره ها مهم و نقش 
آنها در اداره یک شرکت بسیار اهمیت دارد و حضور هیات مدیره قوی 

به اجرای برنامه های شرکت از سوی مدیرعامل می تواند کمک کند.
خجسته مهر با بیان اینکه ماموریت اصلی ما بازگشت ظرفیت تولید 
نفت مطابق برنامه ها حداقل در کوتاه مدت است، گفت: در میان مدت 

حتما باید به دنبال تثبیت و پایداری ظرفیت تولید باشیم.
وی با اشاره به اینکه اولین قدرنشناسی از نیروی انسانی این است 
که از آنها انتظاری نداشته باشیم و اگر برای کارکنان برنامه تعریف نکنیم 
به آنها پیام بی اهمیتی داده ایم، افزود: وقتی ذخایر و ثروت عظیمی داریم 
باید برنامه ریزی خوبی برای تولید حداکثری داشته باشیم و این دارایی 
زیرزمینی را به ثروت روزمینی تبدیل کنیم که این مسیر با حضور کارکنان 

باانگیزه بهبود می یابد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه این ظلم به شرکت 
های نفتی هست که ماموریت حداقلی برای آنها ترسیم کنیم، اظهار کرد: 
سطح کار بسیار باال و توان عملیاتی نیز باال است و باید بدانیم ماموریت 
باید  این مسیر  برای  را  انسانی  نیروی  و  داریم  پیش  در  بسیار سنگینی 

آماده و تقویت کنیم.
و  چابکی  اگر  و  است  مهم  بسیار  زمان  مولفه  افزود:  مهر  خجسته 
سازوکار الزم را برای انجام کار در زمان معین نداشته باشیم نمی توانیم 

مجری خوبی باشیم و این یک ضعف در پروژه ها است.
وی با اشاره به اینکه در راستای تثبیت تولید برخی پروژه ها بسیار 
مهم و راهبردی هستند و باید برنامه ها به شکلی باشد که تولید تثبیت و 
پایدار شود، گفت: خطوط لوله باید مراقبت شود، بحث های پدافندغیرعامل 
و تعمیراتی مهم است و در بلندمدت نوسازی تاسیسات فرسوده جزو کارهای 

اساسی و مهم است.
وی افزود: در بحث تعمیرات اساسی مربوط به ماشین های دوار که در 
گذشته بخشنامه ای محدود کننده صادر شده بود اگر این مانع تولید است 
آن را لغو می کنیم تا کارها تسریع شود؛ محدودیت های مرکز تعمیرات 
آغاجاری برای انجام ماموریت ها نیز برداشته خواهد شد و دستورالعمل 

های پیشین با رویکرد مانع زدایی اصالح می شوند.
ابالغ  اعتبار  تومان  میلیارد   5۰۰ مبلغ  اینکه  بیان  با  مهر  خجسته 
خواهد شد تا در مناطق نفتخیز جنوب برای اجرای پروژه های نگهداشت 
و افزایش تولید استفاده شود، افزود: برای انجام کارهای رفاهی در مناطق 
تا  است  داده شده  اختصاص  تومان  میلیارد   6۰ مبلغ  نیز  جنوب  نفتخیز 

مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: ضرورت دارد تاکید کنم مناطق نفت خیز جنوب و شرکت 
های تولیدی برای کارهای اولویت دار محدودیت مالی نخواهد داشت و 

در این زمینه حمایت های الزم انجام خواهد شد.

روند رو به رشد قیمت کاالهای مصرفی ادامه دارد؛

تاكيد دولت بر جلوگيری از ادامه گرانی ها!
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زیر نظر: محمد امامی

شهریورماه اتفاق افتاد؛
کاهش تولید برق از منابع انرژی های 

تجدیدپذیر
میزان تولید برق از منابع انرژی های تجدیدپذیر در شهریورماه با کاهش نسبت 

به تیرماه امسال به ۱۷2 میلیون کیلووات ساعت رسید.
به گزارش دنیای جوانان، انرژی های تجدیدپذیر یکی از پاک ترین انواع انرژی 
در دسترس انسان است که بهره برداری از آنها نه تنها آسیبی متوجه محیط زیست 
نمی کند بلکه باکاهش استفاده از انرژی های فسیلی به سالم ماندن آن کمک می کند.

در این میان ایران با داشتن 3۰۰ روز آفتابی یکی از مناسب ترین کشورها از نظر 
شدت تابش آفتاب است، همچنین به دلیل برخورداری از بادهای موسمی مناسب، 
یکی از کشورهای مستعد برای بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر به شمار می رود.
اما بنا به دالیلی استفاده از این نوع انرژی پاک در کشورمان آنچنان که باید 

و شاید توسعه نیافته است .
آنطور که تازه ترین گزارش سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق 
ایران نشان می دهد میزان تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر که در تیرماه امسال 
به ۱۷2  و  با کاهش همراه شده  در شهریورماه  بوده  کیلووات ساعت  میلیون   ۱۸۰

میلیون کیلووات ساعت رسیده است.
همچنین در شهریورماه ماه امسال  با تولید حدود ۱۷2 میلیون کیلووات ساعت 
انرژی تجدیدپذیر در کشور از انتشار ۱۱۱ هزار تن گاز گلخانه ای و همچنین ۷۰۰ 
ُتن آالینده های محلی تا پایان این ماه جلوگیری شده است که البته این میزان ها 

نیز کاهش را نشان می دهند.
تولید این میزان انرژی تجدیدپذیر باعث صرفه جویی 3۸ میلیون لیتری آب در 
شهریورماه شده است که عالوه بر این، صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی 

به میزان 4۹ میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی را محقق کرده است.
ظرفیت  به  )محدود  مشترکان  مختص  تجدیدپذیر  مولدهای  تعداد  اکنون 
انشعاب( تا پایان شهریورماه به 5 هزار و 5۰5 واحد با مجموع ظرفیت ۷۰ هزار و 

۸۰6 کیلووات رسیده است.
براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه) ۱4۰۰- ۱3۹6( دولت باید سهم 
نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را تا پایان اجرای آن به حداقل پنج درصد برساند، اما 
به گفته سخنگوی سازمان ساتبا این سهم اکنون به یک درصد رسیده که نسبت به 

گذشت سال های برنامه، با عقب ماندگی روبروست.
دارد که دولت مکلف است سهم  تاکید  توسعه  برنامه ششم  قانون  ماده 5۰ 
نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی )داخلی 
و خارجی( با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه )سال 

۱4۰۰ ( به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.
استناد  با  و   ۹5 سال  در  وزیران  هیات  نامه  تصویب  براساس  همچنین 
وزارتخانه ها،  شده  مقرر  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   ۱3۸ اصل  به 
بانک ها،  غیردولتی،  عمومی  نهادهای  و  دولتی  شرکت های  و  ها  موسسه 
وظیفه  کرده،  منتشر  و  تعیین  نیرو  وزارت  که  فهرستی  براساس  شهرداری ها، 
از  را  خود  ساختمان های  مصرفی  برق  از  درصد   2۰ حداقل  سال  دو  در  دارند 

کنند. تعیین  تجدیدپذیر  انرژی های 
از جمله  به دالیل مختلف  بنا  نشان می دهد که  بررسی های کارشناسان   
نوسان قیمت ارز در سال ۹۷ و نیز جذاب نبودن فعالیت در بخش انرژی های تجدید 
پذیر و ناعادالنه بودن قیمت برق، عقب ماندگی توسعه انرژی های تجدیدپذیر از 
برنامه توسعه کشور اجتناب ناپذیر بوده، اما گام هایی برای ترمیم این عقب ماندگی 

برداشته شده است.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
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زیر نظر: بهنام مومنی

سخنگوی صنعت برق:
زمستان قطعی برق نداریم

سخنگوی صنعت برق با ابراز امیدواری از اینکه طبق برنامه تا پایان آبان ماه 
مخازن سوخت از کفایت الزم برخوردار شوند، گفت: به نظر می رسد اگر این روند 
سوخت رسانی ادامه داشته باشد مشکلی در تامین برق مشترکان نخواهیم داشت

با  گفت وگو  در  رجبی مشهدی  مصطفی 
خاموشی  بروز  احتمال  درباره  جوانان،  دنیای 
داشت:  اظهار  جاری  سال  زمستان  فصل  در 
صورت  توافقات  و  برنامه ریزی ها  مطابق 
به  سوخت رسانی  روند  نفت  وزارت  با  گرفته 
سرعت  از  نیروگاه ها  مایع  سوخت  مخازن 
خوبی برخوردار است و در حال حاضر میزان 
گازوئیل مخازن نیروگاه ها بیش از 62 درصد 

ظرفیت است. 
وی ابراز امیدواری کرد که طبق برنامه 
کفایت  از  سوخت  مخازن  ماه  آبان  پایان  تا 

الزم برخوردار شوند. 
سخنگوی صنعت برق گفت: به نظر می رسد اگر این روند سوخت رسانی 
ادامه داشته باشد مشکلی در تامین برق مشترکان نخواهیم داشت، اما در عین 
حال باید شرایط را متناسب با میزان سوخت مدنظر قرار دهیم، البته چنانچه نیاز 

به اقداماتی برای مدیریت مصرف باشد حتما اطالع رسانی خواهد شد. 
وی با بیان اینکه به نظر نمی رسد اوضاع تامین سوخت نیروگاهی بحرانی 
شود، تصریح کرد: سوخت رسانی طبق روال انجام می شود و محدودیتی نخواهد 
بود، همچنین توافق شده که مصرف گاز خانگی به گونه ای باشد که شرکت گاز 

سوخت بیشتری به نیروگاه ها تحویل دهد.
برق  پایدارتر  تامین  بر  رمزارزها  جمع آوری  تاثیر  درباره  رجبی مشهدی 
بیان داشت: در هر حال یکی از مصارف غیرمجاز رمزرزها هستند پیش بینی 
اختصاص  به خود  را  برق کشور  از ظرفیت  مگاوات   2۰۰۰ بوده که  این  ما 

باشند.  داده 
وی یادآور شد: در حال حاضر رشد مصرف برق نسبت به سال گذشته حدود 
2-3 درصد بیشتر است که یکی از دالیل هم 
رمزارزها هستند که به صورت غیرمجاز فعالیت 
می کنند. سخنگوی صنعت برق با اعالم اینکه ما 
با جدیت در صدد شناسایی رمزارزهای غیرمجاز 
هستیم، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 22۰ هزار 
دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده و این روند 
بتوانیم  امیدواری کرد که  ابراز  ادامه دارد. وی 
هرچه زودتر نسبت به کشف ماینرهای غیرمجاز 
اقدام کنیم، در صورتی که بار مصرف این ماینرها 
از شبکه سراسری برداشته شود قطعا تامین برق 

برای سایر مشتنرکان میسر خواهد شد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و فنالند اظهار داشت:  جغرافیای تجارت و 
معادالت تجاری در منطقه، جنوب شرقی 
آسیا، چین، هند، کشورهای حوزه خلیج 
اروپای  و   CIS حوزه  فارس، کشورهای 
شرقی در حال تغییر است و موازنه های 
جدیدی شکل خواهد گرفت که بخشی 
از آنها می تواند متاثر از مسیر مبادالت و 

لجستیک باشد.
غالمحسین جمیلی در مورد آخرین 
وضعیت تجاری ایران و فنالند و همچنین 
تشکیل اتاق مشترک بازرگانی دو کشور 
اظهار کرد:  اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و  تاسیس  اخیر  ماه  یک  در  فنالند  و 
برگزار  نیز  آن  موسسان  عمومی  مجمع 
با دیگر  ایران  لزوم گسترش روابط  شد. 
این  چون  شود،  فراموش  نباید  کشورها 
کشورها ظرفیت هایی دارند که می توانند 
توسعه  جهت  در  مختلف  حوزه های  در 
صنایع مختلف کشور به ایران کمک کنند.

وی در مورد اهداف این اتاق توضیح 
داد: فنالند استعداد بسیار زیادی در انتقال و 
صادرات تکنولوژی و فناوری های جدید دارد 
و از این حیث می تواند مورد توجه کشور در 
توسعه صنایع فعلی خود باشد. به هر ترتیب 
رویکرد جدید شکل گیری کسب وکارها که 
متاثر از استارت آپ ها، ایده ها و نوآوری ها 
است که فنالند در این حوزه جزو سرآمدها 
ایران که خود در  است و می تواند برای 
خاورمیانه رتبه بسیار شایسته ای دارد، الگوی 
خوبی باشد تا ظرفیت فعلی آن ضریب 

افزایش قابل توجهی پیدا کند.
از  جمیلی افزود: موضوع آب یکی 
موضوعات مورد اهمیت زندگی در دنیای 
ایران بلکه بسیاری  امروز است، نه تنها 
محدودیت های  و  مشکالت  کشورها  از 
جدی در این حوزه دارند و به دنبال اصالح 
الگوی مصرف و مدیریت آن هستند. طبیعتا 
فنالند در این حوزه بسیار برجسته و متمایز 
از سایر کشورهای دنیا فعالیت می کنند. ما 

می توانیم از این ظرفیت برای جبران بخشی 
از مشکالت کم آبی ایران بهره گیری کنیم.

اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
اشراف فنالند بر حوزه آموزش گفت: در 
حوزه آموزش هم فنالند الگوها و مدل های 
بسیار مترقی و متمایزی دارد که می توان 
با آنها کارهایی را پیش برد تا به فضای 

آموزشی کشورمان کمک کند.
جمیلی اضافه کرد: تمرکز، اهداف، 
حضور و ارتباط ایران در اروپا بیشتر مربوط 
به اروپای غربی و جنوب اروپا بوده و کمتر 
توجه  اسکاندیناوی  و  نوردیک  حوزه  به 
کرده است. این درحالی است که اشتراکات 
زیادی در این حوزه برای ایران وجود داشته 
و ظرفیت ایرانیان مقیم در آن هم همیشه 
و  فنالند  دانمارک،  است.  فراموش شده 
می توانند  که  هستند  کشورهایی  سوئد 
ظرفیت های بالقوه ای را برای ایران داشته 
باشند تا بتواند بخشی از آنها را در جهت 

منافع کشور همسو و هماهنگ کند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و فنالند در پاسخ به سوالی در مورد حجم 
تجارت دو کشور گفت: حجم تجارت مبنای 
درستی برای سنجش سطح روابط نیست، 
شرکت های فنالندی اساسا محافظه کار 
و محتاط هستند؛ حتی بعد از برجام جزو 
و  مراجعه  که  بودند  کشورهایی  آخرین 
کردند.  همکاری  به  عالقه مندی  ابراز 

اولویت های  کشور  که  این  به  توجه  با 
مختلف و متنوعی در بسیاری از اقالم و 
موارد ضروری تر برای کار با فنالند دارد، 
در  اینکه  به  توجه  با  بخش  این  طبیعتا 
اولویت های بعدی بوده کمتر مورد توجه 

قرار گرفته است.
همیشه  این  بر  عالوه  افزود:  وی 
مورد  و سهل الوصول تر  آسان تر  راه های 
با  امیدواریم  می گیرند،  قرار  پیگیری 
فعالیت های اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و فنالند این مسیر برای تجار شفاف تر 
و واضح تر باشد تا بتوانیم حجم مبادالت 
تجاری را نیز افزایش دهیم. گویی سمت 
و سوی روابط به شکلی است که مواردی 
مانند انتقال تکنولوژی، مطالعه و پژوهش 
مورد  کاال  واردات  یا  صادرات  از  بیشتر 
با  ما  تجارت  مجموع  در  هستند.  توجه 
فنالند نسبت به سال گذشته با کاهش 

مواجه بوده است.
جمیلی در ادامه خاطرنشان ساخت:  
جغرافیای تجارت و معادالت تجاری در 
هند،  چین،  آسیا،  جنوب شرقی  منطقه، 
کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای 
حال  در  شرقی  اروپای  و   CIS حوزه 
تغییر است و موازنه های جدیدی شکل 
خواهد گرفت که بخشی از آنها می تواند 
متاثر از مسیر مبادالت و لجستیک باشد. 
بخش عمده ای از هزینه های یک فعالیت 

صادراتی برون مرزی متاثر از حمل ونقل، 
سهولت دسترسی و ارزان تر بودن آن است 
بسترهای  جنوب  به  شمال  کریدور  که 
جدیدی را مهیا کرده و مسلما فرصت های 
با توجه به  جدیدی را مهیا خواهد کرد. 
اینکه ایران نقش اساسی در این کریدور 
دارد، می توانیم امیدوار باشیم که تاثیرات 
مثبت و مطلوبی ناشی از این اقدام را به 

صورت جدی مشاهده کنیم.
وی در مورد تاثیر تنش های قفقاز بر 
کریدورهای موثر بر تجارت ایران و فنالند 
گفت: کریدور شمال - جنوب کشورهای 
اروپای  شمال  به  را  آسیا  شرقی  جنوب 
شرقی وصل می کند و مسیر راه آهنی که 
از جنوب کشور شروع و از شمال کشور 
و  آذربایجان  از  می تواند  می شود،  خارج 
روسیه وارد فنالند شود. بنابراین موضوعی 
نیست که تحت تاثیر مشکالت ارمنستان 
و آذربایجان قرار بگیرد. مسیر اصلی این 
کریدور از آذربایجان می گذرد و خطوط بین 
ایران، آذربایجان و روسیه یکسان است و در 
نتیجه می توان از این ظرفیت استفاده کرد.
 جمیلی تصریح کرد: بعید به نظر 
می رسد که مشکالت اخیر بتواند این مسئله 
را تحت تاثیر قرار دهد. چراکه این کریدور 
جایگزین  مسیرهای  و  است  اهمیتی   با 
مسیر  می کند.  توجیه  غیرقابل  بسیار  را 
جایگزین عمال وجود ندارد و آذربایجان 
نقش اصلی را در این کریدور دارد، ارمنستان 
با  که  باشد  جایگزین  می توانست  هم 
محدودیت هایی که به نظر می رسد درحال 
بود.  نخواهد  اینطور  نظر  به  است  ایجاد 
گرچه آذربایجان در نقشه قبلی خود هم 
محل اصلی عبور این کریدور است. وی 
خاطرنشان کرد: گذشته نشان داده که در 
قالب موارد اقتصاد مقدم بر سایر تنش های 
از آنجا که ذی نفعان  این  سیاسی است. 
کریدور کشورهای مختلفی هستند که همه 
خواهان گسترش روابط تجاری بین  یکدیگر 

هستند، نباید نگران باشیم.

رییس اتاق ایران و فنالند:

تنش های قفقاز تاثیری بر کریدور شمال-جنوب ندارد
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ه  ا ر یرکل  مد یالم_ ا
یالم  ا ستان  ا وشهرسازی 
مستاجران  و  مالکان  گفت: 
تا پایان مهرماه فرصت دارند اطالعات 
امالک  سامانه  در  را  خود  سکونتی 

واسکان ثبت کنند. 
داشت:  اظهار  بهادری  عبداهلل 
ملک،  اطالعات  ثبت  عدم  درصورت 
برابر الزامات قانونی، آن واحد مسکونی 
خالی تلقی شده و برای آن ملک برگه 

مالیاتی صادرمی شود.
ت  طالعا ا ثبت   : د و فز ا ی  و
منجربه  واسکان  امالک  نه  درساما
ایجادشفافیت اطالعاتی درحوزه مسکن، 
ونهایتًا  صحیح  سیاستی  اخذتصمیمات 
تمامی  دارشدن  فرآیندخانه  تسهیل 

اقشارجامعه رافراهم می کند.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
درسامانه  اطالعات  ثبت  گفت:  ایالم 
برای  فرصتی  ا  ر واسکان  امالک 
مسکن  و  نفوس  دقیق  سرشماری 
اجرای  وامکان  مسکن  بازار  ،تنظیم 

ازجمله  تردولت  مطلوب  های  سیاست 
های  یارانه  یاپرداخت  مالیات  اعمال 
دقت  افزایش  وافزود:  دانست  هدفمند 
برنامه ریزی اقتصادی دربخش مسکن 
ازدیگر مزایای ثبت اطالعات درسامانه 

مذکورمی باشد.
چنانچه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
امالک  کشوردرسامانه  امالک  تمامی 
استفاده  ازسو  برسند،  ثبت  به  واسکان 
و  طلب  فرصت  و  افرادسودجو  های 

فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به 
چند فردتا حدزیادی جلوگیری خواهدشد.
ثبت  عدم  تبعات  به  بهادری 
اطالعات ملک درسامانه امالک واسکان 
نیز اشاره کردو گبیان داشت: برابرالزامات 
درسامانه  که  مسکونی  واحد  قانونی، 
شده  تلقی  نرسدخالی  ثبت  مذکوربه 
مالیاتی صادرو  برگه  ملک  آن  برای  و 
درصورت عدم پرداخت مشمول جرایم 
مالیاتی می شود. همچنین هرزمان که 

نیازبه اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای 
واحد  آن  مالک  موردنظرباشد،  ملک 
جرائم  پرداخت  به  مکلف  مسکونی 
بود. خواهد  ملک  درخصوص  مالیاتی 

مالیات  میزان  که  آنها  از  همچنین 
برابرمالیات  هجده  تا  ازشش  مربوطه 
مالیات  رقم  است  تعیین شده  اجاره  بر 
و  باشد  می  توجه  بسیارقابل  متعلقه 
قانون  طبق  نیرونیز  وزارت  همچنین 
این امالک را  مکلف است تعرفه برق 
در باالترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

ثبت  عدم   : کرد تصریح  وی 
درسامانه  اظهاری  خود  و  اطالعات 
ای  عدیده  مشکالت  واسکان  امالک 
برای خانوارهادر استفاده از خدمات ایجاد 
خواهدکردچرا که به موجب قانون ارائه 
بسیاری ازخدمات از جمله افتتاح حساب، 
صدور چک، خرید انشعابات برق، آب، 
فاضالب و… منوط به ثبت اطالعات 
ازخدمات  بسیاری  و  بوده  درسامانه 
به  درسامانه  مندرج  آدرس  براساس 

ساکنین ارائه خواهد شد.

مالکان و مستاجران اطالعات سکونتی خود را در سامانه امالک واسکان ثبت كنند رئیس اداره خزانه داری شهرداری رشت :
 شفافيت در اوراق بهادار

یکی دیگر از اقدامات موثر خزانه داری
بـه گـزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری 
رشـت - مصطفـی رحیمـی بـا اشـاره به شـکل گیـری واحد خزانـه داری 
بـه جهـت مدیریـت یکپارچـه هزینه هـای شـهرداری، اظهار کـرد: پس از 
تشـکیل واحـد خزانه داری بـه جهت افزایش نظارت و کنتـرل در مدیریت 
بودجـه، عملیات تخصیص اعتبـارات، درآمدها و هزینه ها کلیه دارایی های 
شـهرداری به خزانه واریز و از خزانه برداشـت می شـود.وی افزود: در ادامه 
این مسـیر و در گام بعدی عملیاتی شـدن شیوه نامه، دریافت اسناد مالکیت 
امـالک و مسـتغالت شـهرداری جهـت ثبـت حسـابداری و نگهـداری در 
بایگانی خزانه به عنوان بخشـی از دسـتورالعمل نظام جامع مالی شهرداریها 
اسـت کـه بـه جهت متمرکز  نمـودن منابع مالی شـهرداری و همچنین به 
منظـور اعمـال مدیریـت و پیگیری وصول مطالبات شـهرداری در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه اسـت.رئیس خزانـه داری شـهرداری رشـت تصریح کرد: 
بـرای ایجـاد شـفافیت در زمینـه اوراق بهادار شـهرداری رشـت که شـامل 
آیتـم هـای مختلـف از جمله اسـناد مالکیـت ملکهای شـهری، چک های 
تقسـیطی دریافتـی از مؤدیـان در مناطـق و ضمانـت  نامه هـای بانکی می 
باشـد،  برنامـه ریـزی و اقدام الزم صورت گرفت.رحیمی با اشـاره به اینکه 
در راسـتای عمل به شـیوه نامه مذکور، اسـناد مالکیت بایگانی شده در اداره 
امـوال شـهرداری بـه واحد خزانـه داری انتقال یافته و به طـور همزمان در 
سـامانه سـادا و سیستم خزانه داری شهرداری ثبت سـند حسابداری شدند، 
اذعـان نمـود: راه انـدازی یـک بانک اطالعاتـی از آمـار دارایی های ملکی 
شـهرداری و همچنیـن حجـم دقیـق معامـالت امالک شـهرداری یکی از 
مزایـای ایـن اقـدام خواهد بود.مصطفـی رحیمی در پایـان عملیاتی نمودن 
کامل دستورالعملها و شیوه نامه های ابالغی خزانه داری را از اساسی ترین 
ضروریـات مدیریـت شـهری عنـوان کـرد و گفت: سـعی داریـم فرآیندها، 
سـاز و کارهـا و برنامـه هـای آتـی خزانه بـه بهترین نحو ممکـن عملیاتی 
شـوند تـا در آینده شـاهد ایجاد شـفافیت و عدالـت در توزیـع خدمات و در 

نهایت تحقق عدالت شـهروندی باشـیم.

ارائه بيش از 4 ميليون خدمت
 از سوی شركت گاز استان گيالن

بـه گـزارش روابـط عمومـی گاز گیـالن – حسـین اکبـر مدیرعامل 
شـرکت گاز اسـتان گیـالن درخصـوص خدمـات ارائـه شـده بـه مـردم و 
مشـترکین گاز طبیعـی گفـت: در شـش ماه ابتدایی سـال جـاری بالغ بر 4 
میلیـون  و35۰ هـزار خدمـت مرتبـط با گاز بـه صورت غیرحضـوری ارائه 

شـده است.
وی بـا اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت: بیشـترین خدمت ارائه شـده 
در نیمـه اول سـال ۱4۰۰ از طریـق نـرم افـزار موبایلی )اپلیکیشـن( گاز با 

حـدود 2 میلیـون و 5۰ هـزار خدمـت بوده اسـت.
حسـین اکبـر بـا ابراز خرسـندی از اسـتقبال مشـترکین گاز طبیعی از 
اپلیکیشـن خدمـات الکترونیـک گاز گیالن، گفـت: اسـتفاده از این قابلیت 
بـه همـراه سـایر درگاه هـای مجازی سـبب صرفـه جویی قابـل مالحظه 

ای در زمـان و هزینـه برای مشـترکین محترم شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گیـالن همچنین از ارائـه بالغ بر یک 
میلیـون و 66۰ هـزار خدمـت از طریـق دفاتر پیشـخوان دولـت، 533 هزار 
خدمـت توسـط سـایت شـرکت گاز اسـتان گیـالن و بیـش از ۱۰4 هـزار 
خدمـت از راه تلفـن گویـای 34۱4 خبـر داد و گفـت:  این شـرکت با هدف 
کاهـش مراجعـات مـردم بـه ادارات، صرفـه جویـی در وقـت و هزینه ها و 
جلوگیـری از گسـترش ویـروس کرونـا، هـم اکنـون کلیه خدمـات خود را 
عـالوه بـر دفاتـر پیشـخوان، از طریق سـایت، نـرم افزار موبایلی و شـماره 

تلفـن گویـای 34۱4 ارائه مـی دهد.
وی درخصـوص نـوع خدمـات ارائـه شـده به مـردم گفت: بیشـترین 
خدمـات ارائـه شـده مربـوط بـه نمایـش قبـض با بیـش از یـک میلیون و 
466 هـزار مـورد مـی باشـد و پـس از آن پرداخـت بدهـی بـا حـدود ۹۰6 

هـزار مورد قـرار دارد.
 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
مصرف ساالنه گاز استان اصفهان

 ۲1  ميليارد مترمکعب است
سـید مصطفـی علـوی در نشسـت خبـری با اصحـاب رسـانه مطرح 
کـرد: در فصـل گرم سـهم مصـرف گاز بخش خانگـی 36 درصد  و صنعت 
64 درصـد و در فصـل سـرد سـهم مصـرف گاز بخـش خانگـی 5۹ درصد 
و صنعـت 4۱ درصـد اسـت، بنابرایـن زمانـی کـه مصـرف در فصل سـرد 
افزایـش مـی یابـد، دیسـپاچینگ مرکزی محدودیـت هـای گاز در صنایع 
مختلف را اعمال می کند که این در اختیارات شـرکت گاز اسـتان نیسـت.  
علـوی افـزود: شـرکت گاز اسـتان در حـال حاضـر به ۱۰ هـزار واحد 
صنعتـی و 62 شـهرک صنعتی گازرسـانی می کند، همچنیـن ۱62 جایگاه 

سـی ان جی در اسـتان فعال اسـت. 
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهان با بیان اینکـه مصرف روزانه 
گاز شـش نیروگاه اسـتان 2۰ میلیون مترمکعب است، گفت: مصرف ساالنه 
گاز اسـتان 2۱ میلیـارد مترمکعـب و روزانه 5۸ میلیون مترمکعب اسـت که 

معـادل گاز بیـش از دو فـاز پارس جنوبی در اسـتان مصرف گاز داریم. 
علـوی همچنیـن یادآور شـد: 2۰ درصد مصرف گاز اسـتان در بخش 
خانگـی و  حـدود ۸۰ درصـد مصرف گاز در بخش صنعت و نیروگاه اسـت. 
وی با بیان اینکه ۱۱2 شـهر و ۱۰6۰ روسـتای اسـتان اصفهان امروز 
گازدار هسـتند، تصریـح کـرد: در حـال حاضر عمال شـهر فاقـد گاز نداریم 
و صـد درصـد خانوارهـای شـهری و ۹۹ درصـد روسـتاها گاز دارنـد و بـه 
نوعی شـهرهای اسـتان کامال سـبز و روسـتاهایمان نزدیک سـبز هستند.

وی دربـاره طلب شـرکت گاز اسـتان از مشـترکین خـود، توضیح داد: 
طلـب شـرکت زیـاد گاز از مشـترکین خود زیاد اسـت که نسـبت به سـال 
گذشـته نیز افزایش یافته اسـت، البته این شـرکت بنا بر تعامل و همکاری 
بـا مشـترکین بـرای دریافـت طلـب خـود دارد، البته اگر کسـی چنـد دوره 
هزینـه قبـض خـود را پرداخـت نکنـد و بـا اخطار قبلـی و اعـالم قبلی گاز 

وی قطـع خواهد شـد. 
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان افزود: سـرجمع طلب شرکت 
گاز اسـتان بـاالی 5۰۰ میلیـارد تومان اسـت کـه عمده بدهـکاران صنایع 
بـه خصـوص صنایع بزرگـی همچون فـوالد مبارکه و ذوب آهن هسـتند.

تجليل از برگزیدگان فراخوان ساخت انيميشن
 و كليپ مدیریت مصرف بهينه آب

در مراسـمی از برگزیدگان فراخوان سـاخت انیمیشـن، موشـن گرافی 
و کلیـپ مدیریـت مصـرف بهینـه آب شـرکت آبفـای اسـتان اصفهـان 

تجلیل شـد.
در ایـن مراسـم کـه در حاشـیه آییـن پایانـی مهـرواره بیـن المللـی 
نقاشـی اربعیـن برگـزار شـد با اهـدای لوح تقدیـر و جوایز نقـدی از ۱۰ اثر 
برگزیـده ایـن فراخوان قدردانی به عمل آمد.ایـن فراخوان را روابط عمومی 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان، خردادماه امسال با هدف شناسایی 
هنرمندان عالقه مند به موضوع مدیریت مصرف آب منتشـر کرده بود که 
پس از بررسـی و داوری، انیمیشـن های«آب مجازی« ساخته میالد براتی 
و »آب سـالم« سـاخته مشـترک آیت نادری و عاطفه سـادات حسـینی به 
عنوان آثار برتر انتخاب شـدند. در این بخش همچنین موشـن گرافی«آب 

و زندگی« سـاخته بهنام معتمدی شایسـته تقدیر شـناخته شد.
در بخـش کلیـپ بزرگسـاالن نیـز آثار »تنـگ ماهی« سـاخته جواد 
اسـتکی و »قبض آب« سـاخته علی مهیاری و در بخش کلیپ خردساالن 
آثـار محمـد ارسـالن جنگروی، آسـنا جنگـروی و یونـس پورپیرعلی قابل 
تقدیـر شـناخته شـدند. در بخـش فوتـو کلیـپ و دابسـمش نیز آثـار اکرم 
یوسـفی، حانیـه رحیمـی و محمـد امین رحیمی بـه عنوان آثـار قابل تقدیر 
معرفـی شـدند. گفتنی اسـت آثـار برگزیده ایـن فراخـوان از طریق فضای 

مجـازی بـرای عالقه منـدان عرضه می شـود.

مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم :
 شركت گاز استان ایالم برای توزیع پایدار گاز در فصل سرما 

آمادگی دارد
این  گفت:  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل   : یعقوبیان  آذر  ایالم_ 
مجموعه برای پایداری گاز در سطح استان در فصل سرما آمادگی کامل دارد.

عباس شمس اللهی از تشکیل جلسات آمادگی زمستانی شرکت برای 
توزیع پایدار و ایمن گاز به مشترکین خبر داد و اظهار داشت: هرساله به منظور 
ارائه خدمات مطلوب به مشترکین و جلوگیری از افت فشار و توزیع عادالنه 
گاز، اقدامات مهم و اساسی در دستور کار قرار می دهد که خروجی آن تُامین 

گاز پایدار برای کلیه مشترکین بوده است.
وی اطالع رسانی به مشترکین و ارتقای سطح کیفی تبلیغات در راستای 
مدیریت بهینه مصرف در بخش خانگی را یکی از ابزارهای جلوگیری از مصرف 
بی رویه گاز دانست و افزود: انعقاد قرارداد پخش هشدارهای ایمنی و اصول 
صحیح مصرف گاز با صداو سیما، استفاده از تبلیغات محیطی و بیلبوردهای 
سطح شهرها و نیز استفاده از توان و پتانسیل قوی فضای مجازی استان برای 
آگاهی بخشی و اطالع رسانی چگونگی استفاده صحیح از گاز به مشترکین، 

از اهم اقدامات تبلیغی شرکت در فصول سرد سال است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم به اهمیت اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
اشاره و تصریح کرد: از سازمان های تبلیغی و آموزشی نظیر صدا و سیما، آموزش 
و پرورش، رسانه های مکتوب و مجازی و غیره انتظار می رود با ورود به این 
عرصه، شرکت گاز را در جهت نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه و ایمن 

گاز طبیعی یاری رسانند.
وی ادامه داد: تشکیل تیم های گشت و پایش مصرف گاز سازمانها و ادارات 
استان توسط واحدهای بسیج و حراست شرکت، تداوم و تسریع در اجرای طرح 
بهینه سازی موتورخانه  واحدهای مسکونی و تجاری و اداری، صحت سنجی و 
استاندارد سازی سامانه های گرمایشی مدارس و اجرای مصوبه هیات وزیران در 
خصوص رعایت الگوی مصرف برای ادارات و سازمان ها، از برنامه های مهم 

کنترلی این شرکت در فصل سرد سال خواهد بود.
شمس اللهی از شناسایی صنایع برای استفاده از سوخت دوم در مواقع 
بحران خبر داد و گفت: به کلیه واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی ابالغ می شود 
که برای مواقع ضروری و بحران سوخت دوم ذخیره سازی کنند تا در فصل 
سرد سال و افزایش مصرف گاز با مشکل مواجه نشده یا دچار خسارت نشوند 

چرا که اولویت اصلی شرکت گاز استان، تُامین گاز مشترکین خانگی است.
پایداری  برای  شرکت  این  اساسی  و  مهم  اقدامات  به  پایان  در  وی 
از چارت مدیریت بحران و مشخص کردن  افزود: استفاده  گاز اشاره کرد و 
بر  برنامه ریزی و نظارت  آنها،  ابالغ شرح وظایف  گروه های معین به همراه 
تجهیزات  تکمیل  آمادگی،  حفظ  مرتبط  مانورهای  اجرای  دوره ای،  تعمیرات 
انفرادی و گروه های امدادی، کنترل ارتباطات و تجهیزات مخابراتی و بی سیم، 
برگزاری جلسات توجیهی و آمادگی روسای ادارات شهرستان ها برای مواجهه 
با هرگونه بحران، شناسایی نقاط ضعف و تنگناهای موجود، تُاکید بر اجرای 
گسترده بهینه سازی موتورخانه های مسکونی، تجاری و اداری به منظور ارتقای 
بهره وری و مقاوم سازی تاسیسات حساس و حیاتی را از مهمترین برنامه های 

این شرکت عنوان کرد.

ای  منطقه  برق  شرکت  کارکنان  از  یکی  فرزند  درخشش 
سمنان

درمسابقات قرآنی وزارت نيرو در سطح كشور
فرزند یکی از کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان در مسابقات کشوری 

وزارت نیرو در رشته حفظ، حائز رتبه اول گردید. 
در شانزدهمین مرحله کشوری جشنواره قرآنی وزارت نیرو صالحه وحدتی 
، فرزند محمد مهدی وحدتی ، از کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان موفق 
به کسب رتبه اول در رشته حفظ موضوعی قرآن بین شرکت کنندگان شرکت 

های تابعه وزارت نیرو در سطح کشور گردید.
این مسابقات که ویژه فرزندان کارکنان شرکت های برق منطقه ای ، 
توزیع نیروی برق ، آب منطقه ای ، آبفا و برق حرارتی  در 4 رشته  قرائت و 
اذان ،حفظ موضوعی، مفاهیم و نماز در دو بخش آقایان و خانم ها از سوی 
دفتر فرهنگی و دینی وزارت نیرو برگزار شد برگزیدگان مرحله استانی این 

جشنواره به رقابت با برترین ها در مرحله کشوری پرداختند.

۲08 هکتار زمين در شهرک های صنعتی استان مركزی 
واگذار شد

مدیر عامل شرکت شهرک های استان مرکزی گفت: 2۰۸ هکتار زمین 
با هدف توسعه متوازن واحدهای تولیدی امسال در شهرک ها و نواحی صنعتی 

نقاط مختلف این استان به متقاضیان واگذار شد.
افزود:  مرکزی  استان  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر  میرزایی  طیب 
واگذاری 253 هکتار زمین به متقاضیان امسال در شهرک های صنعتی استان 
مرکزی هدفگذاری شده که تا کنون 2۰۸ هکتار معادل بیش از ۸۰ درصد 

واگذار شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان مرکزی در 2 ماه آخر سال به متقاضیان واگذار می شود، پیش بینی ها حاکی 

از آن است که تا پایان امسال مجموع واگذاری ها از 253 هکتار تجاوز کند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی اظهار داشت: تاکنون 
2 هزار و ۹۹ واحد تولیدی در 33 شهرک و ناحیه صنعتی استان مرکزی به 
بهره برداری رسیده و 3۷ هزار و 6۰۱ نفر در این واحدهای صنعتی اشتغال دارند.
میرزایی بیان کرد: با توجه به اینکه استان مرکزی با کمبود اراضی صنعتی 
از دستگاه های خدمات رسان به خصوص شرکت آب منطقه ای  مواجه است 
و توزیع برق استان انتظار می رود نسبت به تامین آب و برق برخی از نواحی 

صنعتی اقدام کنند تا بتوان اراضی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
در  مستقر  تولیدی  واحدهای  از  توجهی  قابل  شمار  داشت:  اظهار  وی 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان مرکزی به دالیل مختلف تعطیل یا نیمه 
تعطیل شدند که با پیگیری های انجام شده امسال 35 واحد صنعتی به چرخه 

تولید بازگشتند. 

سنت حسنه وقف یکی از مصادیق بارز احسان و خيرخواهی است
رئیس کمیسیون شهرهوشمند،اقتصاد شهری و مشارکت های شورای 
بارز  از مصادیق  این که سنت حسنه وقف یکی  بیان  با  اسالمی شهر کرج 
احسان و خیرخواهی است و دارای ثواب و فضیلت های بسیاری است،گفت: 
وقف ثوابی است که برای واقف آثار و برکات معنوی زیادی به ارمغان می آورد.

عمار ایزدیار همزمان با  دهه وقف با حضور در آستانه مقدس امام زاده 
میراث  وقف  داشت:  اظهار  امامزاده  این  غبارروبی صحن  آیین  و  )ع(  طاهر 
ماندگاری از حوزه هایی است که توجه به آن می تواند در حل مشکالت جامعه 

تاثیرگذار باشد.
رئیس کمیسیون شهرهوشمند،اقتصاد شهری و مشارکت های شورای 
اسالمی شهر کرج عنوان کرد:عمل واقفان در واقع درس بزرگی برای همگان 

است و همین وقف نام آنان را در تاریخ ماندگار خواهد کرد.
ایزدیار حضور در امامزادگان را موجب آرامش معنوی و روحی شهروندان 
وترویج فرهنگ صحیِح زیارت عنوان کرد وافزود: زیارت امامزادگان عالوه 
بر کاهش آسیب های اجتماعی می تواند به ترویج و نهادینه  کردن رفتارهای 

مطلوب اجتماعی و اخالقی در متن جامعه کمک کند.
رئیس کمیسیون شهرهوشمند،اقتصاد شهری و مشارکت های شورای 
اسالمی مرکزاستان البرز ادامه داد:همچنین دعاها و نمازهای دسته جمعی نوعی 
احساِس وحدت و یکپارچگی در زائران ایجاد می کند که از نظر روانشناسی 
از  و  است  موثر  و  مهم  بسیار  جامعه  در  انسانی  روابط  تحکیم  در  اجتماعی 
آنجا که معمواًل از تمامی فرهنگ های قومی و نژادی در این اماکن حضور 
دارند،پیوستگی و انسجام اجتماعی تقویت می شود. ایزدیار به تعامل و همکاری 
بیان کرد:تعامل،  اشاره و  اوقاف  اداره  شورای اسالمی شهرکرج،شهرداری و 
هم افزایی و همراهی بین شورای اسالمی شهرکرج،شهرداری و اداره اوقاف و 

امور خیریه بسترساز خدمات خوبی در جامعه خواهد بود.
رئیس کمیسیون شهرهوشمند،اقتصاد شهری و مشارکت های شورای 
اسالمی شهر کرج تاکیدکرد:مناسب سازی محیط پیرامونی امامزادگان و ارایه 
خدمات شهری درزمینه رفت و روب،توسعه و زیباسازی فضاهای اطراف و 
مقابل امامزادگان از مهمترین نیازها و طرح های مشارکتی بین اداره کل اوقاف 

و امور خیریه و مدیریت شهری در مرکز استان البرز است.
نیاز  که  است  موضوعی  وقف  فرهنگ  شد:ترویج  یادآور  ایزدیاردرپایان 
به تبلیغ آگاهانه دارد در این راستا اداره اوقاف می تواند با همکاری مدیریت 

شهری این هدف را محقق کند.

مدیرکل امور عشایری ایالم گفت 
ایالم ۹۰  استان  تولید ساالنه عشایر   :
هزار تن تولید انواع فرآورده های دامی 
به ارزش 2۰۰ هزار میلیارد تومان است.
عشایری  امور  مدیرکل   – ایالم 
ایالم گفت : تولید ساالنه عشایر استان 
انواع فرآورده  تولید  ایالم ۹۰ هزار تن 
های دامی به ارزش 2۰۰ هزار میلیارد 

تومان است.
فرشاد یاسمی در نشست خبری با 
رسانه های استان به مناسبت روز ملی 
روستا و عشایر اظهار داشت: نرخ خرید 
هزار   3۱ استان  در  عشایر  حذفی  دام 
هزار   3۰ رقم  این  کشور  در  و  تومان 
و  است  کیلوگرم  هر  ازای  به  تومان 
همچنین به ازای هر کیلوگرم وزن دام 
سه کیلوگرم جو یارانه ای به قیمت پایین 
تر از نرخ بازار به عشایر داده می شود.

ها  خشکسالی  اینکه  بیان  با  وی 
تاثیر منفی زیادی بر درآمد عشایر داشته 
مازاد،  افزود: خرید دام حذفی و  است، 
تامین نهاده های یارانه ای یا پرداخت 
علوفه ضمانتی از خدمات انجام شده به 

عشایر است.
مدیرکل امور عشایری ایالم یادآور 
شد: یکی از برنامه های مهم در خصوص 
توزیع نهاده های دامی پرداخت بیش از 
هفت هزار تن جو و نهاده دامی چون 
کاه و کلش به صورت نقد یا ضمانت نامه 

بانکی سه ماهه بین عشایر توزیع است 
و در صدد افزایش علوفه و نهاده های 
دامی به عشایر تا 2۰ هزار تن هستیم.

دیگر  یکی  کرد:  اضافه  یاسمی 
استان  عشایری  حوزه  مشکالت  از 
قشر  این  نیاز  مورد  آب  تامین  ایالم 
رسان  آب  تانکر  دستگاه   2۰ که  است 
باید به ناوگان حمل آب عشایر اضافه 
شود، در حال حاضر پنج دستگاه تانکر 
اضافه شده و رایزنی تامین اعتبار جهت 
و همچنین  تعداد دستگاه  این  افزایش 
به کارگیری بخش خصوصی برای آب 
رسانی به عشایر در حال انجام است تا 
میزان دفعات توزیع آب بیشتر و باتوجه 
به خشکیدگی یا کاهش آب رودخانه ها، 

باید آب احشام عشایر نیز تامین شود.

وی ادامه داد: تجهیز خانواده های 
خورشیدی  های  پنل  به  استان  عشایر 
طی پنج سال از دیگر برنامه های امور 
عشایری برای تامین برق و روشنایی این 
خانوارهاست و در این راستا 6۰۰ دستگاه 
پنل خورشیدی با همکاری شرکت توزیع 
بین  جاری  سال  پایان  تا  استان  برق 

جامعه هدف عشایری توزیع می شود.
مدیرکل امور عشایری استان ایالم 
آموزان  دانش  تحصیل  داشت:  اظهار 
عشایر از دیگر اهم اولویت هاست و طی 
تفاهم نامه منعقد شده با نوسازی مدارس 
باید مدارس عشایر از کپری به کانکسی 

یا ساختمان تبدیل و تجهیز شود.
یاسمی با بیان اینکه بیش از ۹۰ 
واکسن  استان  عشایر  جمعیت  درصد 

مورد  در  اند،  کرده  تزریق  را  کرونا 
عشایر کوچنده مهمان هم توضیح داد: 
به مسووالن استان هایی که عشایر آنها 
فصول سرد سال را در مناطق ییالقی 
سپری می کنند، تاکید شده عشایر آنها 
کرونا  واکسن  استان  به  ورود  از  قبل 
ماشینی  کوچ  همچنین  و  کنند  تزریق 
داشته باشند و نیز باتوجه به آسیب های 
وارده به مراتع ناشی از خشکسالی باید 
تعداد دام های کمتری را به استان حمل 

و احشام را نیز واکسینه کنند.
استان ایالم داری ۱۱ هزار خانوار 
با 6۰ هزار نفر جمعیت عشایری است 
که یک میلیون و 4۰۰ هزار راس دام 

را در اختیار دارند.
ایالم  استان  عشایر  ساالنه  تولید 
فرآورده های  انواع  تولید  تن  هزار   ۹۰
میلیارد  هزار   2۰۰ ارزش  به  دامی 

تومان است.
در فصول سرد سال ایالم میزبان 
کرمانشاه  همدان،  های  استان  عشایر 
راس  میلیون   2 از  بیش  با  لرستان  و 

دام است.
به مناسبت روز ملی روستا و عشایر 
طرح تامین آب در منطقه عشایری درگه 
میلیارد   ۱2 اعتبار  با  ایوان  شهرستان 
دستگاه   6۰۰ واگذاری  آغاز  و  تومان 
میلیون   6۰۰ اعتبار  با  خورشیدی  پنل 

تومان انجام می گیرد.

مدیرکل امور عشایری عنوان کرد :

تولید ساالنه عشایر استان ایالم 90 هزار تن به ارزش ۲00 هزار میلیارد تومان

وزیر نیرو از پروژه خرید تضمینی آب 
از تاسیسات نمک زدایی شماره 2بوشهر به 
روش BOO که قادر به تامین 35 هزار 
متر مکعب آب شهروندان بوشهری است 

، بازدید به عمل آورد.
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
آب و فاضالب استان بوشهر ، عبدالحمید 
حمزه پور در حاشیه بازدید وزیر نیرو از 
تاسیسات  از  آب  تضمینی  خرید  پروژه 
نمک زدایی شماره 2بوشهر اظهار داشت : 
با اجرای این طرح مشکل آب شرب شهر 

بوشهر رفع می شود.
وی افزود : این پروژه دارای پیشرفت 
فیزیکی 6۹ درصدی است و انتظار می رود 
با تخصیص های مناسب فاز اول آن با ۱2 
هزارمتر مکعب تا پایان امسال مورد بهره 

برداری قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر تصریح کرد: اعتبار کل پروژه 

، هفت هزار میلیارد ریال است که برای 
سرمایه گذاری آب شیرین کن ، اجرای 
خط انتقال و برق رسانی هزینه می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر با اعالم این که هدف دولت 
فیزیکی  درصد  با  های  پروژه  تکمیل   ،

باالست، عنوان کرد: تالش می کنیم با 
رایزنی و پیگیری های مورد نیاز ، تا سال 

۱4۰۱ به بهره برداری کامل برسد.

بازدید وزیر نیرو از پروژه خرید تضمینی آب از تاسیسات نمک زدایی بوشهر

و  مدیره  هیأت  رئیس  حسینی  محسن  سید 
عملیاتی  حجم  گیالن  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
حفر،  شامل  را  آبرود  روستای  به  آبرسانی  پروژه 
تجهیز و تکمیل یک حلقه چاه عمیق، اجرای خط 
انتقال، خرید امتیاز برق، اصالح شبکه توزیع آب و 
انشعابات موجود در روستاهای آبرود، الت و کنده 
سر اعالم کرد و گفت: برآورد اولیه اجرای این پروژه 
بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه در 

 4۰ که  بود  ریال  میلیارد   4۹ بر  بالغ   ۱4۰۰ سال 
زمینی  نیروی  توسط  هزینه  این  از  ریال  میلیارد 
ارتش تامین شده است.سید محسن حسینی افزود: 
با تقبل این هزینه توسط نیروی زمینی ارتش، پروژه 
تامین آب شرب روستای آبرود تا پایان سال جاری 
به بهره برداری می رسد.همچنین سرهنگ خلبان 
امروز ارتش جمهوری  اینکه  بیان  با  ولی رحمانی 
اسالمی ایران در کنار وظیفه اصلی خود که ایجاد 

امنیت پایدار و دفاع از حدود و مرزها است به مردم 
نیز خدمت می کند، افزود: محرومیت زدایی و حل 
توجه  مورد  ارتش  از سوی  امروز  مردم  مشکالت 
قرار گرفته است.وی در ادامه گفت: نیروی زمینی 
ارتش در حوزه محرومیت زدایی طرح های خوبی 
اجرا کرده است و در ایام کرونا نیز کمک های قابل 
توجهی به مردم داشته است و به تمام وعده های 

خود عمل می کند.

تفاهم نامه ای بین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران و شرکت آب و فاضالب استان گیالن

برق  توزیع  مدیریت  سرپرست 
شهرستان سرخه از اجرای پروژه اصالح 
وبهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق 

شهرک صنعتی سرخه خبر داد.
مهدی پاک طینت با بیان این که 
این برنامه در قالب رزمایش خدمت متعالی، 
با بسیج نیروهای عملیاتی و تجمیع امکانات 
به اجرا درآمد اظهار کرد: پنج گروه عملیاتی 
مراحل  کلیه  نفر ساعت،  با مجموع 5۰ 
و  رسانده  انجام  به  را  شده  بینی  پیش 
چنانچه اقدامات موردنظر به صورت مرحله 
ای صورت پذیرد، سه مرحله خاموشی می 
بایست به مشترکین اعمال شود که با این 
اقدام جهادی – ضربتی، در کوتاه ترین 
زمان، بیشترین بهره وری حاصل شده است.
برنامه مورد  این که  با عنوان  وی 
اشاره در قالب تعمیرات دوره ای خط 2۰ 
کیلوولت فیدر شاهین عملیاتی گردید یادآور 
شد: کاهش خاموشی های ناخواسته و گذرا، 
ارتقای ضریب اطمینان و حفظ پایداری 
از  مشترکان،  رضایت  افزایش  و  شبکه 

محسوب  رزمایش  این  اجرای  اهداف 
می شود.

پاک طینت تصریح کرد: سرویس و 
آچارکشی یراق آالت شبکه به طول پنج 
هزار و 6۰۰ متر، اصالح فرم و آچارکشی 
32 نقطه جمپر شبکه فشار متوسط، بهینه 
سازی ۱۱ ایستگاه هوایی توزیع برق و 
یک دستگاه پست زمینی، تعویض پنج 
عدد مقره سوزنی سرامیکی عارضه دار، 
نصب شش عدد رأس تیری بلند و جمع 
آوری رأس تیری کوتاه، نصب کاور کنسول 
و مقره سوزنی به منظور رفع پرنده زدگی 
سیلیکاژل،  محفظه  عدد  سه  همراه  به 
تعویض شش عدد مقره کششی معیوب 
با سال ساخت ۱۹۹۸، روپوش دار نمودن 
پنج دستگاه پست هوایی، تعویض دو عدد 
برقگیر و سه عدد دیسکانکتور معیوب، 
اصالح یک مورد فلش سیم و برطرف 
نمودن نقاط خطر شبکه محدوده شهرک 
صنعتی سرخه، از اقداماتی است که در این 

رزمایش عملیاتی شده است.

با هدف ارتقای پایداری خطوط برق رسانی انجام شد؛
اصالح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق شهرک صنعتی سرخه
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شـرکت مهندسـی خدمـات صنعتـی ایـران خـودرو 
)ایسـیکو(، در شـهریورماه امسـال توانسـت بـه باالتریـن 
میـزان بسـته بندی، بارگیـری و ارسـال بدنه به سـایت های 
اسـتانی و خارجی ایران خودرو در ۱۰ سـال گذشـته دسـت 

. بد یا
دنیـای جوانـان- مدیر حمل محصول و بدنه شـرکت 
ایسـیکو در ایـن بـاره گفـت: ایسـیکو بـا افزایـش کیفیـت 
نـاوگان حمـل، بـا هدف حمـل بدنه هـا در کوتاه ترین زمان 
ممکـن، توانسـت ۱۷هـزار و 62۰ دسـتگاه بدنـه خـودرو را 
بـه صـورت جـاده ای از سـایت ایران خودرو به سـایت های 

فـارس، کرمانشـاه، خـزر، تبریـز و کشـورهای آذربایجان و 
عـراق در مـدت زمـان 3۱ روز حمـل کند.محمـد ابراهیـم 
مـددی تصریـح کـرد: ایـن مدیریت حجـم انبارش، بسـته 
بندی، بارگیری و ارسـال بدنه ها را نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته چهـار هـزار و 3۰4 دسـتگاه افزایـش داد که 

طبـق آمارها 32 درصد رشـد داشـته اسـت.
وی افزود: شـرکت ایسـیکو از ابتدای سال تاکنون ۸۰ 
هـزار و ۸۷5 بدنـه را بـه سـایت های اقمـاری بسـته بندی، 
بارگیـری و ارسـال کـرده که نسـبت به سـال گذشـته ۱۷ 

درصد افزایش داشـته اسـت.

شهریورماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته محقق شد
رشد 3۲ درصدی حمل بدنه به سایت های تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو

دنیای جوانان : دکتر قادری توسعه 
فروشگاه های زنجیره ای را یکی از شاخصه 
های مهم توسعه یافتگی کشور عنوان کرد 
و افزود: باید عقب ماندگی از برنامه ششم 
توسعه با تحقق سهم 2۰ درصدی فروشگاه 

های زنجیره ای از نظام توزیع جبران شود.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
فروشگاه  کشوری  اتحادیه  عمومی  روابط 
های زنجیره ای، دکتر قادری نماینده مردم 
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  و  شیراز 
محاسبات مجلس با حضور در جلسه هیات 
مدیره اتحادیه با بیان اینکه قوانین در زمان 
کاهش  شوند،گفت:  اجرایی  باید  مشخص 
قیمت یکی از مهمترین اهداف تعیین سهم 
2۰ درصدی برای فروشگاه های زنجیره ای 
از نظام توزیع در برنامه ششم توسعه بود که 
عقب ماندگی از آن منجر به کند شدن روند 

تحقق این مهم شده است.
در  البته  افزود:  ادامه  در  قادری  دکتر 
با  ای  زنجیره  های  فروشگاه  حاضر  حال 
سهمی نزدیک به ۱2 درصد و بکارگیری تمام 
ظرفیت ها و تالش های شبانه روزی با ارائه 
کاال و خدمات و به خصوص کاالهای تنظیم 
بازاری به نحو مطلوب در برهه های مختلف 
به ویژه ایام پاندمی کرونا بعنوان بازوی اجرای 
دولت آرامش را در بازار ایجاد کردند این در 
حالیست که اگر سهم 2۰ درصدی محقق 
می شد آثار و برکات آن به مراتب بیشتر بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه توسعه فروشگاه 
های زنجیره ای در تقابل با صنوف سنتی 
تلقی نمی شود، اظهار داشت: فروشگاه های 
زنجیره ای با انتقال دانش و تجربه به دیگر 
صنوف ضمن نوین سازی نظام توزیع، نه تنها 
منجر به کاهش چشمگیر هزینه های سربار 
صنوف سنتی می شود، بلکه اشتغال آنان را 
حفظ کرده و تبدیل به شغلی پایدار می کند.
افزود:  ادامه  در  شیراز  مردم  نماینده 
اعطای فرانچایز و فعالیت در قالب برند واحد با 
ارائه کاال و خدمات با قیمت و کیفیت یکسان 
در اقصی نقاط کشور یکی از اقدامات قابل 
آثار و  این صنف است که  تحسین فعالین 

برکات فروانی دارد.
فعالیت کلیه صنوف  به  اشاره  با  وی 

بر بستر اینترنت یک امر ضروری در آینده 
نزدیک است، گفت: یکی از مشکالت حوزه 
توزیع عدم آموزش کافی آحاد مردم به این 
نوع فعالیت است.دکتر قادری در ادامه تصریح 
کرد: تجربه موفقی که فروشگاه های زنجیره 
ای در فروش مجازی بویژه در ایام پاندمی 
کرونا و سهولت در دسترسی به انواع کاال و 
برای  باید  داشتند  هموطنان  برای  خدمات 

دیگر صنوف نیز اتفاق بیوفتد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس 
شورای اسالمی معتقد است صرفه ناشی از 
مقیاسی که فروشگاه های زنجیره ای به وجود 
آورده اند، کاهش هزینه های سربار و در نتیجه 
کاهش قیمت را به همراه دارد که این نکته 

قابل تاملی است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از 

کاالی ایرانی افزود: فروشگاه های زنجیره 
ای بهترین مکان برای عرضه تولیدات ملی 
و در نتیجه ارتقای تولیدات کشور براساس 

نیاز مصرف کنندگان است.
فرمایشات  به  اشاره  با  قادری  دکتر 
مقام معظم رهبری مبنی بر رفع موانع گفت: 
حوزه  فعالین  برای  مشکالتی  می دانیم  ما 
در  دارد  وجود  ای  زنجیره  های  فروشگاه 
همین رابطه از پیشنهادات اتحادیه مربوطه 

برای رفع موانع استقبال می کنیم.
وی همچنین معتقد است اخذ عوارض 
مالیات بر ارزش افزوده در سیستم توزیع کاال 

باید اصالح شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس 
شورای اسالمی در ادامه افزود: باید از این نوع 
فعالیت حمایت کرد در همین رابطه کمیسیون 
های تخصصی مجلس با فراخواندن دستگاه 
های اجرایی که تخلفاتی را انجام می دهند 
و موانعی را در راه تحقق برنامه ششم توسعه 
ایجاد می کنند درصدد روشن کردن موضوع 

و رفع موانع هستند.
اینکه  بیان  با  شیراز  مردم  نماینده 
ای  سلیقه  برخورد  از  اجرایی  دستگاه های 
پرهیز کنند، افزود: نباید مشکالت را به کل 

تعمیم داد و سیستماتیک برشمرد.
وی در پایان از فروشگاه های زنجیره 
و  کاال  ارائه  و  زدایی  ابهام  با  خواست  ای 
خدمات به نحو احسنت از بروز هرگونه شبهه 

جلوگیری کنند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس؛
توسعه فروشگاه های زنجیره ای شاخصه ی توسعه یافتگی است

فرمانده حوزه بسیج گروه خودروسازی سایپا:
اطالعيه جذب نيرو در سایپا كذب است/ هدف خبر كذب اشتغال 
بسيجيان در شبکه های اجتماعی تخریب چهره جهادگونه بسيج 

است/ برخورد با شایعه سازان از طریق مراجع قانونی
دنیای جوانان : اطالعیه جذب نیرو در سایپا کذب است/ هدف خبر کذب 
اشتغال بسیجیان در شبکه های اجتماعی تخریب چهره جهادگونه بسیج است/ 

برخورد با شایعه سازان از طریق مراجع قانونی
اخیرا خبری در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن 
به استخدام شرکت سایپا از بین بسیجیان استان البرز اشاره شده و انتشار این 
اطالعیه کذب، عناد جویی و غرض ورزی عده ای خاص را نشان می دهد.

به گزارش دنیای جوانان، داود حسین زاده فرمانده حوزه بسیج گروه 
خودروسازی سایپا با اشاره به انتشار خبر فوق گفت: در این اطالعیه کذب 
آمده که طی توافق بسیج استان البرز با شرکت سایپا، این مجموعه صنعتی 
از متقاضیان بسیجی استخدام به عمل می آورد. این در حالی است که شرکت 
سایپا هرگونه جذب نیرو را از طریق سایت رسمی و سایر درگاه های خود 

اطالع رسانی می کند.
مشکل  با  کشور  که  شرایطی  در  رسد  می  نظر  به  اینکه  بیان  با  وی 
اشتغال و مطالبه جوانان برای استخدام روبرو است انتشار گسترده اینگونه 
اخبار اهداف غرض ورزانه ای را دنبال می کند اظهار داشت: به خصوص 
آنکه در آگهی مذکور از استخدام بسیجیان و ساکنین مناطق پرجمعیت البرز 
مانند حصارک و کمالشهر نام برده شده است و از آنجا که ضرورت اشتغال 
در آنجا احساس می شود، با هدف قراردادن بسیج که جایگاه واالیی در آن 

مناطق دارد روبروی مردم است.
داود حسین زاده افزود: خبر کذب استخدام بسیجیان محالت البرز در 
سایپا در زمانی منتشر می شود که حوزه بسیج گروه خودروسازی سایپا در سال 
های اخیر در کنار مدیریت ارشد گروه و پرسنل این گروه خودروسازی بوده 
و در حوزه های داخلی سازی قطعات، افزایش تولید و موضوعات فرهنگی و 

سالمت کارکنان نقش پررنگی را ایفا کرده است.
فرمانده حوزه بسیج گروه خودروسازی سایپا با اشاره به تالش جهادگونه 
کارکنان بسیجی سایپا در شرایط سخت اقتصادی تصریح کرد: به نظر می 
رسد هدف انتشار این اخبار کذب تخریب چهره بسیج و خادمانی است که 
در لباس کار و صنعت تمام تالش خود را برای نقش برآب کردن نقشه های 

شوم دشمنان در ضربه زدن به صنعت خودروسازی کشور به کار بسته اند.
حسین زاده افزود: از طریق مراجع قانونی با انتشار دهندگان این قبیل 

اخبار برخورد خواهیم کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه دولت مردمی سیزدهم با هدف 
ایجاد اشتغال و توجه به نیازهای عموم مردم به خوبی کار خود را آغاز کرده 
است و امید می رود که شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم و امکان 
استخدام جوانان پرتالش و مستعد کشور در مجموعه های صنعتی فراهم شود.

حرکت جهادی پاکسان در مسیر ارتقاء سالمت جامعه؛
محصوالت پاكسان در نيکشهر سيستان و بلوچستان توزیع شد

دنیای جوانان: پاکسان با توزیع محصوالت خود در استان سیستان و 
بلوچستان گام مهمی در بهداشت شماری از خانوار های این استان جنوبی 

کشور برداشت.
محصوالت  از  ای  محموله  جاری  سال  مهرماه  هشتم  پنجشنبه  روز 
شوینده پاکسان با تاکیدات حسن بقائی مدیر عامل این مجموعه به بخش 
مرکزی نیک شهر استان سیستان و بلوچستان ارسال و به 35۰ خانوار ساکن 
در ۱5 روستای این منطقه توسط همکاران شرکت پاکسان اهدا شد. شرکت 
پاکسان در راستای وظایف انسانی و مسئولیت اجتماعی خود با هماهنگی 
های صورت گرفته با بخشدار نیک شهر، آقای بلوچ زهی، و خیرین منطقه 
از جمله آقای بهزاد رئیسی که سهم به سزایی در بهبود شرایط زیستی در 
مناطق محروم این حوزه دارد پک محصوالت شوینده خود را توزیع نمود. 
در  آنان  فعال  حضور  با  و  پاکسان  عمومی  روابط  تیم  کمک  به  اقدام  این 
فرایند توزیع این محصوالت عملی شد تا کاال های شوینده اهدایی پاکسان 
در کمترین زمان ممکن به دست نیازمندان واقعی برسد. این پک ها شامل 
پودر دستی، پودر لباسشویی، صابون رختشویی، صابون حمام، شامپو سر، مایع 
ظرفشویی و ماسک بهداشتی بود که با نظر مدیر عامل این مجموعه فراهم 

و به خانوار های این مناطق تقدیم شد.

درمانگاه تخصصی شهدای سالمت
پایش سالمت پرسنل پاكسان تخصصی انجام می شود

دنیای جوانان: شرکت پاکسان در جهت سنجش سالمت پرسنل خود 
از متخصصین پایش سالمت بهره می برد.

شرکت پاکسان پس از راه اندازی درمانگاه تخصصی با عنوان »شهدای 
حوزه سالمت«، با دستور حسن بقائی مدیر عامل پاکسان در این مجموعه به 
ارائه خدمات تخصصی پرداخت. در این درمانگاه در کنار حضور متخصصان 
گوناگون از جمله ارتوپد، داخلی، اعصاب و روان، قلب و عروق و ... امکان 

پایش سالمت پرسنل نیز فراهم شد.
این  عملکرد  نحوه  و  اقدامات  تشریح  به  تا  شد  ای  بهانه  امر  همین 
سیستم پایش در پاکسان بپردازیم و از کارشناس آن چند و چون عملکرد 

این حوزه را جویا شویم.
پایش  کارشناس  و  درمانی  گفتار  ارشد  کارشناس  پور،  نورائی  عطیه 
سالمت پرسنل شرکت پاکسان با اعالم این خبر گفت: شرکت پاکسان به 
منظور افزایش سطح سالمت پرسنل با بهره گیری از متخصصین سنجش 
سالمت در مرکز بهداری این مجموعه در تالش است تا ضمن بررسی سالمت 
افراد، در مسیر بر طرف کردن مشکالت احتمالی آن ها اقدامی انجام دهد.

وی در ادامه ضمن اشاره به حمایت های حسن بقائی مدیر عامل پاکسان 
افزود: با تاکید مدیر عامل این مجموعه در تالش هستیم با بررسی مسائلی 
همچون مشکالت تنفسی، حنجره، مشکالت گفتاری، درد در حنجره و سایر 
معضالت مرتبط با سالمتی افراد، مراجعه کنندگان را به متخصص مربوطه 

ارجاع داده و یا راهکارهایی برای رفع مشکالت ارائه شود.
این کارشناس ارشد گفتار درمانی در ادامه با اشاره به اهمیتی که مدیر 
افراد می دهد یادآور شد: بررسی وضعیت  عامل این مجموعه به سالمت 
سالمت پرسنل این مجموعه همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. 
در کنار آن، بخشی را نیز به عنوان پایش سالمت افراد خانواده مورد توجه 
از ضربه، سکته،  ناشی  که  خانواده  افراد  به مشکالت  توجه  با  دادیم.  قرار 
به صورت  ... است، مشاوره  و  ام اس  بلع،  آلزایمر، مشکالت  پارکینسون، 
غیر حضوری و با دریافت شرح بیمار صورت می گیرد و سپس فرد بیمار به 

متخصص مربوطه ارجاع داده می شود.
نورائی پور با تاکید بر شعار پاکسان خاطرنشان کرد: در شعار این مجموعه 
به سالمت خانواده تاکید شده است. بخشی از این خانواده بزرگ، پرسنل این 
مجموعه هستند که در آن نقش مهمی داشته و در تولید محصوالت وظیفه 
سنگینی بر عهده دارند. همین امر سبب می شود که ضمن پایش سالمت 
ارزیابی  تا  باشیم  در تالش  ها،  آن  تکفل  تحت  های  خانواده  و  افراد  این 
درستی از وضعیت روحی و سالمتی آن ها داشته و بتوانیم خدمات درستی 

را به آن ها ارائه دهیم.

برند منسوجات و پوشاک فروشگاه رفاه رونمایی شد

دنیای جوانان::مراسم رونمایی از برند منسوجات و پوشاک فروشگاه رفاه 
و همچنین عقد تفاهم نامه همکاری رفاه با جمعی از تولیدکنندگان و تامین 

کنندگان تجهیزات فروشگاهی با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار شد
به گزارش دنیای جوانان ،شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه افق 
های روشنی را در پیش رو دارد و در صدد است که در صنعت خرده فروشی 
کشور گام نخست را بردارد و به عنوان یکی از اولین ها و مهمرتین شرکت 

های فروشکاه های زنجیره ای کشور قرار بگیرد.
اساسی در صنایع غذایی و  تامین کاالهای  بر  به همین دلیل عالوه 
بهداشتی و… امروز در صنعت منسوجات حرفی برای گفتن خواهد داشت. 
بعدی  در گام  رفاه  ای  زنجیره  فروشگاه های  این شرکت  راستا  در همین 

اقدام به ایجاد فروشگاه های  زنجیره ای پوشاک و منسوجات کرده است.
اخبار روز در همین راستا این شرکت در حاشیه برگزاری سومین دوره 
از نمایشگاه بین المللی مراکز خرید، مجتمع های تجاری و صنایع وابسته 
)ایران ریتیل شو 2۰2۱(  از برند سارابیز به عنوان نشان تخصصی پوشاک و 

منسوجات مختص به فروشگاه های زنجیره ای رفاه رو نمایی کرد.
رسول محمدی مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در 
سخنانی کوتاه در این مراسم اظهار داشت: فروشگاه های بزرگ دنیا معموال 
برای گروه های کاالهایی مختلف برندهای مختلفی را تعریف می کنند. ما 
هم از حدود یک سال پیش در فروشگاه رفاه مقدمات مطالعاتی ایجاد یک 
برند تخصصی را آغاز کردیم که امروز رونمایی شد. این برند در حوزه پوشاک 
و منسوجات فعالیت خواهد کرد. امیدواریم با کمک تولیدکنندگان و اصیل 

ایرانی شرایط مناسبی را برای صنعت پوشاک ایرانی فراهم کنیم.
گفتنی است در کنار مراسم رونمایی از این برند مراسم امضای تفاهم نامه 
میان فروشگاه زنجیره ای رفاه و بیست شرکت بزرگ تامین کننده تجهیزات 
فروشگاهی برگزار شد. الزم به ذکر است که حجم این و مبلغ قراردادهای این 

تفاهم نامه ها بالغ بر 5۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.

خبر ...خبر

کوتاه از صنعت

با  زامیاد  شرکت   : جوانان  دنیای 
از ۱۷ هزار دستگاه خودرو  تولید بیش 
رکورد  امسال،  نخست  ماهه  شش  در 

شکنی کرد.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل 
از ارتباطات شرکت زامیاد، این شرکت 
با   ۱4۰۰ سال  نخست  ماهه  شش  در 
انواع  دستگاه  هفت  و  هزار   ۱۷ تولید 
بیشترین  توانست  تجاری،  محصوالت 
میزان تولید خودرو در شش ماه را در 
بازه زمانی ۱۰ سال گذشته به نام خود 

ثبت کند.
همچنان  که  است  حالی  در  این 
به واسطه  بیشماری  موانع  و  مشکالت 
بین المللی  محدودیت های  و  تحریم ها 

اعم از دشواری تامین مواد اولیه، خرید 
قیمت  افزایش  خارجی،  قطعات  برخی 

قطعات و نقل و انتقال بانکی بین المللی 
در کنار شیوع بیماری کرونا پابرجاست؛ 

همچنین، قطعي مکرر برق در تابستان 
امسال نیز مشکالت تولید را دوچندان 
در  زامیاد  شرکت  موفقیت  ولی  کرد 
موانع،  این  همه  باوجود  تولید،  عرصه 

رقم خورده است.
این گزارش مي افزاید: باتوجه به 
ورود محصوالت جدیدتر به سبد عرضه 
زامیاد نظیر وانت پادراپالس و کارون و 
دوم  نیمه  در  آن  تولید  افزایش  برنامه 
این شرکت  امسال، پیش بینی می شود 
بتواند در عرصه تولید انبوِه محصوالت 
موفقیت های  نیز  باکیفیت تر  تجاری 
نیاز  پاسخ گوی  و  کرده  کسب  زیادی 
و  سبک  تجاری  محصوالت  به  بازار 

نیمه سنگین باشد.

با وجود تحریم و کرونا؛

ركورد توليد شش ماهه زامياد پس از 10 سال شکسته شد

دنیای جوانان: شرکت خدمات پس 
هدف گذاری  با  ایران خودرو  فروش  از 
تسهیل دسترسی مشتریان و دارندگان 
محصوالت ایران خودرو به قطعات اصلی 
فروش  رکورد  بازار،  سهم  افزایش  و 
پایانی  روز  در  را  خود  ماهانه  و  روزانه 

شهریورماه امسال پشت سر گذاشت.
بازاریابی  معاون  جوانان-  دنیای 
گفت:  باره  این  در  ایساکو  فروش  و 
ایساکو عالوه بر گذر از رقم فروش 5۸ 
میلیارد تومان در روز پایانی شهریور ماه، 
توانست باالترین رقم فروش روزانه را 
خود  کاری  کارنامه  در  سال  ابتدای  از 
در  مجموعه  این  همچنین  کند.  ثبت 
میلیارد  رقم 6۰3  از  گذر  با  ماه  همین 
تومان توانست در حوزه توزیع قطعات، 
را  تمام رکوردهای ماهانه پیشین خود 
پشت سر گذاشته و رشد شایان توجهی 
را تجربه کند که این به معنای تسهیل 
مورد  قطعات  به  مشتریان  دسترسی 

نیاز است.
شهرام غالمی تشریح کرد: افزایش 
روزافزون سهم بازار، همه ساله به عنوان 
کار  دستور  در  کلیدی  اهداف  از  یکی 
نهایی  هدف  و  می گیرد  قرار  ایساکو 
خدمت رسانی  استانداردهای  بهبود  آن 

به مشتریان و ایجاد رابطه ای برد ـ  برد 
ایساکو  است.  و شرکت  بین ذی نفعان 
و  نو  اجرای طرح های  با  راستا  این  در 
خالقانه می کوشد، با سهولت بخشیدن 
به دسترسی مشتریان به قطعات و لوازم 
مصرفی مورد نیاز، رضایت مشتریان از 
خدمات پس از فروش را افزایش دهد.

وی در ادامه گفت: ایساکو در سال 
بازرسی  شرکت  اعالم  طبق  بر  اخیر 
کیفیت و استاندارد ایران، برای نخستین 
چهار(  )بازنگری  ارزیابی  ادوار  در  بار 
خدمات  حوزه  یک«  »رتبه  شد  موفق 
از فروش صنعت خودروی کشور  پس 
را کسب کند و بدین ترتیب با پشتوانه 

یازده سال صدرنشینی پیشین خود، برای 
دوازدهمین سال متوالی جایگاه برتر را 
در سطح کشور به خود اختصاص دهد.

در  مجموعه  این  افزود:  غالمی 
فروش  افزایش  با  نیز  گذشته  سال 
لوازم یدکی به میزان 5۰ درصد برابر با 
۱2۰۰میلیارد تومان جهش بی سابقه ای 
را در زمینه فروش رقم زد. همچنین با 
افزایش2۰ درصدی نرخ تامین و عرضه 
به درخواست در بخش  قطعات نسبت 
تجاری و فروشگاهی و باالترین میزان 
به  مشتریان  نیازمندی  به  پاسخگویی 
بازار  سهم  افزایش  بر  عالوه  قطعات، 
 ۱52 خالص  سود  کسب  به  موفق 

درصدی از محل بازرگانی شد.
یساکو  ا شرکت  گفت:  غالمی 
ایفای  راستای  در  گذشته  سال  در 
نقش مسوولیت های اجتماعی، اقدامات 
فرهنگ سازی  خصوص  در  مناسبی 
اصلی  قطعات  خرید  اطالع رسانی  و 
تقلبی،  قطعات  به کارگیری  عواقب  و 
داد  صورت  اصل  غیر  و  بی کیفیت 
محصوالت  دارندگان  شد  باعث  که 
به  نسبت  پیش  از  بیش  ایران خودرو، 
از  اصل  یدکی  لوازم  خرید  مزایای 
مجاز  فروشگاه های  و  نمایندگی ها 
این  تهیه  به  نسبت  و  آگاه  ایساکو 

محصوالت ترغیب شوند.
وی افزود: از سوی دیگر شرکت 
ایساکو طی سال های اخیر با همکاری 
نهادهای نظارتی که همچنان در جریان 
تولید  زیرزمینی  کارگاه  چندین  است، 
بی کیفیت  و  تقلبی  قطعات  توزیع  و 
و  بسته بندی  از  استفاده  سوء  با  که 
هولوگرام این شرکت جان و مال مردم 
و  کشف  می انداختند  مخاطره  به  را 
پلمب کرده که این اقدام سهم موثری 
دسترسی  تسهیل  و  اعتمادسازی  در 
مشتریان به قطعات اصلی این مجموعه 

داشته است.

با هدف افزایش دسترسی مشتریان ایران خودرو به قطعات اصلی رقم خورد

رکورد زنی ایساکو در فروش روزانه و ماهانه

مجمــع عمومــی فــوق العــاده 
ــزار  ــران، برگ ــع شــیر ای شــرکت صنای

ــد. ش
دنیــای جوانــان: بــه گــزارش 
ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم رواب
ــگاه(،  ــران )پ ــع شــیر ای شــرکت صنای
ایــن مجمــع بــه ریاســت نرگــس 
ــدوق  ــی از صن ــه نمایندگ ــان ب یزدانی
بازنشســتگی کشــوری و شــرکت آتیــه 
ــی  ــه نمایندگ ــا ب ــان بادپ ــا و احس صب
ــهر،  ــع بهش ــعه صنای ــرکت توس از ش
طالبــی بــه نمایندگــی گــروه ســرمایه 
گــذاری صنایــع بهشــهر و حمیــد 
ــه  ــن، عبدال ــوان ناظری ــی به عن فهیم
قدوســی مدیرعامــل صنایع شــیر ایران 

به عنــوان دبیــر جلســه، تشــکیل شــد.
در ایــن جلســه، کــه ولــی ملکــی 
رئیــس هیئــت مدیــره و حســن زنــوزی 
معــاون هماهنگــی امــور شــرکت های 
صنایــع شــیر ایــران نیــز حضــور 
داشــتند، عبدالــه قدوســی گــزارش 
جهــت  گرفتــه  صــورت  اقدامــات 
پذیــرش شــرکت صنایــع شــیر ایــران 
در بــازار ســرمایه )بــورس( را ارائــه کرد.
ــرد:  ــح ک ــوزی تصری ــن زن حس
ادغــام و یکپارچــه ســازی شــرکت 
پخــش سراســری پــگاه و مناطــق 
انجــام و مقدمــات ادغــام شــرکت های 
ــز  ــروری نی ــت و دامپ ــت و صنع کش

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص

با حضور نمایندگان صاحبان سهام پگاه برگزار شد:

مجمع عمومی فوق العاده صنایع شیر ایران
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امیرمحمد یزدانی:
هدف اصلی من، طالی المپيک پاریس است

در  یران  ا کشتی  قهرمان  نائب 
مسابقات جام جهانی نروژ از انگیزه هایش 
المپیک  طالی  مدال  به  دستیابی  برای 

پاریس می گوید.
به گزارش دنیای جوانان، امیرمحمد 
جویباری  و  ساله   2۱ کشتی گیر  یزدانی 
انگیز  جهانی شگفت  مسابقات  در  ایران 
ظاهر شد و موفق شد با حضور در فینال 
برای  خوبی  روزهای  نوید  رقابت ها  این 
آینده بدهد. هرچند در دیدار فینال او مقابل 
حریف روس شکست را پذیرفت اما مدعی 
است برای المپیک نقشه قهرمانی و طال 

را در ذهن خواهد داشت.
امیرمحمد یزدانی درباره دستیابی دو کشتی گیر جویباری به عنوان جهانی اینطور 
صحبت هایش را آغاز می کند و می گوید: در مازندران و مخصوصا جویبار از گذشته 
کشتی های سنتی وجود داشت و جویباری ها از همان ابتدا عالقه بسیار زیادی به 
این رشته داشتند. شاید جالب باشد این را بگویم که اینقدر عالقه به این رشته زیاد 
است که حتی در برخی مراسم عروسی هم کشتی برگزار می کردند! خانواده من از 
ابتدا همه طرفدار کشتی بودند و بسیار متعصب. تاچشم باز کردیم گفتند کشتی و 

انتخاب دیگری نداشتیم.
وی درباره اینکه اگر وارد این رشته نمی شد، تصور اینکه در رشته دیگری 
به موفقیت دست یابد را می کرد، گفت: قطعا فوتبال را انتخاب می کردم، فوتبال را 
بیشتر از کشتی دوست داشتم. اما به حرف پدرم گوش کردم و کشتی را انتخاب کردم. 
همیشه به دنبال بهترین بودن و برنده بودن هستم. االن هم البته از اینکه در این 
رشته کار می کنم راضی ام. االن کشتی را دوست دارم و برای من مثل عشق می ماند.

یزدانی درباره روحیه مبارزه طلبی اش و نمایش های پیش از شروع مسابقه اش 
نیز اینطور توضیح داد: اعتقاد من این است که روی تشک کشتی هر کشتی گیری 
که پرروتر ظاهر شود، موفق تر است به همین دلیل همیشه سعی کرده ام از لحاظ 

روحی و روانی از حریفانم باالتر باشم.
کشتی گیر نائب قهرمان ایران در مسابقات جهانی، درباره حرکات پشتک وارویی 
که در ابتدای مسابقات به نمایش می گذارد گفت: این حرکت را که می زنم استرسم 

از بین می رود. از نظر روحی و روانی روی من تاثیر می گذارد.
وی درباره عملکردش در مسابقات جهانی و خصوصا در بازی فینال که در 
نهایت با شکست برابر حریف روسی همراه بود گفت: اول کشتی همه فکر می کردند 
در اجرای ُکنده ها امتیاز را به من می دهند، اما وقتی به اسکوربورد نگاه کردم دیدم 
اینطور نیست و امتیاز نگرفته ام این موضوع یک مقدار باعث شد شوکه شوم و در 

ادامه با فن فیتیله حریف مواجه شدم و شکست خوردم.
یزدانی درباره شباهت فامیلی و البته ظاهری اش با حسن یزدانی نیز اینطور 
واکنش نشان داد: خیلی زیاد به من این موضوع را می گویند. امیدوارم از لحاظ فنی 
و کسب عناوین، افتخارات و اخالق هم بتوانم مانند پهلوان حسن یزدانی الگو باشم.

وی درباره عملکرد پژمان درستکار به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی نیز گفت: 
واقعا از کنار ایشان بودن لذت می برم. هم از لحاظ اخالقی و هم از لحاظ فنی واقعا 
بی نظیرند و مطمئنا نقش زیادی در عملکرد کشتی گیران در این مسابقات داشتند. 
در این میان نباید از نقش آقای دبیر هم به سادگی گذشت. آقای دبیر تا به امروز 

حمایت مناسبی از جهات مختلف داشته است.
یزدانی در پاسخ به این سوال که آیا الگوی خاصی در کشتی دارد نیز اینطور 
توضیح داد: اوایل دوست  داشتم مانند چند کشتی گیر کشتی بگیرم اما فهمیدم از 
کشتی خودم فاصله می گیرم و دور می شوم به همین علت روی تکنیک های خودم 

بیشتر تمرکز کردم.
نائب قهرمان کشتی آزاد ایران در پایان مدعی است که مقام خود را در المپیک 
ارتقا خواهد بخشید: آرزوهایم حد و مرز ندارد و انسان همیشه به دنبال بیشتر و بیشتر 
است و من  هم دوست دارم در مسیر قهرمانی به باالترین درجات برسم و قطعا هدفم 
طالی المپیک است. تشکر می کنم از همه عزیزانی  که در این مسیر کنارم بوده اند 

و امیدوارم با تداوم این عملکرد این حمایت آنها را پاسخ دهم.

1۳ مدال حاصل تالش ووشوكاران ایران در آسيا

ووشوکاران ایران در اولین دوره مسابقات مجازی ووشو سنتی آسیا موفق به 
کسب 2 مدال طال، 5 نقره و 6 برنز شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو، اولین دوره رقابت های مجازی ووشو 
سنتی آسیا طی روزهای ۱5 آگوست تا 4 اکتبر )24 مرداد تا ۱2 مهر( برگزار شد. 
در این مسابقات که 252 ووشوکار از 2۱ کشور حضور داشتند، نمایندگان کشورمان 

موفق به کسب 2 طال، 5 نقره و 6 برنز شدند.
 بر همین اساس امیرمهدی انامقی دو طال )سالح   های نرم و دو سالحه دی 
تانگ دائو( و یک نقره )دی تانگ چوان(، ریحانه نریمانی یک )سالح پودائو( و یک 

برنز )چانگ چوان( موفق به کسب مدال طال شدند.
فاطمه عابدیان دو مدال نقره، )نن چوان و نن دائو(، معصومه کهدویی یک 
نقره )تایچی جین( و یک برنز، )تایچی چوان(، دانیال عباسی یک نقره )پودائو( و 
یک برنز )شوان یوئه(، فرم گروهی بانوان )تایچی چوان(، محمدحسین فرشباف دو 

مدال برنز در )تایچی جین و تایچی چوان( کسب کردند.
حسین حضرتی رئیس کمیته ووشو سنتی و محبوبه کریمی مربی تیم ملی 
ایرانی در  آماده سازی شرکت کنندگان  ایران مسئولیت هماهنگی و  بانوان  تالوی 

این رویداد بین المللی بر عهده داشتند.

گرایی: اميدوارم مانند المپيک بتوانم دل هموطنانم را شاد كنم
 6 ۷ ن  ز و ر  نگی کا فر
امیدوارم  گفت:  ایران  کیلوگرم 
با موفقیت در مسابقات جهانی، 
ل  د نم  بتو لمپیک  ا نند  ما

هموطنانم را شاد کنم.
سه  مقدماتی  بقات  مسا
کشتی  رقابت های  پایانی  وزن 
فرنگی قهرمانی جهان از ساعت 
وقت  به  گذشته)شنبه(  روز   ۱2
آمفی  جوردال  سالن  در  تهران 

شهر اسلو نروژ آغاز شد.
در وزن 6۷ کیلوگرم محمدرضا گرایی پس از استراحت در دور اول در دور 
دوم در حالی که 6 بر یک از  تسوچیکا شیمویامادا قهرمان آسیا از ژاپن عقب بود 
با ضربه فنی و با نتیجه 6 بر 5 مقابل این حریف به پیروزی دست یافت و راهی 

مرحله یک چهارم نهایی شد.
از  بر صفر حسرت جعفراف  نتیجه ۱۰  با  این مرحله  در  المپیک  قهرمان 
جمهوری آذربایجان را از پیش رو برداشت به مرحله نیمه نهایی راه یافت. گرایی 
در این مبارزه نیز بعد از قرار گرفتن حریف آذربایجانی روی خاک با اجرای 2 
سالتو بارانداز و در فاصله 2 دقیقه این مبارزه را نیز با پیروزی پشت سر گذاشت 

و به نیمه نهایی صعود کرد.
گرایی در این مرحله باید به مصاف رامیز زودیزه از گرجستان مبارزه کند.

در 2 مبارزه گرایی با حریفان ژاپنی و جمهوری آذربایجان، اوج هیجان 
را شاهد بودیم و او با زیرکی و هوشمندی خاصی در کنار آرامش مثالزدنی 
با اجرای فنون ناب کشتی فرنگی، امید را به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی 

بازگرداند.
حریف  مورد  در  آذربایجانی  حریف  مقابل  مقتدرانه  شکست  از  بعد  وی 
گرجستانی که در مرحله نیمه نهایی با او مبارزه خواهد کرد، گفت: من در المپیک 
هم با این کشتی گیر مواجه شدم. او واقعا کشتی گیر خوب و زیرکی است و امیدوارم 
بتوانم مانند المپیک به برتری برسم و دل هموطنان و همشهریانم را شاد کنم.

فتح کوپا آمه ریکا واقعا باورنکردنی بود؛
مسی: دوست دارم با پی اس جی قهرمان ليگ قهرمانان شوم

لیونل مسی، ستاره پاری سن ژرمن، در گفتگوی مفصلی که با فرانس فوتبال 
انجام داده درباره مسائل بسیاری صحبت کرده است.

به گزارش دنیای جوانان، این فوق ستاره آرژانتینی در حال سازگاری با زندگی 
جدیدش در پاریس است. او تابستان امسال پس از سال ها حضور در بارسلونا از 
این تیم جدا شده و به پاری سن ژرمن ملحق شد تا چالش جدیدی را در زندگی 
حرفه ای خود تجربه کند. مسی در مصاحبه با فرانس فوتبال درباره مسائل بسیاری 
از رابطه با امباپه، جدایی از بارسلونا، کوپا آمه ریکا و توپ طال صحبت کرده است.

خداحافظی از بارسلونا
» به هیچ وجه انتظار چنین اتفاقی را نداشتم. در ذهنم این بود که قراردادم را 
امضا می کنم و فورا به تمرینات ادامه می دهم. فکر می کردم همه چیز برنامه ریزی 
شده و تنها امضای من روی قرارداد مانده است. اما وقتی به بارسلونا رسیدم، آنها 
به من گفتند که چنین چیزی دیگر ممکن نیست، نمی توانم بمانم و باید باشگاه 
دیگری پیدا کنم چون بارسا شرایط الزم برای تمدید قرارداد با من را ندارد. این 

اتفاق برنامه هایم را تغییر داد.
پذیرش این موضوع بسیار دشوار بود. فکر کردن به این که باید خانه را ترک 
کنیم و تمامی شرایط روزمره خانواده زیر و رو خواهد شد سخت بود. بچه ها باید 
مدرسه هایشان را عوض می کردند و با مکانی جدید سازگار می شدند. این اولین 
بار بود که چنین اتفاقی در زندگی حرفه ای من رخ می داد. من و خانوده ام تصمیم 
گرفته بودیم که فوتبالم در بارسلونا به پایان برسد. این کاری سخت بود اما ما 
توانستیم در کنار هم از پس آن بربیاییم. چیزهای بسیاری از ذهنم عبور می کرد 

اما چاره ای جز جدایی نداشتم.«
انتقال به پی اس جی

» من شروع به فکر درباره آینده ام کردم و پاری سن ژرمن این موقعیت را در 
اختیارم قرار داد که به این تیم ملحق شوم. من پیشنهادهای دیگری نیز داشتم اما 
باید تایید کنم که خیلی زود به توافق رسیدیم. این کار آسانی نبود چون همه چیز 
باید خیلی زود و عمال یک شبه به سرانجام می رسید و این کاری دشوار با توجه به 
تمامی شرایط بود. مشخصا من جذب پروزه، بلندپروازی و بازیکنان حاضر در این 

باشگاه شدم. تمامی این عوامل باعث شد که سریع تر به توافق برسیم.«
تاثیر حضور دوستانی در پی اس جی

» وقتی باید تصمیمم را می گرفتم، این موضوع نقش مهمی را ایفا کرد چون 
می دانستم که باید به کشوری جدید بروم و از اول شروع کنم. این که می دانستم 
دوستانی در رختکن دارم به من اجازه داد که به خودم بگویم شرایط برای سازگاری 
آسان تر است. آنها در کوپا آمه ریکا مدام از من می پرسیدند که چه زمانی به آنها ملحق 
خواهم شد اما این موضوع همیشه در حد شوخی بود چون می دانستند که تصمیمم 
ادامه حضور در بارسلوناست و وقتی به آنها گفتم به پاریس می آیم شگفت زده شدند.«

لیگ قهرمانان
» این رویای تمامی افراد حاضر در این باشگاه است. این باشگاه سال هاست 
برای رسیدن به این هدف تالش می کند و اخیرا بسیار نزدیک شده است. از نقطه 
نظر شخصی نیز برای من همینطور است. من دوست دارم قهرمان لیگ قهرمانان 
شوم و وقتی در بارسلونا بودم نیز به این موضوع اشاره کردم. چون قهرمانی در 
این رقابت دشوار بسیار لذتبخش است اما من فکر می کنم این گروه از بازیکنان 

ویژگی های الزم برای قهرمانی را دارند.
 درست است که پی اس جی در مرکز توجه قرار دارد اما تیم های قوی دیگری 
مانند چلسی، تیم های منچستر )یونایتد و سیتی(، رئال مادرید که همیشه درخشان 
است، اینتر و بایرن نیز هستند. آنها همگی تیم هایی بزرگ هستند. ما بازیکنان 
بسیار خوبی داریم اما همچنان باید بیشتر یکدیگر را به عنوان یک تیم بشناسیم. 
برای فتح جام های مهم باید به عنوان یک تیم بازی کرد. این باعث می شود بگویم 
که ما در مقایسه با تمامی این باشگاه ها هنوز یک قدم عقب هستیم، آنها تجربه 

تیمی بیشتر از ما دارند.«
توپ طال

» نه، حس نمی کنم که نامزد دریافت این جایزه باشم و هرگز تا زمان اعالم 
نتیجه در این باره حرف نمی زنم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کسب یک توپ طالی 
دیگر عالی خواهد بود. همین حاال نیز استثنایی است که شش بار این جایزه را دریافت 
کرده ام و تنها بازیکنی هستم که چنین رکوردی دارد. کسب هفتمین جایزه باورنکردنی 
است. در این تابستان جامی را به دست آوردم که جایش در ویترین افتخاراتم خالی بود. 
اگر یک توپ طالی دیگر ببرم بسیار خوشحال و سپاسگزار خواهم بود اما نمی خواهم 

به این موضوع فکر کنم.
 در تیم من حداقل دو نفر هستند که مطمئنا به آنها رای خواهم داد، نیمار و 
امباپه. و سپس لواندوفسکی است که سال بسیار خوبی داشته است. بنزما نیز فوق 
العاده بوده است. ما می دانیم که قهرمانی بسیار مهم است: لیگ قهرمانان، یورو و 

کوپا آمه ریکا مطمئنا نقش بسیاری در رای ها دارد. «

ر  دیدا ینکه  ا حتمال  ا
بدون  جنوبی  کره  و  ایران 
شود،  برگزار  تماشاگر  حضور 

زیاد است.
سه  روز  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
حساس  از  یکی  در  جاری  هفته  شنبه 
مقدماتی جام  در  دیدارهای خود  ترین 
است.  جنوبی  کره  میزبان  قطر  جهانی 
برای  آن  در  پیروزی  که  ای  مسابقه 
فاصله  ایجاد  معنی  به  ایران  ملی  تیم 
زیاد در صدر جدول رده بندی گروهش 
و باالبردن شانس خود برای صعود به 

جام جهانی است.
در این شرایط حضور تماشاگران در 
ورزشگاه می تواند کمک زیادی از نظر 
روحی و روانی به بازیکنان و کادرفنی 
انجام بدهد تا با خیال آسوده به کارشان 

در زمین ادامه بدهند.
و  ایران  بازی  برگزاری  موضوع 
کره با حضور تماشاگر از مدت ها قبل 
مطرح بوده و گمانه زنی های زیادی در 
این خصوص شده است. مساله اصلی 
با  دولت  و  بهداشت  وزارت  موافقت 
از  به ورزشگاه ها  تماشاگران  بازگشت 
دیدار ایران و کره جنوبی است. چندی 
قبل بود که وزیر ورزش و جوانان طی 
اظهارنظری مساله حضور تماشاگران در 
بازی ایران و کره و حتی تعداد محدودی 
از زنان را تایید کرد اما این مساله حاال در 
فاصله کمی مانده تا شروع مسابقه شکل 

عملی به خود نگرفته است.
کنفدراسیون  نین  قوا اساس  بر 
بخواهد  که  کشوری  هر  آسیا،  فوتبال 
بازی هایش را در شرایط خاص کرونایی 
با حضور تماشاگر برگزار کند، باید نامه 
نگاری الزم در این خصوص را ۱4 روز 
قبل با AFC انجام بدهد و البته نحوه 
واکسن  دوز  دو  تماشاگرانی که  حضور 
کرونا زده اند باید مشخص شود. جالب 

فوتبال  فدراسیون  لحظه  این  تا  اینکه 
نگاری  نامه  برای  اقدامی  هیچ  ایران 
 AFC با  تماشاگران  حضور  درباره 
احتمال  به  خاطر  همین  به  و  نداشته 
فراوان دیدار روز سه شنبه بدون حضور 

تماشاگر برگزار می شود.
در چنین شرایطی دو مساله وجود 
دارد. اینکه برای حضور تماشاگران در 
وزارت  و  از دولت  بعد  آزادی  ورزشگاه 
تهران  استان  تامین  شورای  بهداشت، 
شورای  بگیرد.  را  تصمیمات الزم  باید 
و  تماشاگر  حضور  درباره  هنوز  تامین 
نحوه چیدمان آنها  در ورزشگاه و البته 
فاصله گذاری اجتماعی نظری نداده و 
تصمیم خاصی گرفته نشده است. مساله 
دوم سهل انگاری مسئوالن فدراسیون 
فوتبال برای نامه نگاری با AFC از ۱4 
روز قبل است. موضوعی که باید دلیل 
از  ایراد کار  آن را متوجه شد و فهمید 

کجا بوده است.

 4۸ فقط  حاال  اینکه  به  توجه  با 
ساعت تا شروع بازی باقیمانده به نظر 
داخلی صادر شود  می رسد مجوزهای 
سرعت  این  به  فوتبال  فدراسیون  هم، 
 AFC از  را  الزم  مجوزهای  نتواند 
سریع  خیلی  باید  چراکه  کند.  دریافت 
پروتکل ورود تماشاگران ارسال شود و 
مورد تایید قرار بگیرد و از طرف دیگر 
نحوه بلیت فروشی نیز مشخص باشد.

حال اگر همین امروز هم بخواهند 
برای گرفتن مجوز اقدام کنند، ساز و کار 
بلیت فروشی بازی بسیار پیچیده خواهد 
بود. چراکه باید سامانه ای طراحی شود که 
تماشاگرانی که دو دوز واکسن زده اند طی 
آن غربال شده و بتوانند بلیت تهیه کنند. 

مساله ای که بسیار سخت خواهد بود.
در نمونه های قبلی معموال خیلی 
کم پیش آمده که کنفدراسیون فوتبال 
آسیا نامه نگاری های کمتر از ۱4 روزه 
فدراسیون ها را موثر بداند اما شاید اگر 

فدراسیون نشینان همین حاال هم اقدام 
را  تماشاگر  حضور  مجوز  بتوانند  کنند 
بگیرند. هرچند که احتمال این موضوع 

بسیار ضعیف است.
برای  ایران  تیر  دو  وصف  این  با 
برگزاری استاندارد این مسابقه فعال به 
 VAR سنگ خورده است. اولی موضوع
که به نظر می رسد این مسابقه بدون 
کمک داور ویدئویی برگزار شود و دوم 
موضوع حضور تماشاگران در ورزشگاه 
که به دلیل عدم رعایت پروتکل های 
اداری ایران به احتمال زیاد قادر نخواهد 
بود این مسابقه را با حضور تماشاگران 

برگزار کند.
هیچ  که  است  لی  حا در  ین  ا
منعی از سوی مقامات برگزار کننده و 
نهادهای بین المللی وجود نداشته و تنها 
فدراسیون فوتبال ایران باید موضوعات 
رعایت می  اداری  تشریفات  به  مربوط 

کرده است.

مهلت نامه نگاری با AFC تمام شد؛

ایران- كره جنوبی؛ بدون  VAR و شاید بدون تماشاگر!

پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت:  
هنوز کار برای صعود به جام جهانی تمام 
همه  برابر  پیروزی  با  باید  ما  و  نشده 

حریفان با اقتدار صعود کنیم.
خصوص  ر  د ن  درخشا حمید 
کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  پیروزی 
جام  انتخابی  مسابقات  در  امارات  برابر 
جهانی 2۰22 قطر اظهار داشت: بازی 
بدی نبود. نیمه اول چه از نظر مالکیت 
و چه از لحاظ کنترل بازی برای آن ها 
بسیار خوب بود. ما در این  نیمه سردرگم 

بودیم اما نیمه دوم شرایط تغییر کرد.
با  دوم  نیمه  در  داد:  ادامه  وی 
تعویضی که صورت گرفت، تهاجمی تر 
شدیم و توانستیم امارات را از جلو ببندیم 
و فشار را به حریف بیشتر کنیم. با این 
کار توان بازی سازی را از آن ها گرفتیم 
و این موضوع به ما کمک کرد تا بازی 

را به دست بگیریم.
پیشکسوت فوتبال کشورمان اضافه 
موقعیت های  نتوانستیم  کل  در  کرد: 
زیادی ایجاد کنیم اما تجربه بازیکنانی 
»مهدی  و  آزمون«  ر  »سردا چون 

برسیم.  به گل  تا  طارمی« موجب شد 
که  پنالتی  جز  به  نخست،  گل  از  بعد 
بدست آمد موقعیت بسیار جدی نداشتیم 
اما مطمئن هستم برای دیدار بعدی بهتر 

خواهیم شد.
درخشان در مورد دیدار ایران برابر 
کره جنوبی که روز سه شنبه در ورزشگاه 
آزادی برگزار می شود، تصریح کرد: تیم 
ملی زمان کمی برای آماده سازی خود 
جهت دیدار با امارات داشت و بازیکنان 

لژیونر نیز در هما جا به تیم اضافه شدند. 
نیز  دوبی  هوای  و  شده  طی  مصافت 
تاثیرگذار بود اما به طور قطع تیم ملی 
برای تمرین داشته  بیشتر زمان  هرچه 
به  شد.  خواهد  بهتر  شرایطش  باشد، 
همین دلیل نظر من این است که برابر 
کره جنوبی بهتر بازی می کنیم و امیدوارم 

در این دیدار برنده باشیم. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
باید صعودمان به جام جهانی را با این 

نه،  گفت:  نه،  یا  بدانیم  قطعی  شرایط 
اصال نباید به این شکل فکر کنیم. اگر 
خدای نکرده مقابل کره جنوبی شکست 
بخوریم، ممکن است بازی های آینده را 
نیز از دست بدهیم. باید همه بازی ها را 
با پیروزی پشت سر بگذاریم و با اقتدار 

به جام جهانی صعود کنیم. 
ن  ما ر کشو ل  تبا فو پیشکسوت 
»دراگان  شگفت انگیز  رکورد  درباره 
و  ملی  تیم  بی  مر سر سکوچیچ«  ا
اظهار  رها  دیدا تمامی  در  پیروزی 
باشیم.  رکورد  دنبال  نباید  داشت: 
همه  که  داشتیم  خوب  تیم  یک  ما 
و  ببرند  بهره  آن  ز  ا نستند  ا می تو
با  و  تالشش  با  و  آمد  هم  اسکوچیچ 
موفق  توانست  خود  فنی  کادر  کمک 
شود. هر زمان که به جام جهانی رفتیم، 

باید ببینیم چه پیش خواهد آمد. 
در  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم 
انتخابی  نهایی  مسابقات  چهارم  هفته 
سهشنبه  باید  قطر   2۰22 جهانی  جام 
2۰ مهر از ساعت ۱۷ از کره جنوبی در 

ورزشگاه آزادی پذیرایی کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

در نیمه اول بازی با امارات سردرگم بودیم؛

درخشان: صحبت کردن درباره صعود هنوز زود است

پرسپولیس،  ه  باشگا سرپرست 
مدت  به  را  تیم  این  سرمربی  قرارداد 

دو فصل دیگر تمدید کرد.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل 
پرسپولیس،  باشگاه  رسمی  رسانه  از 
یحیی گل محمدی ظهر شنبه با حضور 
در دفتر باشگاه، پس از دیدار و مذاکره 
را  خود  قرارداد  صدری،  سیدمجید  با 
پرسپولیس  با  دیگر  فصل  دو  برای 

تمدید کرد.
گل محمدی تا پایان این فصل با 
باشگاه پرسپولیس قرارداد داشت و به 
سرخپوشان  سرمربی  قطعی،  صورت 
است  بیست ویکم  لیگ  در  پایتخت 
بزرگ،  موفقیت های  کسب  به  بنا  اما 
کادرفنی  عملکرد  از  هواداران  رضایت 

و  موثر  افراد  حفظ  به  باشگاه  نیاز  و 
بر  مبنی  خود  تصمیم  صدری  موفق، 
بی حاشیه  مربی  این  با  تمدیدقرارداد 
د  ردا قرا و  کرد  عملی  را  موفق  و 
دیگر  فصل  دو  برای  گل محمدی 

قطعی شد.  

با توجه به اینکه پرسپولیس هفته 
عربستان  الهالل  مصاف  به  باید  آینده 
توان  افزایش  باعث  این موضوع  برود، 
روحی هواداران و اعضای تیم می شود 
به  پرسپولیس  برای  مثبتی  ثار  آ و 
با  تمدیدقرارداد  داشت.  خواهد  دنبال 

گل محمدی، اولین گام برای استحکام 
بخشیدن به پرسپولیس در فصل پیش رو 
باید  باز هم  آینده،  است و در روزهای 
از  امیدوارکننده  و  خوب  اخبار  منتظر 

سوی مدیریت باشگاه بود.
صدری  مهندس  است؛  گفتنی 
چهارشنبه شب با انتشار یک استوری، 
و  اتفاق خاص  یک  خوردن  رقم  نوید 
هواداران  از  و  داد  را  خوشحال کننده 
درخواست کرد تا این اتفاق را پیش بینی 
تمدیدقرارداد  به  کسی  کمتر  اما  کنند 
حمایت  داشت.  اشاره  گل محمدی  با 
کادرفنی،  از  باشگاه  مدیریت  قاطعانه 
بیشتر می کند  را  پرسپولیسی ها  انگیزه 
سفر  از  قبل  خوبی  و  مثبت  فضای  تا 

تیم به عربستان به وجود بیاید.  

یحیی گل محمدی – پرسپولیس؛

قرارداد دو ساله تمدید شد

از عالقه  انگلیسی  و  فرانسوی  وب سایت های 
المپیک لیون و آرسنال به جذب سردار آزمون بازیکن 

ایرانی زنیت خبر دادند.
پس از اینکه سردار آزمون تابستان پر خبری را 
پشت سر گذاشت و اخبار فراوانی مبنی بر پیشنهادات 
تاتنهام، لورکوزن، رم، میالن، لیون و... به این بازیکن 
توسط رسانه های اروپایی مطرح شد، حاال یکبار دیگر 
این مهاجم ایرانی در کانون توجه نشریات معتبر فرانسوی 
و انگلیسی قرار گرفته و از آرسنال به عنوان جدیدترین 

تیم خواهان سردار نام برده می شود.
روزنامه سان انگلیس در شماره روز گذشته خود 
نوشت آرسنال به دنبال انتقال شوکه کننده سردار آزمون 
ستاره زنیت به عنوان جانشین الکساندر الکازت است. 
تعدادی از باشگاه های برتر اروپایی از جمله اتلتیکو 
مادرید قهرمان اللیگا به دنبال جذب الکازت هستند 
و آزمون می تواند جانشین او شود. قرارداد مهاجم 3۰ 
ساله آرسنال در ژوئن آینده به پایان می رسد و به این 
از ژانویه پیش قرارداد  معناست که او می تواند قبل 

جدید را تنظیم کند.
در  نیز   Onze Mondial فرانسوی  روزنامه 

این خصوص نوشت: آزمون مهاجم زنیت که »لیونل 
مسی ایرانی« نامیده می شود، در لیست توپچی ها قرار 
دارد تا جایگزین الکازت فرانسوی شود. مهاجم ایرانی 
فصل گذشته در 2۹ بازی برای تیم روسی ۱۹ گل به 
ثمر رساند. فرم خوب او باعث شد تا باشگاه های سراسر 
قاره نظیر تاتنهام رقیب آرسنال به دنبال جذب آزمون 
باشند.  غول های ایتالیایی میالن نیز عالقمند به جذب 
این بازیکن 26 ساله در تابستان بودند. آزمون به طور 
علنی اعالم کرد که در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی 
پیشنهاداتی از باشگاه های انگلستان، فرانسه، آلمان و 

ایتالیا داشته است.
وب سایت foot۰۱ نیز در این خصوص نوشت: 
سردار آزمون به عنوان اولویت تهاجمی لیون در پنجره 
نقل و انتقاالتی تبدیل شده است اما ممکن است لیون 
رقابت بزرگی در مورد این مهاجم ایرانی داشته باشد. 
پیتر بوش سرمربی لیون در آخرین پنجره نقل و انتقاالت 
از جونینیو مدیرورزشی این باشگاه خواسته بود تا سردار 
آزمون را به خدمت بگیرد و او نیز به وضوح تمام تالشش 
را به کار گرفت تا مدیران زنیت را برای این انتقال متقاعد 
کند اما سرانجام این معامله انجام نشد و حتی ناراحتی 

آزمون ملقب به مسی ایرانی را به همراه داشت.
از آنجا که لیون دست بردار سردار آزمون نیست، 
ژان میشل اوالس رئیس باشگاه لیون به فکر دور دوم 
مذاکرات برای جذب آزمون افتاده است. به عبارت دیگر، 
هواداران لیون هنوز می توانند به جذب مهاجم زنیت 
امیدوار باشند و حتی ممکن است در فصل نقل و انتقاالت 
زمستانی و در صورت تسلیم شدن تیم روسی، این انتقال 
شکل بگیرد تا زنیت به جای خروج آزمون در ژوئن با 
صفر یورو، در زمستان بابت فروش او درآمد کسب کند.

این وب سایت در ادامه نوشته است: البته کار لیون 
برای جذب آزمون راحت نخواهد بود در واقع مطبوعات 
انگلیسی می گویند  تیم آرسنال به دنبال جذب مهاجم 
ایرانی است. او مورد توجه این تیم لندنی قرار گرفته تا 
به عنوان جانشین الکازت معرفی شود. در حال حاضر 
همه اینها در مرحله شایعات باقی مانده است اما از سردار 
آزمون در اسپانیا نیز نام برده می شود که استعداد او از 
چشم چند باشگاه دور نمانده است. بنابراین رقابت در 
این مورد کلی خواهد بود اما لیون در این میان دست 
برتری را دارد به ویژه اینکه آنها پیش از این با مهاجم 

ایرانی مذاکراتی را داشته اند.

آزمون و یک درخواست جذاب؛

ادعای سان: این ایرانی جانشین الکازت می شود!

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای عماد شیرین به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضا شده 
مالکیت  سند  دریافت  جهت  کتبی  تقاضای  به  منضم  مشهد   ۱۹3 رسمی  اسناد  دفتر 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق 
پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 6۰ متر مربع به 
شماره پالک ۱۷4۷۹ فرعی از ۱۷6 – اصلی بخش ۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک 
الکترونیکی ۱3۹۸2۰3۰626۷۰۰34۷۰ به نام آقای عماد شیرین ثبت و سند مالکیت به 
شماره 4۸۸632/ج ۹۷ به نامش صادر و تسلیم گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و 
سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود 
را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف 342

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

صالحی  ا ی  ا ر و   ۱4۰۰6۰3۰۱۰6۰۰۰۰346 ه  ر شما ی  ا ر بر  ا بر
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱4۰۰6۰3۰۱۰6۰۰۰2۱62
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی وساختمانهای 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محتشمی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
۱3۱۰4 صادره از تهران ** 33/24 سهم مشاع از ۱۹۰/۹3 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۹۰/۹3 متر مربع از پالک شماره 4۷۸ فرعی از ۱۱۱ 
اصلی واقع در ورامین بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از مالکیت محبوبه میری 
** محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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: ۱4۰۰/۰۷/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۷/۱۸

توضیحات : 
یک قطعه زمین بنا بنای احداثی در ان صحیح می باشد. 

محمود داودی -رئیس ثبت اسناد و امالک 
م / الف 3۰4
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جهاد دانشگاهی از برگزاری آیین پایانی 
دومین دوره از جشنواره ملی شعر دانشجویی 
هم زمان با روز بزرگداشت حافظ، سه شنبه هفته 

جاری به صورت بر خط خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی 
دوره  دومین  پایانی  آیین  دانشگاهی،  جهاد 
»جشنواره ملی شعر دانشجویی« با توجه به تداوم 
شرایط خاص و ضرورت رعایت پروتکل های 
حافظ،   بزرگداشت  روز  با  زمان  بهداشتی، هم 
اجتماعات  سالن  در  )آنالین(  برخط  به صورت 
جهاد  معماری  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشکده 

دانشگاهی برگزار می شود.
فرهنگی  معاون  علیزاده  عیسی  حضور  با  مراسم  این 
جهاددانشگاهی و اعضای سیاستگذاری جشنواره شعر برگزار می 
شود و از برگزیدگان جشنواره تقدیر به عمل خواهد آمد. دبیر علمی 

جشنواره نیز در گزارشی از روند اجرای جشنواره و 
برنامه های آتی آن سخن خواهند گفت.

سه شنبه  نند  ا می تو ن  ا قه مند عال
پایگاه  به  مراجعه  با   ۱۷ ساعت  مهرماه   2۰
اینترنتی رویتاب)Roytab.ir(، سامانه بازتاب 
جهاددانشگاهی،  فرهنگی  معاونت  رویدادهای 

به صورت آنالین در این مراسم شرکت کنند.
شعرخوانی از دیگر بخش های این مراسم 
نیز  دیگری  تصویری  بخش های  با  که  است 

همراه خواهد شد.
الزم به ذکر است، تمام مراحل ثبت نام، 
شرکت و داوری جشنواره ملی شعر دانشجویی 
و  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاونت  همت  به  دوره  دو  طی 
به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه اینترنتی رویتاب انجام 

شده است.

جشنواره شعر دانشجویی 
هم زمان با روز بزرگداشت حافظ برگزار می شود

فارابی  محمد  ابونصر   
چند  از  ثانی،  معلم  به  ملقب 
جهت برای ایرانیان شخصیت 
فلسفه  در  وی  تالیفات  است  مهمی 
همچنین در موسیقی هنوز مورد استناد 
و ارجاع است، اخیرا 3۰ آبان )2۱ نوامبر( 
روز بزرگداشت وی نام گرفته است اما 

چرا این روز؟
تقویم  در  روزی  پیش  چندی 
فارابی،  ابونصر  نام  به  ایران  فرهنگی 
فیلسوف، موسیقی دان، نام گذاری شد. 
این رویداد فرهنگی از سوی انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگی مطرح شده و بعد از 
تایید شورای فرهنگ عمومی و شورای 
رئیس  توسط  فرهنگی  انقالب  عالی 

جمهوری قرار گرفت. 
و  آثار  انجمن  پژوهشی  معاون 
مفاخر فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار 
روز  ثبت  به  اشاره  با  ایرنا  فرهنگی 
روز  عنوان  به  آبان(   3۰( نوامبر   2۱
با  گفت:  تقویم  در  فارابی  بزرگداشت 
روز  نوامبر   2۱ روز  که  این  به  توجه 
جهانی فلسفه است و نظر به شخصیت 
فارابی و این که معلم ثانی نامیده می 
شود، پیشنهاد ما این بود که همین روز 
فارابی  نام  به  را، روز حکمت و فلسفه 
نام گذاری کنیم و به همین دلیل روز 3۰ 
آبان، به عنوان روز ملی حکمت و فلسفه 
سوی  از  فارابی  ابونصر  بزرگداشت  و 
پیشنهاد  آثار و مفاخر فرهنگی  انجمن 
و در شورای عالی انقالب فرهنگی هم 

مطرح و تصویب شد.
که  این  توضیح  در  خورابه  کاوه 
سوی  از  فارابی،  بزرگداشت  روز  چرا 
انجمن مفاخر به عنوان روز فلسفه ارائه 
شده است، گفت: یکی از دغدغه های 
مهم ما در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
بحث بازخوانی و بازشناسی و توجه به 
باقی  آنها  از  که  است  آثاری  و  مفاخر 
مواجهه  روخواهان  این  از  است،  مانده 

دائم با آنها هستیم.
شخصیت های  بعضی  افزود:  وی 
به  توجه  با  بی  ا ر فا جمله  ز  ا  ، ما
مروز،  ا فیایی  جغرا تقسیم بندی  های 
یا  هنگی  فر چند یی  شخصیت ها
عنوان  به  ما  اما  میان فرهنگی شده اند. 
کسانی که در حوزه اندیشه قلم می زنیم، 
به  محدود  مباحث  از  فراتر  دغدغه ای 

مرزهای جغرافیایی، داریم.
درحقیقت ما با این گونه شخصیت ها 
به مثابه یک سرزمین یکپارچه فرهنگی 
سر و کار داریم و اینگونه به آنها نگاه 
در  باید  را  شخصیت ها  این  کنیم.  می 
گستره ایران فرهنگی ببینیم، گویی که 
همچنان یکپارچگی را حفظ می کنیم و 
به این مرزهای جغرافیایی که به ویژه 
اخیر شکل گرفته،  در حدود یک سده 

توجه نداریم.
معاون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
شخصیت هایی  جمله  از  کرد:  اضافه 

ابونصر  دارد،  ویژگی هایی  چنین  که 
فارابی است که می دانیم چه شخصیت 
دو  در  ویژه  به  است؛  بوده  تاثیرگذاری 
حوزه مهم اندیشه ایرانی یعنی حکمت 
و فلسفه و موسیقی. همانطور که لقب 
معلم اول را به ارسطو داده اند، به درستی 
واژه معلم ثانی به فارابی منسوب شده، 
خود  آن  از  تاریخ  در  را  لقب  این  او 

کرده است.

فارابی در موسیقی و فلسفه، 
سرآمد است 

این پژوهشگر اظهار کرد: تالیفات 
فارابی در حوزه حکمت و فلسفه تأثیر 
به همین دلیل  شگرفی داشته است و 
شخصیت هایی چون رضا داوری اردکانی 
علوم  فرهگنستان  رئیس  )فیلسوف، 
از  خود،  تحقیقات  مجموعه  در  ایران(، 
فارابی به عنوان موسس فلسفه اسالمی 
نام می برد که درحقیقت صاحب مشرب 
سوی  از  هست.  نیز  فلسفی  مکتب  و 
دیگر فارابی با تالیف اثری بسیار مهم 
را  خود  تاثیر  الکبیر،  الموسیقی  نام  به 
جای  بر  امروز  تا  مهم  دانش  این  در 
گذاشته است. از نظر کمی و کیفی این 
اثر بزرگترین اثر موسیقایی جهان اسالم 
ویژه ای  اهمیت  از  و همچنان  ایران  و 
متون  و  رساالت  در  و  است  برخودار 
مختلف موسیقایی تا همین امرو حضور 

بسیار پررنگی دارد.
انجمن  رئیس  با  داد:  ادامه  وی 
آثار و مفاخر فرهنگی، گفت وگوهایی 
داشتیم که ما هم به سهم خود درباره 
یکی  دهیم.  انجام  ویژه ای  کار  فارابی 
از ایده ها این بود که روز فارابی را در 
تقویم ملی ایران به ثبت برسانیم و به 
بهانه این مهم، نشست هایی هم به نام 
این مفخر ایرانی برگزار و  دستاوردهای 
علمی و فرهنگی او را بررسی کردیم تا 
به صورت گسترده تر به جامعه و نسل 

جدید منتقل شود.
خورابه روند تایید این روز ملی را 
این گونه تشریح کرد: استقبال ریاست 
این  از  فرهنگی  مفاخر  و  آثار  انجمن 
موضوع سبب شد تا در قالب نامه ای به 
شورای فرهنگ عمومی کشور پیشنهاد 
و  جایگاه  و  اهمیت  به  توجه  با  شود 
به  روزی  فلسفه،  و  حکمت  اهمیت 
عنوان بزرگداشت فارابی در تقویم ملی 
موضوع  این  خوشبختانه  و  شود  ثبت 
بود که چه  این  بعدی  نکته  تایید شد. 
یکی  متاسفانه  و  است؟  مناسب  روزی 
از ضعف های تاریخی ما این است که 
درباره تولد، درگذشت یا اتفاقات خاص 
زندگی بزرگان اطالعات دقیق نداریم، 
تنها سال تولد یا وفات آن را می دانیم 
که آن هم گاهی با اختالف نظرهایی 
همراه است. هر چه جست و جو کردیم 
تاریخ روز تولد یا درگذشت فارابی را از 

یک سند معتبر پیدا نکردیم.
که  این  به  توجه  با  نهایت  در   
روز 2۱ نوامبر روز جهانی فلسفه است 
که  این  و  فارابی  شخصیت  به  نظر  و 
معلم ثانی نامیده می شود، پیشنهاد ما 
این بود که در همین روز، روز حکمت 
گذاری  نام  فارابی  نام  به  را  فلسفه  و 
آبان،   3۰ روز  دلیل  همین  به  و  کنیم 
فلسفه  و  حکمت  ملی  روز  عنوان  به 
سوی  از  فارابی  ابونصر  بزرگداشت  و 
پیشنهاد  آثار و مفاخر فرهنگی  انجمن 
و در شورای عالی انقالب فرهنگی هم 
آبان  ما هم 3۰  مطرح و تصویب شد. 
برای  خور  در  ای  برنامه  جاری،  سال 
ایشان برگزار خواهیم کرد و در یکی از 
فصلنامه های تخصصی انجمن نیز به 

فارابی خواهیم پرداخت.

همه بزرگان ایران فرهنگی، 
باید ارج نهاده شوند

به جز  این که  خورابه در توضیح 

مفاخر  از  کدامیک  بزرگداشت  فارابی، 
را در برنامه های انجمن مفاخر دارند، 
اظهار کرد: ما در نامه نگاری هایی که 
داشتیم و فکر می کنیم دوستانی هم از 
نهادهای دیگر به این موضوع پرداخته 
برای روز موسیقی هم پیشنهاد  بودند، 
دادیم و خوشبختانه نهادهای دیگر هم 
این پیشنهاد را دنبال کردند، مثال روز 
چون صفی الدین  به شخصیتی  مربوط 
کشور  موسیقی  مهم  چهره  که  اُرموی 
رساله  و  االدوار  مهم  اثر  دو  و  است 
شرفیه اش در قرن هفتم نگاشته شده 
و در فرهنگ موسیقایی ترکی، فارسی 
و عربی اثرگذار بوده، روز مناسبی است. 
این مسئله در شورای انقالب فرهنگی 
با   مصادف  روز  این  است.  شده  مطرح 
قولی  به  که  است  ماه  بهمن  ششم  

سالروز درگذشت اوست.
تا  هستیم  پیگیر  داد:  ادامه  وی 
هر یک از مفاخر ایران که تاثیرگذاری 
عمیقی داشته اند و اندیشه آنان نیاز به 
در  دارد،  بیشتر  شناساندن  و  بازخوانی 
و  بگیرند  جای  ایران  فرهنگی  تقویم 
تالش  زمینه  این  در  خودمان  نوبه  به 

خواهیم کرد.
که  هایی  نشست  درباره  خورابه، 
گفت:  کرونا،  دوران  در  مفاخر  انجمن 
بدو  از  فرهنگی  مفاخر  و  آثار  انجمن 
شروع این بیماری فراگیر تالش کرده 
معموال  نکند.  لغو  را  خود  های  برنامه 
ما  فرهنگی  های  برنامه  و  ها  نشست 
همیشه با حضور مخاطبان برگزار شده 
است. اما از آغاز کرونا، همه برنامه های 
ما به سمت برخط شدن رفت و در اکثر 
برگزار  را  نشست هایی  ملی  روزهای 
کرده ایم. روزهای ملی و بین المللی را 
از دست نداده ایم و همواره یاد بزرگان 
ایم، حتی  داشته  نگه  زنده  را  مفاخر  و 
زمانی که نشستی برگزار نشده است، با 
یک یادداشت یا یادبود، یاد و نام مفاخر 

را زنده وگرامی نگه داشته ایم.
 ابونصر محمد بن محمد بن طرخان 
بن اوزلوغ فارابی )25۹-33۹ قمری(، از 
ایرانی  دانشمندان  و  فالسفه  بزرگترین 
علم،  در  که  است  اسالم  عصر طالیی 
پزشکی،  جامعه شناسی،  منطق،  فلسفه، 
داشت.  تخصص  موسیقی  و  ریاضیات 
فارابی به مکتب نوافالطونی تعلق داشت 
و  افالطون  تفکرات  داشتند  سعی  که 
هماهنگ  توحیدی  الهیات  با  را  ارسطو 
از جمله  نیز  کنند و در فلسفه اسالمی 
می شود.  محسوب  مشایی  اندیشمندان 
آثار  بر  ارزشمندی  شرح های  فارابی 
را  او  به سبب همین  و  نگاشته  ارسطو 
معلم ثانی خوانده اند. برگرداندن آثاری از 
او به زبان التین به شهرت وی در مغرب 

زمین انجامید.
یونسکو،  سوی  از   ،2۰2۰ سال 
نظر  در  فارابی،  ابونصر  از  تقدیر  برای 

گرفته شده بود.

روزی به نام فارابی »معلم ثانی«

مجموعه شعر »وقت كبود« منتشر شد
ه  د و سر  » کبود قت  »و

سیدمحمد تولیت منتشر شد.
این کتاب شامل مجموعه 
شاعر  دوبیتی های   و  غزل ها 
در  وزیری  نیم  ۱۰۸ صفحه  در 
بازار  به  نیستان  انتشارات کتاب 

نشر عرضه شده است.
این  ز  ا ناشر  معرفی  در 
دفتر  این  است:  آمده  مجموعه 
غزل های  بخش  سه  در  شعر 
و  پیشین  ی  غزل ها پسین، 
است.  شده  تنظیم  دوبیتی ها 
بسیار  شعر  دفتر  ین  ا مقدمه 
کوتاه و از یک حکایت و گفتار 

برجای مانده از ابوالحسن خرقانی از عرفای نامدار ایران انتخاب شده است 
که نشان از رویکردی عرفانی برای سرایش اشعار این مجموعه دارد و این 
این  از غزل های  برخی  تلمیحات  و  منتشرشده  زیرنویس های  در  موضوع 

مجموعه نیز مورد تصریح شاعر قرار گرفته است.
تولیت پیش تر عنوان کرده است که خودش را شیفته و پیرو سنت 
شاعرانه هوشنگ ابتهاج و مهدی اخوان ثالث می داند و اعتراف می کند که 
هر چه در غزل و غزل سرایی بدان پایبند و معتقد است، 5۰ سال قبل توسط 
مهدی اخوان ثالث در قالب شعر و متن منظوم و ثبت شده است و به همین 

اعتبار دیگر نیازی نمی بیند که در این زمینه از زبان خود سخنی بگوید.
تولیت به باور منتقدان در غزل به دنبال عریان گویی است. در میان 

غزل های او هیجان و عشق به شکلی ساده همواره جاری و ساری است.

»من جانباز نيستم« به چاپ دوم رسيد
»من  کتاب  لرستان 
جانباز نیستم« اثر سید میثم 
خاطرات  شامل  موسویان، 
جانبازان  از  پیرحیاتی  احمد 
بروجردی به چاپ دوم رسید.

ز  نبا جا من  « ب  کتا
نشر  همت  به  که  نیستم« 
است؛  شده  منتشر  معارف 
احمد  خاطرات  بیان کننده 
شخصی  است.  تی  پیرحیا
که جوانی و زندگی اش را در 
گذراند  جنگ  و  انقالب  راه 

و جانباز شد. وی هم مثل تمامی شهدا و رزمندگان، سختی های بسیاری 
متحمل شد تا این وطن، وطن بماند.این کتاب روایت صادقی از مبارزات 
این جانباز بروجردی است کمااینکه قلم روان کتاب و خاطرات بسیار خوب 

احمد پیرحیاتی، این کتاب را ویژه و خواندنی می کند.
در بخشی از کتاب اینگونه آمده است: »بعد از پاوه، به نوسود رفتیم 
و تا پایمان به نوسود باز شد، دور تا دورمان را بستند. اگر برای هر کس 
نوسود یک رنگ داشته باشد، تنها رنگش برای من، رنگ آن زن ُکردی 
است که ایستاده بود باالی سر بچه اش و سنگ را می برد باال و با حرص 
فرود می آورد و باز می برد باال و با حرص فرود می آورد. صدای ِخس ِخِس 
او به گوش ما می رسید. َشَتک زدن خون به صورتش را از پشت سنگ 
می دیدیم و حیرت زده از اینکه این دیگر چه جنایتی است؟! هنوز چند ماهی 
از صحافی کتاب گوشت و استخوانی که تانک لعنتی با جمجمه رفیقمان 
درست کرده بود، نمی گذشت و حاال روحیه دیدن جمجمه به شکل کتاب  

درآمده یک بچه را نداشتیم.«
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پروانه رسولی خوشبخت

»هفت کوتوله و تمساح«؛ طبع آزمایی 
در نوشتن نمایش کوتاه

و  رزش  ا بی شــک   
ــاه،  ــنامه کوت ــت نمایش اهمی
روانــم  و  روح  در  وقتــی 
ــد  ــه داور چن ــت ک اوج گرف
المللــی  بیــن  »جشــنواره 
نجــا  آ  . شــدم ه«  تــا کو
ــنامه  ــدم نمایش ــن ش مطمئ
بایــد  کــه  آنطــور  کوتــاه 
و شــاید تعریــف نشــده و 
جایــگاه درخــوری میــان اهل 
ادب، هنرمنــدان و هنرجویان 

رشــته نمایــش نــدارد.
و  ســرعت  زمانــه  در 
کوتــاه  داســتان  اینترنــت 

شــکوفا شــد، بی شــک  ایــن امــر در عصــر حاضــر بــرای »نمایشــنامه 
کوتــاه« هــم اتفــاق می افتــد. در رجــوع بــه وجــود و تاریخچــه 
نمایشــنامه کوتــاه، بــه ایــن یافتــه مهــم رســیدم کــه در رســته و گــروه 
ــن را از  ــم. ای ــا از اولی های ــی هســتم ی ــاه، اول نمایشــنامه نویســان کوت
ایــن بابــت بیــان کــردم کــه بــه ســختی کار اشــاره کنــم. ایــن کــه منبع 
و ماخــذی پیــش از ایــن، دربــاره نمایشــنامه کوتــاه ایرانــی نبــوده و اگــر 
بــوده در دســترس و در معــرض نیســت تــا الگویــی باشــد بــرای بنــده 

ــدم. ــه کار ش ــال دســت ب ــه هرح ــران ب و دیگ
ــنامه  ــرای نمایش ــاهد اج ــا ش ــا و باره ــم باره ــروا می گوی ــی پ ب
ســنگین و ثقیــل توســط دانشــجویان و هنرجویــان ســال های اولــی بــوده 
ــع  ــرم را راج ــا نظ ــد ت ــار، خواهــش می کنن ــرای آث ــد از اج و هســتم. بع
بــه اجــرا بگویــم. مــن نیــز واقعیــت را بیــان می کــردم کــه متوجــه الیــه 
ــر از اجراســت. می پرســیدم:  ــد و متــن فرات هــای پنهــان متــن نشــده ان
چــرا نمایشــنامه بلنــد؟... در جــواب سوالشــان کــه »متــن کوتــاه ســراغ 

ــدم. ــواب می مان ــی ج ــد؟« ب داری
ــه و تمســاح )نیســتان، ۱4۰۰( شــامل هفــت  نمایــش هفــت کوتول
نمایشــنامه کوتــاه و یــک نمایشــنامه بلندســت. وجــود یک نمایشــنامه بلند 
امــری کامــال عمــدی و ضــروری بــود تــا دانشــجویان و عالقــه منــدان با 

قیــاس، بــه تفــاوت نمایشــنامه کوتــاه و بلنــد پــی ببرنــد.
هــر کــدام از ایــن نمایشــنامه هــا بــه هنرمندانــی تقدیــم شــده اســت 
کــه در دوران ســخت کرونــا بــه رحمــت خــدا رفتــه انــد. »هفــت کوتوله و 
تمســاح« شــامل موضوعــات سیاســی، اجتماعــی، دینــی، انتقــادی و غیــره 
اســت. طمــع کــه بالشــک بــی تاثیــر از فضــای موجــود و اتفاقاتــی کــه 

بــر روزگار مــا در ایــن چنــد دهــه رفتــه و مــی رود، نیســت.
تمســاح ســومین اثــر از ســه گانــه مــن در نقــد شــرایط موجود اســت. 
ــاد )اجراشــده ســال ۱3۹6( و مــزا مــزا )نیســتان، ۱3۹۷(،  بعــد از فیش آب
هیــچ کــدام از هشــت نمایشــنامه هفــت کوتولــه و تمســاح اجــرای عمومی 

نشــده و بــه قولــی تــازه از تنــور بیــرون آمــده اســت. 
ســیروس همتی )متولــد۱35۱( بازیگــر، کارگــردان، نمایش نامه نویس 
ــینما،  ــز در س ــر نی ــوان بازیگ ــه عن ــه ب ــه نام آشناســت ک ــراح صحن و ط

تلویزیــون و کارگــردان و بازیگــر در تئاتــر نیــز فعــال اســت .
وی آثــار زیــادی را روی صحنــه بــرده و مســافران )۱3۸3(، محــال 
هــم ممکــن اســت )۱3۸4(، قربانــی )۱3۸۷( و مــرز )۱3۹2( تنهــا تعــداد 
ــرده اســت.  ــی ک ــا را کارگردان ــه آنه ــی اســت ک ــدودی از نمایش های مع
همچنیــن نمایشــنامه های ســه کاج )انتشــارات هنــر دفــاع ۱3۹6(، فــوالد 
هرگــز زنــگ نمی زنــد )امیرکبیــر، ۱3۹3( نیلوفــر )حــوزه هنــری، ۱3۸۹( 
ننه کاراتــه )نیســتان، ۱3۹۹( مــزا مــزا )۱3۹۹، نیســتان( از دیگــر آثــار وی 

ــه نمایشنامه نویســی اســت. در زمین
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از راست: مهدی محقق و حسن بلخاری
اختصاصی دنیای جوانان

دلواپسی ام نیست 
چه باشی، چه نباشی

محمدعلی بهمنی

دلواپسی ام نیست چه باشی، چه نباشی
احساس تو کافی ست چه متن و چه حواشی

 از خویش گذشتم، ببرم خاک کن، اما
شعرم چه؟ نه! بی ذوق مبادا شده باشی

می خواستم از تو بنویسم که مدادم
خندید: چه مانده است مرا تا بتراشی

مجموعه آماده نشرم - خبر بد
یک خالی پر، خط به خطش روح خراشی

شصت و سه ]سن شاعر[ غزل له شده در زلزله من
شصت و سه نفس، شصت و سه حس متالشی

 نفرین نه، سؤال است: چگونه دلت آمد-
بارانم! اسیدانه به من زخم بپاشی؟

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی میگردد 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات 

صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت: اول ۱4۰۰/۷/۱۸           تاریخ نوبت دوم : ۱4۰۰/۸/3

بخش 3: 
ششدانگ یک ساختمان به نام مهناز زندی قوچم قرزند نبی شماره شناسنامه 4۰۰ 
صادره دهگالن کد ملی 55۸۹۰۱5642 تحت پالک ۱۰5۸ فرعی از 424 فرعی از 2۷4۹ 
اصلی بخش 3 سنندج به مساحت 23/62 متر مربع خریداری شده از سند آسیه حاجی 

میرزائی به آدرس سنندج روستای باباریز 
رئیس ثبت بهنام قباد    م الف ۱۹۷5

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ۱3ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰324۰۰2۰۰2۰۱4مورخه ۱۹/۱2/۱3۹۹هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحدثبتی برازجان 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متعلق به اقای محمدعلی عمادی منفردفرزندقلی به شماره 
زمین  قطعه  یک  ازبوشهردرششدانگ  35۰۰64۸5۰۹صادره  ملی  3۹6وشماره  شناسنامه 
مزروعی به مساحت 3۹/62۰6۰مترمربع قسمتی ازپالک ۷۰۸2اصلی واقع دربخش سه 
حوزه ثبت ملک برازجان اراضی روستای هفت جوش خریداری شده ازاقای محمدعمادی 
منفردبه ایشان واگذار گردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
۱5روزاگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
این  اعتراض خودرابه  به مدت دوماه  انتشار آگهی  اولین  ازتاریخ  توانند  باشند می  داشته 
اداره تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
مرجع قضایی تقدیم نمایندبدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشدصدورسندمالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع 
ذیصالح قانونی )دادگاه(نیست 

حمیدرضا باقرپور
سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان دشتستان ازطرف امیرهوشنگ کرم پور

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۸/۰۷/۱4۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۰3/۰۸/۱4۰۰

م الف 44۹

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودروی سمند مدل ۱3۸6 رنگ خاکستری متالیک به شماره 
پالک ۷6۱ د 52  ایران ۸2 و شماره موتور ۱24۸6۱4۸32۰ و شماره شاسی ۷32۸۹2۷۸ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.آمل 

مفقودی
پالک  شماره  به  روغنی  سفید  سمند  خودروی  سبز  برگ  و  مالکیت  سند 
شاسی  شماره  و   ۱24۸۸۱۹5۷۹۱ موتور  شماره  و   ۱3۸۸ مدل   ۸2 ایران    ۱۸ ۸۱۱د 

NAAC۹۱CC۱AF۸2۱۹25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. آمل

آگهي حصروراثت
آقای عباس خیرخواه توسروندانی ه شماره شناسنامه ۱۱  به استناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی شماره 3۹۱ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان هادی خیرخواه توسروندانی به شناسنامه شماره ۱2 در تاریخ ۱4۰۰/۰5/2۰ 
در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : ۱ – زهرا رستگاری 
برمچی به ش ش ۱536 فرزند محمدجعفر نسبت همسر 2-عباس خیرخواه توسروندانی به 
ش ش ۱۱ فرزند هادی نسبت فرزند 3-کبری خیرخواه توسروندانی به ش ش ۱3 فرزند 
هادی نسبت فرزند 4- سکینه خیرخواه توسروندانی به ش ش 64۸ فرزند هادی نسبت فرزند 
5-خدیجه خیرخواه توسروندانی به ش ش 4 فرزند هادی نسبت فرزند6-صغری خیرخواه 
توسروندانی به ش ش 2۱ فرزند هادی نسبت فرزند به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد 
پس از انجانم تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه 
الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و مالحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث به شماره  سرانجام درتاریخ /۱4۰۰  وقت فوق العاده شعبه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان سنگر به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار 

گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری 
ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق ودیونی  که برترکه تعلق می گیرد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی 

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژو پارس به رنگ خاکستری متالیک مدل 
۱3۸۸ به شماره انتظامی ۸۹۹ د۱۹-ایران46 به شماره موتور ۱24۸۸۰۰5۸۰۱ به شماره 
شاسی NAAN۰۱CA4۹E۸۱۸۷۹6 متعلق به آقای علیرضا باقری ماتک فرزند اخد 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱3۹۰/۰۹/2۰ و برابر رای شماره ۱2۷۱ مورخ ۱4۰۰/۰5/۱3 هیات مستقر در واحد 
مالکانه  قانون مذکور تصرفات  پرونده شماره ۹۹/44۷ ماده یک  به کالسه  ثبتی جویبار 
بالمعارض متقاضی احمد محمدی و احمد محمودی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱64/۷۰ متر مربع پالک فرعی از ۱۰ اصلی خریداری شده 
بدون واسطه از آقای ابوالقاسم ترکی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نماید در غیر این صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجع متضرر به دادگاه نمی باشد. شناسه آگهی ۱۱۹46۷۱

تاریخ انتشار اول: ۱4۰۰/۰۷/۰3
تاریخ انتشار دوم: ۱4۰۰/۰۷/۱۸

مرتضی قاسم پور -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار

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

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره ۱4۰۰6۰3۰۱۰6۰۰۰۱۷2۹  برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری کلکو فرجی به شناسنامه شماره 336 
کدملی ۰42۰4۹۷۹6۱ صادره پیشوا فرزند رمضان ششدانگ یکباب خانه به مساحت 4۹/3۷ متر 
مربع از پالک شماره 2۱۷5 فرعی از ۱2 اصلی واقع در خیرآباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
خریداری از مالک رسمی آقای حبیب استاد علی اکبر معمار محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 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 نماید بدیهی است در صورت انقضا 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 3۱3
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰۷/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۷/۱۸

محمود داودی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم محترم گلزاری دهنو به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضا 
شده دفتر اسناد رسمی ۱3۱ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل 
پرونده  و سوابق  الکترونیک  امالک  بررسی سامانه جامع  با  است  مفقود گردیده  انگاری 
ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۱۱6/۹۹ متر مربع به شماره 
پالک ۸۸۸5۸ فرعی از ۱۷5- اصلی بخش ۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی 
۱3۹۸2۰3۰626۷۰2652۸ به نام خانم محترم گلزاری دهنو ثبت و سند مالکیت با شماره 
۰۷653۸/ب ۹۸ به نام صادر و تسلیم گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق 
پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

محمد مقدسی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
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عزت اهلل مهرآوران بر اثر کرونا درگذشت

زیگر  با ن،  ورا مهرآ عزت اهلل 
دوست داشتني  و  محجوب  محبوب، 
روز گذشته  تلویزیون  و  تئاتر  سینما، 
به دلیل سکته قلبی ناشی از ابتال به 
کرونا در ۷2 سالگی چشم بر جهان 

فروبست.
گذشته  روزهای  در  که  مهرآوران   
به دلیل وخیم شدن شرایط سالمتی اش و لزوم ادامه درمان به خواب 
اخباري  و  مرگ  فرشته  با  جدال  روز  چند  از  پس  بود،  رفته  مصنوعی 
مبني بر بهبودي نسبي اش، سرانجام جان به جان آفرین تسلیم کرد و 
از دنیا رفت. از این بازیگر قدیمی و پیشکسوت در روزهای اخیر سریال 
نکته عجیب  و  بود  آنتن  روی  سفید،  وضعیت  پربیننده  و  تحسین شده 
از درگذشت مرحوم مهرآوران  روز پیش  اینکه پخش آن درست یک 

به پایان رسید.

گالیه استاد شهرام ناظري از صداوسیما

خواننده  ناظری،  شهرام  استاد 
رویکرد  به  نسبت  کشورمان  باسابقه 
صداوسیما در قبال پخش بدون اجازه 
آثارش گله مند است. استاد ناظري در 
گفتگویي اعالم کرد: صداوسیما 42 

سال است که بدون اجازه من و بدون رعایت 
حق و حقوق من از نظر کپی رایت و از نظر 

انسانی، به تجاوز خود ادامه داده است.
 هر گونه اعتراضی که کردم جهت پخش نکردن آثارم از رادیو و 
تلویزیون تا امروز ترتیب اثری داده نشده است! عملکرد اینجانب در این 
سال ها به وضوح نشان می دهد که به دلیل همین اختالف سلیقه ها که 
با صداوسیما داشته ام و اینکه در تلویزیون سازها را پشت اجسام مختلف 
تلویزیون  رادیو و  با  این دهه ها هیچگونه همکاری  پنهان می کنند، در 

نداشته ام.

بسته پیشنهادي از سوي سینا حجازي

جوان  ننده  خوا حجازی  سینا 
موسیقي کشور که همواره سعي کرده 
رایج  کلیشه هاي  از  متفاوت  کارهایي 
موسیقي کشور ارائه کند، تیتراژ آغازین 
با اجرای  برنامه بسته پیشنهادی، که 

مژده لواسانی از امروز روي آنتن مي رود را 
اجرا خواهد کرد. 

لهه  ا تهیه کنندگی  به  پیشنهادی،  بسته  برنامه  تیتراژ  ساخت 
سینا  را  برنامه  این  تیتراژ  و  است  رسیده  پایان  به  تازگی  به  بهبودی 
حجازی خوانده و قرار است مثل باقی قطعات او با فضایی پر انرژی 

باشد.  همراه 
حجازی خواننده این قطعه، ترانه آن را هم خودش سروده و عالوه 
بر این آهنگسازی قطعه نیز با او بوده است. همچنین کوشان حداد تنظیم 

این قطعه را بر عهده داشته است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

جایزه بهترین بازیگر براي طناز طباطبایي

پروانه،  شنای  سینمایي  فیلم 
اصلی  نقش  بازیگر  بهترین  جایزه 
بهترین  و  عزتی  جواد  برای  مرد 
طناز  برای  زن  مکمل  نقش  بازیگر 
الئدن  فستیوال  ز  ا ا  ر طباطبایی 
فیلم  جشنواره  کرد.  دریافت  آمریکا 

شهریور   2۸ تا   ۱۸ از  الئدن  هنرهای 
برندگان  فهرست  اکنون  هم  و  شد  برگزار  ویرجینیا  ایالت  در  امسال 

این جشنواره اعالم شده است. 
شنای پروانه نیز از کشور ایران در میان نامزدهای بهترین فیلم بلند 
قرار گرفته بود و موفق شد 2 جایزه از این فستیوال برای بهترین بازیگر 
زن و مرد دریافت کند. پیش از این عالوه بر درخشش در جشنواره فجر، 
جایزه ویژه جشنواره فیلم ولز بریتانیا نیز به محمد کارت، کارگردان فیلم 

شنای پروانه رسیده بود.
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مجموعه گفتگوهای رومن پوالنسکی...
غالمرضا صراف: در کشور ما نگاه درستي نسبت به کتاب و کتاب خواني وجود ندارد!
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محمد حسین زاده

کتاب مجموعه گفتگوهای رومن 
سال  کرونین  پل  نوشته  پوالنسکی، 
از  صراف  غالمرضا  ترجمه  با  گذشته 
در  شد.  منتشر  روزنه  انتشارات  سوی 
او  پیرامون  مطلبی  نخست  کتاب  این 
و آثارش ارائه شده، سپس وقایع نگاری 
زندگی این هنرمند را می خوانیم. بخش 
عمده کتاب را مصاحبه های پوالنسکی 
افراد مختلف تشکیل می دهد که از  با 
میزان باالی عالقه او به سینما می گوید. 
در البالی این سخنان شیوه، اندیشه و 
فیلمسازی  به  هنرمند  این  این  تفکر 
صراف،  غالمرضا  با  می شود.  نمایان 
گفتگویی  کتاب  این  اهمیت  درباره 

داشتیم که در ادامه می خوانید...

بگویید که چه  برایمان  ابتدا  -در 
ز  ا مجموعه ای  گرفتید  تصمیم  شد 
و  جمع آوری  را  پوالنسکی  گفتگوهای 

منتشر کنید؟
یکی  همیشه  پوالنسکی  *رومن 
از فیلمسازان محبوب من بوده و پس 
میکل آنجلو  و  کوبریک  استنلی  او  از 
همه  اگر  حتی  پوالنسکی  آنتونیونی. 
فیلم هایش را نپسندیده باشیم می تواند 
مرجع و منبع قابل اعتماد و مهمی برای 
فیلمسازی حرفه ای در هر جای جهان 
باشد. نگاه ویژه و تکنیکی پوالنسکی 
در تمام مراحل فیلمسازی درس بزرگی 

برای تمام افرادی است که می خواهند 
در هر جای جهان به طور حرفه ای به 
اینکه  وجود  با  او  بپردازند.  فیلمسازی 
جزو  زمانی  که  می آید  کشوری  از 
طبقه بندی  شرقی  اروپای  کشورهای 
می شده و ساختار دیکتاتوری استالینی 
داده که  نشان  ولی  بوده  آن حاکم  بر 
و  چقدر  حقیقی  هنرمند  یک  همیشه 
چطور می تواند در هر جای این جهان 
زندگی کند و حرف خودش را بزند. او 
با وجود این که از لهستان می آید که 
سیاسی  اختناق  و  فشار  تحت  سال ها 
جنگ  در  زندگی  آن  از  قبل  و  بوده 
ولی  بوده  کرده  تجربه  را  دوم  جهانی 
و  است  آزادی  منادی  فیلم هایش  در 
و  آزاد  هنرمندی  مقام  در  خودش هم 
مرام  و  قیدوبند مکتب  از هرگونه  رها 
گوناگون  ژانرهای  در  خاصی  سیاسی 
کرده  کار  گوناگون  کشورهای  در  و 
سینما،  نئونوآر  بهترین  هنور  است. 
فیلم  بهترین  یا  است  چینی ها،  محله 
در ژانر وحشت، بچه رزماری، است که 
هر دو را با رعایت قواعد ژانر در آمریکا 
ساخته است. اما پس پشت هر دو فیلم 
نگاه لهستانی خودش نیز مشهود است.

اهمیتی  چه  کتاب  این  -ترجمه 
دوستان  سینما  بر  تاثیری  چه  و  دارد 
هنرمند  این  سینمای  به  عالقمندان  و 

می گذارد؟
مجموعه  ترجمه  که  *مزیتی 
گفتگوهای رومن پوالنسکی بر نسخه 

دانشگاه  در  که  دارد  آن  نگلیسی  ا
آن  یکی  شده،  چاپ  می سی سی پی 
با  کتاب ها  مجموعه  آن  که  است 
گزیده هایی  و  می شوند  چاپ  ویرایش 
هستند.  فیلمساز  هر  گفتگوهای  ز  ا
با  کوشیدم  کتاب  این  در  من  ولی 
جمع آوری تقریبا تمام گفتگوهای رومن 
این  از  کامل تری  تصویر  پوالنسکی 
خوانندگان  به  لهستانی االصل  فیلمساز 
این  بنابراین  کنم.  ارائه  زبان  فارسی 
کامل تر  انگلیسی  نسخه  از  مجموعه 
است و ویراستار این مجموعه هم پال 
کتاب  او  از  پیش تر  که  است  کرونین 
سر کالس فیلمسازی با کیارستمی، به 
فارسی ترجمه شده است. همچنین منابع 
جدیدتری از نقدها و مصاحبه های رومن 
ضمیمه  که  کرده ام  ترجمه  پوالنسکی 

کتاب شده است.

گفت وی  تمامی  البالی  -در 
عالقه  میزان  کتاب  در  شده  مندرج 
و  است  روشن  سینما  به  پوالنسکی 
شیوه  می توان  او  فکری  چارچوب  از 
فیلمسازی  به  که  نگاهی  نوع  اندیشه ، 
به  توجه  با  شما  خود  یافت.  را  دارد 
تعریفی  چه  پوالنسکی،  درباره  مطالعه 

از این هنرمند دارید؟
بچه  همیشه  ا  ر *پوالنسکی 
سینما خطاب کرده اند. او در حیطه های 
گوناگونی کار کرده، هم در مقام بازیگر 
هم در مقام تهیه کننده، فیلمنامه نویس و 
فیلمساز و حتی در مواقعی طراحی صحنه. 

اما اینها تماما وجه روساختی فیلم هایش 
است، وجه ژرف ساختی کارهای او این 
است که بنا به قول یکی از همکارانش، 
همیشه  که  است  عمیقی  آب  رومن 
خاصی  عمق  کند  تظاهر  می خواهد 
ندارد. این نکته خیلی جذاب است که 
و  نیست  روشن فکر  پوالنسکی  رومن 
زبان ساده  به  او  باشد.  نمی خواهد هم 
فقط می خواهد قصه ای را خوب تعریف 
می بینیم  شویم  دقیق تر  اگر  اما  کند، 
پشت این سادگی دنیایی از رمز و راز و 

پیچیدگی نهفته است.

و  بن بست  کتاب  این  از  -پیش  
پوالنسکی  نوشته  دیگر،  فیلمنامه  دو 
که حاوی فیلمنامه های چاقو در آب و 
کرده اید...  ترجمه  را  هست  هم  انزجار 
این  ترجمه  ضرورت  و  اهمیت  درباره 

3 متن بگویید؟
*اهمیت 3 فیلمنامه چاقو در آب، 
که  است  این  در  انزجار،  و  بست  بن 
متعلق به دوره کاری از رومن پوالنسکی 
محسوب می شود که اصطالحا به سیاه 
سفیدهای دهه 6۰ مشهور هستند. وجه 
 3 این  در  پوالنسکی  زیبایی شناسی  
ژرژ  به قول  و  است  مشخص  فیلمنامه 
سادول در فرهنگ فیلم های سینما بن 
پوالنسکی  تکامل  درک  برای  بست، 
ضروری است اما اهمیت این 3 فیلمنامه 
در  و  پیش تر  آنها  که  است  این  در 
تنها  خون آشام ها،  بی باک  قاتلین  کنار 
غیراقتباسی  و  اورجینال  فیلمنامه های 

کمک  با  البته  که  هستند  پوالنسکی 
براش  ژرار  و  اسکولیموفسکی  یرژی 

نوشته شده اند.

-با توجه به بازار کتاب، آیا کتاب 
فیلمنامه خریداری و خوانده می شود؟

*متاسفانه نگاه درستی در کشور 
ندارد.  وجود  فیلمنامه  چاپ  درباره  ما 
فرهیخته  اقشار  برخی  مورد  در  حتی 
این  هم  ناشران  برخی  و  کتابخوان  و 
گمان اشتباه هست که می گویند چون 
خواندن  پس  است  موجود  فیلم  خود 
در  این  ندارد.  ضرورتی  آن  فیلمنامه 
از  یکی  نمی دانند  آنها  که  است  حالی 
حیطه های که در آن سینما می تواند با 
کوتاه  داستان  و  رمان  با  یعنی  ادبیات 
رقابت کند خواندن فیلمنامه است و آن 
حیطه دیگر که برای ارتقا فیلم ضروری 
سینمایی«  لعات  »مطا مبحث  است 
دیگری  بحث  که  می شود  محسوب 
باور صحیح هست که همه  این  دارد. 
می گویند که ما اگر رمان و یا داستان 
کوتاهی را در برهه های مختلف زندگی 
بخوانیم برحسب دانش و تجربه ای که 
از  متفاوتی  تصویر  داریم  برهه  هر  در 
رویدادها و شخصیت های آن رمان و یا 
داستان کوتاه داریم. اما در مورد سینما 
و فیلم چنین نیست. چون در هر فیلمی 
برای  بار  رویدادها و شخصیت ها یک 
و  فیلمنامه نویس  تخیل  در  همیشه 
کارگردان آن فیلم خاص تصویر شده، 
بنابراین ما با هر بار دیدن همان فیلم 

با تصویر ثابتی از وقایع و آدم ها روبه رو 
این  از  فیلمنامه  خواندن  ولی  هستیم. 
کامال  و  تازه  تجربه ی  می تواند  منظر 
متفاوتی از دیدن فیلم باشد. با خواندن 
را طبق  وقایع  و  فیلمنامه شخصیت ها 
بینش خاص خودمان تخیل می کنیم، 
یعنی در آن لحظه و برهه زندگی مان 
ما به نوعی می توانیم آن فیلم را دوباره 
در ذهن خودمان و با خواندن فیلمنامه، 
که  کاراکترهایی  با  کنیم  کارگردانی 
فیلم  کاراکترهای  جای  به  خودمان 
می گذاریم و با مکان هایی که خودمان 
تصور می کنیم و وقایعی که یک سری 
نیم  می توا خودمان  را  آن  جزییات 
سینمایی  مطالعات  منتها  کنیم.  تعیین 
و حیطه نظریه پردازی در سینما از این 
تازه تری  منظر هم می توانند پرتوهای 
بر فیلم ساخته شده بی افکنند، چون با 

استعانت از فلسفه های جدید پرتوهای 
می افکنند.  فیلم ها  تفسیر  بر  تازه تری 
جدی  حرکتی  باید  معتقدم  بنابراین 
انجام شود و همان طور  زمینه  این  در 
با مجموعه  که در میانه دهه هفتاد و 
فیلمنامه«  سال  صد  سینما  »صدسال 
نشر  فیلمنامه های  بعدتر  و  نی  نشر 
ساقی شاهد تحولی در این حیطه بودیم 
که متاسفانه روندش متوقف شد، دوباره 
بزرگ  فیلمنامه های  ترجمه   و  چاپ  با 

سینمای جهان ادامه پیدا کند.

فیلمنامه های  دارید  تصمیم  -آیا 
دیگری را ترجمه کنید؟

من  با  همیشه  تصمیم  این  *بله 
فیلمنامه  ترجمه  چون  هست.  و  بوده 
را رکن اصلی ادبیات سینمایی می دانم 
کشور  در  و  جا  همه  که  این  به ویژه 

در  فیلمنامه  ضعف  از  بحث  مدام  ما 
توجه  به  ما  ا است.  یران  ا سینمای 
بازار فعلی کتاب که دست کم دو  به 
از برگمان و فیلنی  مجموعه فیلمنامه 
و  کردم  ترجمه  پیش  سال   6 قریب 
به نسبت حجم  مناسب  قیمت  به رغم 
است  صفحه   4۰۰ حدودا  که  دو  هر 
هنوز در کتابفروشی ها موجود هستند. 
نمی دانم آیا اگر باز مجموعه فیلمنامه 
با چه  پیشنهاد بدهم  ناشر  به  دیگری 
می شوم.  مواجه  واکنشی  یا  و  جواب 
یی  مه ها فیلمنا م  تما که  ین  ا ضمن 
نقد،  با  ه  همرا م  کرده ا ترجمه  که 
سایر  و  فیلمساز  با  مصاحبه  و  نظر 
بوده است و فقط صرف  فیلم  عوامل 
ترجمه آن فیلمنامه را مدنظر نداشتم، 
در  که  فیلمنامه هایی  دیگر  برخالف 

بازار موجود است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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از  شب ها  این  که  افرا  سریال 
موفق  است،  پخش  حال  در  تلویزیون 
شده مخاطب خوبي را به خود اختصاص 
دهد و در حالي که معموال در سال هاي 
تلویزیوني  از سریال هاي  بسیاري  اخیر 
این  ندارند،  زیادي سروکار  با مخاطب 
توفیقی  بهرنگ  کارگرداني   به  سریال 
و  دارابی  محمدکامبیز  تهیه کنندگی  و 
خوبي  مخاطب  توانسته  موالیی  مجید 
را جذب شبکه اول سیما کند. بازیگران 
شاخص متعددي در این سریال حضور 
سیدي  هامون  آنها  از  یکي  که  دارند 
تئاتر  در  البته  که  بازیگري  مي باشد. 
در  ولي  است  تصویر  از  پرکارتر  بسیار 
فیلم هایي  در  بازي  با  اخیر  سال هاي 
طال،  زنگ زده،  کوچک  مغزهاي  چون 
دختران زمستان و گواهي امضا توانسته 
قابلیت هاي خود را در سینما هم نشان 
دهد و حاال تقشي خاص و متفاوت در 

سریال افرا بازي کرده است.
هامون سیدي در مصاحبه با دنیاي 
جوانان درباره شخصیت خاصي که در 
سریال افرا بازي کرده، گفت: پردازش 
آدم ها  بین  روابط  موضوع  به  نوگرایان 
نوع  و  به سوژه محیط بانی  پرداختن  و 
بازی ها در سریال افرا، از مواردی هستند 
که زمینه استقبال از این مجموعه را در 
بین مخاطبان ایجاد کرد و از همه مهمتر 
مدیریت صحیح و اصولی کارگردان و 
کنار  در  مجموعه  این  تهیه کنندگان 
تعاملی که با نقش آفرینان و گروه تولید 
داشتند باعث شد این احساس همدلی 
رغبت  و  شود  منتقل  نیز  مخاطب  به 
بیشتری نسبت به تماشای قسمت های 

جدید این سریال پیدا کند.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
چقدر نقش عقیل، را شخصیت دوگانه 
می داند اظهار کرد: بله گاهی دوگانگی 
نسبت به شخصیت عقیل در مخاطب 
ایجاد می شود، ولی از نظر من او آدمی 
عصبی، مریض و یا دوشخصیتی نیست 
او  برای  کودکی  در  که  اتفاقاتی  بلکه 
خلق  تندی  این  زمینه  آمده  وجود  به 
و خو را در وی ایجاد کرده و علیرغم 

تالش هایش از او آدمی متوقع ساخته و 
اینکه معتقد است علیرغم تالش هایش 
به آنچه که حقش است نرسیده و این امر 
در شخصیت عقیل برایم دردناک است. 
عقیل، عدم موفقیت های خود در زندگی 
کودکی اش  دوران  از  گرفته  نشأت  را 
است که  تفکر  این  در  مدام  و  می داند 
سایر  مثل  زندگی اش  مسیر  اگر  شاید 
مردم روندی عادی داشت می توانست 
شخصیت و جایگاه بهتری داشته باشد.

به  اشاره  با  افرا،  سریال  بازیگر 
راه های شکوفایی یک بازیگر اظهار کرد: 
آنچه که یک بازیگر را ماندگار می کند و 
زمینه موفقیتش در شخصیت پردازی ها 
درست  شناخت  می کند  تضمین  را 
در  هم  با  توامان  حس  و  تکنیک  از 
بازیگری خواهد بود که به او این فرصت 
نقش هایی  ارائه  با  بتوا ند  تا  می دهد  را 
به  دوست داشتنی  و  جذاب  واقعی، 
علم  تلفیق  شود.  تبدیل  بهترین ها 
موفقیت  مولفه های  دیگر  از  هنر  و 
نمایشی  آثار  عرصه  در  نقش آفرینان 
محسوب می شود و در کنار پارامترهایی 

صدا  و  خالقیت  تخیل،  تمرکز،  چون 
یک  که  است  متبحر  کارگردان  این 
در  وی  با  تعامل  با  می تواند  بازیگر 
ماندگاری  به  راستای شخصیت پردازی 
اثر نمایشی و به تبع آن موفقیت خود 

دست یابد.
اتمام تصویربرداری  با  سیدی که 
دارد  تصمیم  روز ها  این  افرا  سریال 
برای نقش آفرینی در یک فیلم سینمایی 
آماده  فیلم اولی  کارگردان  یک  توسط 
شود بیان کرد: هم اکنون بازی در فیلم 
کوتاه بلع، ساخته حسین ترک جوش را 
به اتمام رسانده ام و پیش از این نیز در 
کارگردانی  به  پریسان،  سینمایی  فیلم 

کامبیز بابایی به ایفای نقش پرداختم.
هامون سیدی با اشاره به وضعیت 
این روز های تئاتر بیان کرد: از آنجا که 
کوچکترین  و  کم تجربه ترین  را  خود 
معتقدم  می دانم  تئاتر  اهالی  از  عضو 
لحاظ  هر  از  اکنون  هم  عرصه  این 
به دوش  را  و شرایط سختی  وضعیت 
کرونا  از  پیش  دوران  در  و  می کشد 
همیت  و  همت  با  تئاتریان  و  تئاتر 

همه جانبه سعی داشتند این هنر را به 
جایگاه رفیع تری هدایت کنند و از پیش 
روی هنر نمایش به سمت محجوریت 
نمایند و مخاطب روی گردان  ممانعت 
به  را  نمایش های صحنه ای  از عرصه 
و  نمایش  سالن های  با  آشتی  سمت 
تماشای آثار نمایشی زنده و پویا سوق 
دهند. اما متاسفانه پاندمی کرونا موازنه 
هنر های  بچه های  جانبه  همه  تالش 
تئاتر  دادن  حرکت  جهت  در  نمایشی 
جایگاه  به  یابی  دست  راستای  در 
استقبال  گرفتن  رونق  با  خود  ارزنده 
در  را  مخاطبان  توسط  عرصه  این  از 
زمره  در  تئاتر  سالن های  و  کوبید  هم 
قرنطینه  به  که  بود  فضا هایی  اولین 
رفت و تعطیل گشت از این رو حرکت 
تئاتر درمسیر رونق و هدایت مردم به 
دوباره  نمایش های صحنه ای  تماشای 
در  که  االن  و  شد  توقف  روبه  و  ُکند 
میکنم  موضوع صحبت  این  با  ارتباط 
میکنم  بسیار  ناراحتی  احساس  واقعا 
که  می دانم  آن  از  کوچکتر  را  خود  و 
بخواهم درباره سبک هایی از این حوزه 
به سمت  مخاطب  ترغیب  توانایی  که 
کنم  عنوان  را  دارد  نمایش  سالن های 
و امیدوارم سالن های نمایش زودتر باز 
شوند و پتانسیل های نمایشی و نگارشی 
ذخیره شده در اهالی تئاتر شکوفا شده 
و زمینه ماندگاری نمایش هایی که قرار 
است روی صحنه به صورت زنده خلق 

شوند فراهم گردد.
این بازیگر که برادر کوچکتر همون 
سیدي مي باشد در پایان صحبت هایش 
در های  رم  میدوا ا کرد:  خاطرنشان 
چشمگیر  استقبال  با  تئاتر  سالن های 
چراکه  شود  گشوده  زودی  به  مردم 
مخاطب با حضورش در سالن نمایش در 
کنار سایر مسائل می تواند خون تازه ای 
تئاتر  پرقدمت  این عرصه  در رگ های 
تزریق کند چراکه اگر نمایشی مخاطب 
و تماشاگر روی صندلی نداشته باشد آن 
اثر برای بازیگر هیچ و پوچ است بنابراین 
امید دارم بهتر و بیشتر از قبل از تئاتر 

حمایت شود.

کالبدشکافي یک شخصیت خشن!

آگهیهامون سیدي: امیدوارم مردم و مسئوالن بیشتر از تئاتر حمایت کنند
 مناقصه عمومی
 دو مرحله ای 
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دولت ثبت نام نموده اند خریداری نماید. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. 
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خرید انواع تابلوهای كامپوزیت كنتوری سه فاز

شماره 
مناقصه 
مرجع 

شماره مناقصه در سامانه 
تداركات الکترونيکی دولت 

)ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین مهلت 
دریافت دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 
تحویل پاكات

بازگشایی اسناد 
ارزیابی كيفی

مبلغ تضمين 
)ریال(

400110۲6۲000001۲110000۳71400/07/1۹1400/07/۲41400/08/041400/08/05
۹/۳01/410/000/000 صبح

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت http://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز سه شنبه مورخ ۱4۰۰/۰۸/۰4 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف – ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهار 
باغ عباسی – خیابان عباس آباد – ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف – دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی 

که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

 http://iets/mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
 http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34۱2۱4۸2-۰3۱ واحد مناقصات و خرید – آقای عظیمی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات اطالعات 
شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34۱2۱26۸-۰3۱ دفتر لوازم اندازه گیری تماس حاصل فرمائید. 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱۹34-۰2۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹۷3۷-۰2۱ و ۸5۱۹3۷6۸-۰2۱ تماس حاصل فرمائید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
* پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد. 

* به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت قمرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 
روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان


