
کارشناس اقتصادی:

مذاکره در چارچوب منافع ملی به نفع اقتصاد ایران است

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به آمادگی 
کامل این دانشگاه برای پذیرش حضوری دانشجویان 
و آغاز آموزش حضوری گفت: ما در مسئله بازگشایی 
دانشگاه و از سرگیری آموزش مجازی، تابع ستاد ملی مقابله 

با کرونا هستیم.
دکتر محمد مهدی طهرانچی، ضمن بیان این طلب اظهار 

کرد: اگر ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرده که از تاریخ ۱۵ 
آبان امکان بازگشایی دانشگاه ها وجود دارد و در صورتی که 
مقدمات تزریق دو دوز واکسن برای همه دانشگاهیان فراهم 
شده، ما آمادگی الزم را داریم که دانشگاه آزاد اسالمی را برای 

از سرگیری آموزش حضوری بازگشایی کنیم.
صفحه 2

رئیس پلیس پایتخت:

آسیب های اجتماعی 
دروازه ورود به جرایم هستند.

مشکل بازار سرمایه عدم وجود تقاضاست
بازار سرمایه که این روزها با رکوردشکنی 
پی در پی، هر روز رکورد روند کاهشی روز قبل 
خود را میشکند، در هفته جاری دوباره به کانال 
کرد.  عقبگرد  واحد  هزار   ۳۰۰ و  میلیون  یک 
اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه دلیل آن را وجود چند 
ابهام برای این بازار میداند و بر این باور است که با رفع این 

ابهامات، بازار از حالت نوسانی خارج خواهد شد.
سعید جعفری، با تاکید بر اینکه مشکل بازار سرمایه در 
این روزها عدم وجود تقاضاست، اظهار کرد: درحال حاضر در 
بازار به دالیل مختلف خریدارهای قدرتمندی وجود ندارد. با 
اینکه قیمت سهام شرکت ها از نگاه تحلیلگران جذاب است 
و سهامداری کامال توجیه دارد اما برای بخشی از سرمایه 
بازار سرمایه میشوند،  گذاران که به صورت دوره ای وارد 

بازار به چند دلیل جذاب نیست.
صفحه3

معاون خدمات شهری شهرداری قدس خبر داد:

جمع آوری ۱۰۳ ُتن نخاله  از سطح معابر و اراضی 
شهرقدس در هفته گذشته

4
توسعه اقتصادی بدون رشد صنعت تکنولوژی بی معناست

صفحه3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1856-  شنبه 24  مهر  ۱4۰۰- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
تمام جوایز اصلي 

به فيلم هاي ایراني 
رسيد

6ورزش
به جز واليبال هيچ 

شغل و درآمد دیگری 
ندارم!

معه 2جا

اختتاميه سي و چهارمين دوره جشنواره فيلم كودك و نوجوان 
با اعالم برگزيدگان خود به كارش پايان داد.

اين دوره از جشنواره كودك و نوجوان در سالن زنده ياد عباس 
كيارستمی بنياد سينمايی فارابی با حضور محمد خزاعی )معاون 
وزير و رئيس سازمان سينمايی(، هنرمندان و عوامل اجرايی 

جشنواره برگزار شد.

علی اصغر مجرد يکی از بهترين بازيکنان ايران در تورنمنت 
های اخير بوده است. اين بازيکن جوان در سه رقابت سخت 
يعنی ليگ ملت ها، المپيک و آسيايی حاضر بود و به نظر می 
بازی  يک  در  نهايتا  كه  شد  باعث  فشارها  اين  همه  رسد 
داشت  حضور  اروميه  شهرداری  تركيب  در  كه  دوستانه 

آسيب ببيند...

امر  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  سخنگوی  اعالم  طبق 
بازگشايی مدارس تا كنون ۸۵ درصد معلمان و حدود ۶۰ 
درصد دانش آموزان ۱۲ تا ساله واكسينه شده اند، بازگشايی 
مدارس به صورت تدريجی و از مناطق روستايی و كم جمعيت 
آغاز شده و انتظار می رود از نيمه دوم آبان ماه نيز با توجه به 

شرايطی كه در كشور حاكم خواهد شد...

آغاز بازگشایی 
مدارس در نيمه دوم 

آبان

آماده پذیرش حضوری دانشجویان هستيم آغاز آموزش حضوری دانشجویان علمی کاربردی 
از ۱۵ آبان ماه

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از دانشگاه جامع علمی کاربردی، 
محمدحسین امید در نشست هم اندیشی و تبادل نظر روسای مراکز 
علمی کاربردی استان کرمانشاه افزود: با توجه به بازگشایی دانشگاهها 
در اواسط آبان، روسای مراکز علمی کاربردی باید برنامه ریزی الزم برای حضوری 

شدن این کالس های درسی را داشته باشند.
صفحه 2

مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ )بر حسب 
سن مادر در زمان تولد( که از سوی سازمان ثبت احوال کشور 
منتشر شده، در شش ماه و ۱۶ روز نخست سال ۱۴۰۰، تعداد  
۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده اند و به گفته سازمان ثبت 
احوال کشور این ارقام آمارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی های 
آتی تغییر کنند.در این میان، ۴2۱ کودک از مجموع ۷۹۱ کودک متولد شده 

از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله، پسر و ۳۷۰ کودک نیز دختر هستند. 
با توجه به اینکه این آمار بر حسب گروه سنی مادر در زمان تولد و 
به تفکیک جنسیت فرزند و استان منتشر شده است؛ تا کنون سیستان و 
بلوچستان با تولد ۱2۷ پسر و ۱2۱ دختر از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله طی سال 

۱۴۰۰ در صدر این آمار قرار دارد.
صفحه 2

تولد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله

DONYAYEJAVANANMAG.IR

                                                                                                                                كدسامانه ستاديران : 2000001045000051 
                                                                                                                                 كد پايگاه ملي مناقصات:   53.097.990

شركت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه تعميرات زيرزمين و طبقه همكف ساختمان ستاد مركزي شركت گاز استان سمنان را با مشخصات ذيل به مناقصه بگذارد.

شرحعنوان

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

 تعميرات زيرزمين و طبقه همكف ساختمان ستاد مركزي شركت گاز استان سمناننوع،كميت و كيفيت كاال يا خدمات
*قيمتها مي بايست در صورت وجود كاال، متناسب با كاالي ساخت داخل و با لحاظ كيفيت ارائه گردد

مبلغ 2.929.000.000   ريال و شامل تضامين معتبر مندرج در آئين نامه تضمين معامالت دولتي)اسناد مناقصه( مي باشد.نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه

به سامانه تداركاتزمان و مكان دريافت اسنادمناقصه از طريق مراجعه  لغايت ساعت 12 مورخ 27 /1400/07  -   از ساعت 9 مورخ 24 /1400/07  
www.setadiran.irالكترونيكي دولت )ستاد(  به نشاني 

 حداكثر تا ساعت 12 مورخ  11 /1400/08  در سامانه  فوق الذكرزمان و مكان عودت اسناد مناقصه

پس از انجام ارزيابی كيفی )ب1( . جلسه گشايش پاكات )الف، ب2، ج(  متعاقبا اعالم خواهد شد زمان  و محل گشايش پاكات

33453844-023تلفكس امور قراردادها

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

شناسه آگهی : 1206026
روابط عمومي شرکت گاز استان سمنان

روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

آگهي تجدید مناقصه عمومي به صورت یك مرحله اي
  همزمان با ارزیابي)کیفی( فشرده ،

شماره مناقصه 02 - 1400/18
آگهی

 تجدید مزایده عمومی
)نوبت اول(

شهرداری مالرد درنظردارد به استناد مواد۵، ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها امالک ذیل الذکررا ازطریق برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره واگذارنماید،لذا ازکلیه متقاضیان و 
واجدین شرایط دعوت میشود با درنظرگرفتن ورعایت شرایط اعالمی وپس ازانتشارآگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مالرد واحد امورقراردادها مراجعه نمایند.

۱-واریزسپرده به میزان حداقل ۵درصد قیمت پایه کارشناسی بصورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی بشرح مندرج دراسناد مزایده 
2-برندگان اول و دوم و سوم ومزایده هرگاه حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۳-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند ازتاریخ۱۴۰۰/8/۱لغایت۱۴۰۰/8/۱2وبا ارائه کارت ملی،معرفی نامه معتبرازشرکت واصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال به حساب 
شماره۱۰۰۷۹۰82۹۴۴۳بانک شهربنام شهرداری مالرد جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطالعات بیشترازساعت۹لغایت ۱2/۳۰به امورقراردادهای شهرداری مالرد مراجعه وپس 

ازانتشارآگهی نوبت دوم ازتاریخ۱۴۰۰/8/۱لغایت ۱۴۰۰/8/۱2پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه شهرداری مالرد نمایند.
۴-هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

۵-سایراطالعات وجزئیات دراسناد مزایده درج گردیده است.
۶-شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادها مختاراست.

۷-پیشنهادات واصله درتاریخ۱۴۰۰/8/۱2راس ساعت۱۴/۳۰درکمیسیون باز و خوانده میشود.

نشانیقيمت پایه اجاره بها درهرماهعنوان موضوع مزایدهردیف
مالرد سازمان سيما منظروفضای سبز2۰/۰۰۰/۰۰۰ریالشهربازی کودک پارک حافظ1
مالرد خ شهيد مرشدی مقابل دانشگاه آزاد2۰/۰۰۰/۰۰۰ریالکافی شاپ2

مارليک ضلع جنوبی پارک پرنيان۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریالدکه پارک پرنيان3
محمدبهمنی
شهردارمالرد

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰/۷/2۴
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/8/۱

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
 یك مرحله ای با ارزیابی ساده 

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی باقیمانده عملیات پروژه احداث باند دوم محور میاندوآب – بوکان حدفاصل 
کیلومتر ۳۶ الی ۴۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/2۴ می باشدئ 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۹ تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۰۱

مهلت زمانی ارائه مدارک: ساعت ۱۹ مورخه ۱۴۰۰/۰8/۱2
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس: ارومیه بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهار راه شورا اداره کل راه و شهرسازی تلفن: ۳۳۴۷۹82۱-2۵ 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰2۱-۴۱۹۳۴

دفتر ثبت نام: 88۹۶۹۷۳۷ و 8۵۱۹۳۷۶8
شماره نامه: ۱۱۱2/۹8۵

افزایش سهم آمریکا از استخراج رمزارزها باعث افزایش 
قیمت رمزارزها شد. 

به گزارش دنیای جوانان از سی ان بی سی، آمریکا در 
حال گرفتن جای چین به عنوان بزرگ ترین مرکز استخراج 
رمزارزها در جهان است. برخالف چین که به طور کامل همه 
تراکنش های مربوط به ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم 
آمریکا اعالم  بهادار  اوراق  کرده است، کمیسیون بورس و 
رمزارزها  اعالم شدن  ممنوع  برای  قصدی  نهاد  این  کرده 
ندارد. اکنون حدود ۳۵ درصد کل هش ریت شبکه استخراج 
رمزارزها در جهان مربوط به مبدا آمریکا است. در طرف دیگر 

نقش چین از بازار رو به کاهش است. 
دیجیتالی  ارزهای  دیگر  بار  پول  المللی  بین  صندوق 
در  ویژه  به  که  دانسته  جهان  اقتصاد  برای  تهدید  یک  را 
کوتاه مدت ثبات مالی جهانی را تهدید می کنند. این نهاد 
با اشاره به اقدام السالوادور در پذیرش بیت کوین به عنوان 
واحد پول رسمی نوشته است چنین اقدامی از سوی کشورها 
باعث می شود دست بانک های مرکزی برای تعیین سیاست 
پولی بسته باشد و این به معنای افزایش ریسک نقدینگی و 
بر هم خوردن تعادل جدی ثبات پولی خواهد بود که تهدید 

اقتصادی جدی است.  

شرکت گوگل در حال انجام تحقیقات بر روی امکان 
این  پرداختی  پلتفرم  روی  بر  دیجیتالی  ارزهای  از  استفاده 
شرکت است. اگرچه گوگل پی در مقایسه با شرکت های 
به حوزه  دیرتر  ویزاکارد و مسترکارد،  نظیر  پرداخت  بزرگ 
ارزهای دیجیتالی عالقه نشان داده است اما انتظار می رود 
پذیرش احتمالی رمزارزها یا معرفی رمزارز خود گوگل تاثیر 

بسیار زیادی بر روی روند کلی قیمت بازار داشته باشد.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر 2۳۹۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 

به روز قبل ۱.۱2 درصد بیشتر شده است.

صعود ارزهای دیجیتالی؛
 آمریکا بزرگ ترین مرکز استخراج رمزارزها می شود!

رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق 
بودجه  تنظیم  اگر  داشت:  اظهار  تهران 
مبتنی بر واقعیت ها نباشد و بر اساس تخیل 
پیش برود، دوباره همین وضعیت را خواهیم 
داشت و دوباره دولت مجبور به استقراض از 
بانک مرکزی خواهد شد. در این صورت 
تورم که امروز حدود ۵۰ درصد است بازهم 

با روند افزایشی مواجه خواهد بود.
الزامات  مورد  در  مستوفی  فریال 
بودجه  تنظیم  کرد:  اظهار  بودجه ۱۴۰۱ 
باید بر اساس واقعیت باشد اما متاسفانه 
بودجه هایی که در سال های گذشته تنظیم 
شده همه تخیلی بوده که درآمدها را به 
صورت تخیلی در نظر گرفته اند و به جای 

کاهش هزینه ها، بدون افزایش درآمدها 
هزینه ها را افزایش داده اند. در نتیجه ما 
شاهد کسری بودجه بودیم و دولت مجبور 

شده از بانک مرکزی استقراض کند.
وی افزود: در نتیجه به دلیل عدم 
استقالل بانک مرکزی و اینکه روسای آن 
هم کاریزمای الزم را نداشتند که بتوانند به 
دولت نه بگویند این وضعیت به وجود آمده 
است. امروز نقدینگی به بیش از ۴ تریلیون 

تومان رسیده که باعث تورم می شود.
بر  عالوه  کرد:  تصریح  مستوفی 
این دولت هیچ وقت سعی نکرده خود را 
کوچک کند، دولت ها دائما در حال بزرگ 
شدن بودند، در حالی که حتی تمرکزی هم 

روی ایجاد درآمد نگذاشتند. مشکالتی که 
دولت برای رشد اقتصادی ایجاد می کند 
ارز  نرخ  دستوری،  قیمت های  همین 
دستوری و ... است. این تشکیالت نتوانسته 
دخل و خرج را به درستی محاسبه کند و ما 

همیشه شاهد کسری بودجه بودیم.
وی در ادامه اضافه کرد: بنابراین در 
تدوین بودجه ۱۴۰۱ دولت باید بودجه را 
بر  عالوه  بسنجد.  درآمدی  واقعیت های 
کنون  تا  که  بودجه هایی  بیشتر  در  این 
داشتیم همیشه هزینه های عمرانی کمترین 
میزان را به خود اختصاص می دادند  و در 
مقابل هزینه هایی که به رشد اقتصادی 
کمک نمی کنند بیشتر بوده است. درحالی 

عمرانی  موارد  روی  بیشتر  باید  ما  که 
سرمایه گذاری کنیم.

رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران گفت: اگر تنظیم بودجه 
اساس  بر  و  نباشد  واقعیت ها  بر  مبتنی 
تخیل پیش برود، دوباره همین وضعیت 
را خواهیم داشت و دوباره دولت مجبور 
به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. 
در این صورت تورم که امروز حدود ۵۰ 
درصد است بازهم با روند افزایشی مواجه 

خواهد بود.
وی با اشاره به نقش تحریم ها بر 
بیشتر تشریح  از جذب درآمد  جلوگیری 
کرد: بخش دیگری از مشکالتی که باید 
آن توجه شود مربوط به تحریم است که 
مقصر بخشی از آن می توانیم خود ما باشیم، 
استانداردهای  به  کم  دست  بتوانیم  اگر 
بپیوندیم وضع بهتر می شود.  بین المللی 
به علت تحریم ها، صادرات، واردات و نقل 
و انتقال پول هزینه های زیادی دارد که 

لزومی برای آن وجود ندارد.
مستوفی در ادامه خاطرنشان ساخت: 
هزینه ها  بودجه ۱۴۰۱  در  باید  بنابراین 
محل های  به  واقع بینانه  و  بیابد  کاهش 
سعی  همچنین  و  شود  نگاه  درآمدی 
بگیرد  درآمد صورت  افزایش  جهت  در 
برای مثال برنامه ریزی شود تا صادرات 

ما افزایش یابد.

رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران:

تنظیم بودجه کشور بر اساس واقعیت نیست!
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رییس کمیسیون فرهنگی مجلس
طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس بزودی ارائه می شود

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، طرح جمعیت و تعالی 
خانواده را از طرح های مهم کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم برشمرد و گفت: 
این طرح نیز پس از ساعت ها بررسی و تدوین، آماده شده است و تا پایان هفته 

طرح نهایی و ارائه می شود.
این  در نشست شورای فرهنگ عمومی  آقاتهرانی  حجت االسالم مرتضی 
استان که با حضور رییس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و 
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد، با بیان اینکه سبک زندگی غربی، 
فرهنگ  با  ما هیچگونه سنخیتی  فرهنگ  داشت:  اظهار  نابود می کند،  را  کشور 
غربی ندارد، از همین رو برای حفظ نظام و کشور باید به حوزه فرهنگ اسالمی 

بیش از گذشته بها داد شود.
وی تصویب طرح صیانت از فضای مجازی را اقدامی اصولی و درست دانست 
و گفت: اینکه عده ای با آن مخالفت می کنند به سبب این است که منافع مالی 
آنها به خطر افتاده است.آقاتهرانی افزود:نظرات مردم در خصوص طرح صیانت از 
فضای مجازی را قبول داریم اما چون باور داریم این طرح اصولی و درست است 

باید محکم پای آن ایستاد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در ادوار گذشته مجلس به مساله فرهنگ 
بها داده نمی شد، خاطر نشان کرد: در سال های قبل بودجه فرهنگ نیم درصد بود 
اما امسال به )2.۵(2 و نیم درصد افزایش یافته است.آقاتهرانی افزود: انتظار می رود 
با اولویت بندی ضرورت هایی فرهنگی، بتوان اقدام موثری در سبک زندگی مطابق 

با اسالم اقدام و بسیاری از آسیب ها را از میان برداشت.
چهارمحال و بختیاری به عنوان دومین استان کشور میزبان اعضای کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی و تعدادی از مسووالن ملی شامل معاونان وزیران 
ارشاد  و  فرهنگ  جوانان،  و  ورزش  صنایع دستی،  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی از چهارشنبه شب تا روز جمعه برای بررسی 
مسائل فرهنگی چهارمحال و بختیاری در این استان حضور دارند و در نشست های 
و  کارشناسان  مدیران،  دیدگاه های  استان،  فرهنگی  فعاالن  با حضور  تخصصی 

صاحب نظران استان در خصوص مسائل فرهنگی این استان را بررسی می کنند.
عمومی،  فرهنگ  شورای  برگزاری  شامل  محور  چهار  در  سفر  این  در 
خبره  کارشناسان  حضور  با  میدانی  بازدیدهای  تخصصی،  کارگروه های  تشکیل 
در شهرستان های شهرکرد، سامان،  بن، بروجن، فارسان و لردگان و امضای سند 

نهایی سفر برگزار می شود.

نماینده مردم همدان مطرح کرد:
ایجاد 4۰۰ ظرفیت جدید شغلی با اجرای فاز دوم پتروشیمی هگمتانه

نماینده مردم همدان در مجلس می گوید که با اجرای فاز دوم پتروشیمی 
توسعه  و  آوری  ارز  شاهد  و  می شود  ایجاد  جدید  شغل   ۴۰۰ همدان،  هگمتانه 

اقتصادی مناسبی خواهیم بود.
حمیدرضا حاجی بابایی، با اعالم خبر نشست هماهنگی با مدیر عامل شرکت 
پتروشیمی هگمتانه همدان گفت: پتروشیمی هگمتانه در خاورمیانه منحصر بفرد 
است و با مدیریت دکتر امین بیانک از نمایندگان ادوار مجلس، که سابقه شهرداری 
اهواز و مدیریت های کالن را در رزومه خود دارد، امیدواریم با پشتوانه تجارب 
ارزنده ایشان و مدیریت جهادی، تحقق چشم انداز پیش بینی شده، برای پتروشیمی 

هگمتانه، تسریع گردد.
با همکاری دولت و بخش خصوصی  وی تاکید کرد: پتروشیمی هگمتانه 
به بهره برداری رسید، مهم ترین دستاورد این شرکت برای همدان رونق اشتغال 

و توسعه اقتصادی است. 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم گفت: این شرکت با ظرفیت 
بکارگیری ۳۰۰ نفر شروع بکار کرده است که با توافقاتی که صورت گرفت، با 
نفر  به ۷۰۰  نفری  افزایش ۴۰۰  با  اشتغالزایی آن  سرمایه گذای جدید، ظرفیت 
خواهد رسید. محصول شرکت پتروشیمی هگمتانه در خاورمیانه منحصر بفرد است، 
با ظرفیت سازی جدید می تواند، بازار مناسبی را در منطقه به خود اختصاص دهد.

نماینده همدان در پایان گفت: با اجرای فاز دوم پتروشیمی هگمتانه همدان، 
۴۰۰ شغل جدید ایجاد می شود و ارز آوری و توسعه اقتصادی مناسبی را شاهد 

خواهیم بود.

در شش ماهه اول سال جاری صورت گرفت؛
تولد ۷۹1 کودک از مادران 10 تا 14 ساله

مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ )بر حسب سن مادر در زمان تولد( 
که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده، در شش ماه و ۱۶ روز نخست 
سال ۱۴۰۰، تعداد  ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده اند و به گفته 
سازمان ثبت احوال کشور این ارقام آمارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی 

های آتی تغییر کنند.
در این میان، ۴2۱ کودک از مجموع ۷۹۱ کودک متولد شده از مادران ۱۰ تا 

۱۴ ساله، پسر و ۳۷۰ کودک نیز دختر هستند. 
با توجه به اینکه این آمار بر حسب گروه سنی مادر در زمان تولد و به تفکیک 
جنسیت فرزند و استان منتشر شده است؛ تا کنون سیستان و بلوچستان با تولد ۱2۷ 
پسر و ۱2۱ دختر از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله طی سال ۱۴۰۰ در صدر این آمار قرار دارد.
پس از سیستان و بلوچستان، به ترتیب خوزستان با تولد ۴8 پسر و ۴۴ دختر، 
خراسان رضوی با تولد ۳۶ پسر و 2۹ دختر، گلستان با تولد 2۵ پسر و 2۱ دختر، 
کرمان با تولد 2۳ پسر و 22 دختر و آذربایجان شرقی با تولد 2۵ پسر و ۱۰ دختر در 

صدر آمار کودکان متولد شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله قرار دارند.
در این بین اما خراسان جنوبی با تولد یک پسر، کهگیلویه و بویر احمد و قم 
هر کدام با تولد یک دختر و ایالم با تولد دو دختر استانهایی هستند که کمترین 

کودکان از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در آنجا متولد شده اند.
همچنین در همین بازه زمانی )از ۳۰ اسفند ۹۹ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۰( تعداد ۳۶ 
هزار و ۵۶2 کودک از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله متولد شده اند که از این تعداد ۱8 هزار 

و ۹22 کودک پسر و ۱۷ هزار و ۶۴۰ کودک نیز دختر هستند.
در توضیحاتی که همراه با جداول آماری در سایت سازمان ثبت احوال کشور 
منتشر شده، آمده است که سازمان ثبت احوال کشور با توجه به نیازکاربران برای 
 :۱۹-Revealing the Toll of COVID ( دسترسی به شمار موالید و توصیه نامه
 A Technical Package for Rapid Mortality Surveillance and
Epidemic Response, WHO, May2۰2۰( سازمان بهداشت جهانی و 
نیز با توجه به ضرورت بهره برداری هر چه فزون تر صاحب نظران از داده های پایگاه 
ایجاد ساختار جدول های  به  اقدام  ماهه  در تالشی چند  اطالعات جمعیت کشور، 
شمارش موالید به تفکیک سن مادران برپایه هفته و جایگزینی آن با ساختار قبلی 
)برپایه فصل( کرده است و این جداول را باید آمارهای اولیه دانست چراکه تهیه 
»آمارهای رسمی نهایی« با توجه به بند 2۵8 اصول و توصیه هایی برای نظام آمار 
حیاتی )سازمان ملل متحد، 2۰۱۳( به روال گذشته و به صورت ساالنه انجام می شود.

رئیس پلیس پایتخت:
آسیب های اجتماعی دروازه ورود به جرایم هستند.

سردار حسین رحیمی با تبریک حلول ماه ربیع االول و تقارن این ماه با هفته 
نیروی انتظامی، بیان داشت:نیروی انتظامی در انجام و اجرای ماموریت های محوله 
به عنوان مربیان و معلمان اخالق در جامعه هستند که اگر آموزش های ارائه شده 
بر مبنا و مدار قانون و مقررات باشد نقش بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی 

و همچنین کاهش جرائم خواهد داشت.
توانمند و  بازوی  تنهایی به عنوان یک  به  انتظامی  نیروی  امروز  افزود:  وی 
قدرتمند و یک نیروی معتقد ، متعهد اقدامات اثر گذار را در جریان خنثی سازی 

توطئه های دشمنان این مرزو بوم انجام داده است.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه پلیس به طور دائم در معرض برخورد با افراد 
زیان دیده ، بزه دیده، آسیب پذیر و قانون گریز در جامعه هست که به دالیل مختلف 
مانند حماقت، کنجکاوی، کم سوادی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و... به بیراه رفته 
اند، گفت: باید با تمرکز و هوشمندی بسیار باال نسبت به اجرای امورات انتظامی و 
اجرای قوانین و مقررات و همچنین در امر آموزش و بازگرداندن افراد آسیب دیده به 
آغوش جامعه و خانواده تالش نماید که در این عرصه کار مربیان و معلمان اجتماعی 

برجسته و بسیار پر اهمیت می باشد .

هشدار معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی؛

مهاجرت سالیانه 3000 پزشك از کشور!
نظارت  و  فنی  معاون 
گفت:  پزشکی  نظام  سازمان 
زنگ  پزشکان  مهاجرت  آمار 
خطری برای مسئوالن است تا با فراهم 
کردن بسترهای الزم، بهبود شرایط و 

اصالح نواقص آن را کاهش دهند.
و  فنی  معاون  ساالریان،  علی 
درباره  پزشکی،  نظام  سازمان  نظارت 
مساله مهاجرت پزشکان از ایران گفت: 
هرچند عدد دقیقی را نمی توانیم بگوییم 
و  باالست  پزشکان  مهاجرت  آمار  اما 
برای  مطلوبی  کاری  شرایط  متاسفانه 
وجود  و  نشده  فراهم  پزشکی  جامعه 
از  بسیاری  استقبال  به  باتوجه  ندارد. 
در  ویژه  به  پزشک  نیروی  از  کشورها 
در  کرونا  پاندمی  که  اخیر  سال های 
جهان شایع شده است، صنوف مختلف 
که  می دهند  ترجیح  پزشکی  جامعه 

مهاجرت کنند. 
الملل  بین  بخش  در  افزود:  او 
سازمان نظام پزشکی برای گواهی »گود 
استندینگ« که درارتباط با مهاجرت یا 
با  ماهانه  می شود،  داده  تحصیل  ادامه 
تعداد زیادی از مراجعات مواجه هستیم، 
به طوری که حدس زده می شود، ساالنه 
کشور  از  پزشک  نفر  هزار  سه  حدود 
مهاجرت کنند، که این مساله به هیچ 
وجه برازنده کشور ما نیست. تمام جامعه 
پزشکی عاشق مملکتشان هستند و به 
پزشکی عشق می ورزند. دوست دارند در 
این فضا کار کنند و اگر حداقل ها فراهم 

باشد این کار را انجام می دهند. 
این  ین  برا بنا گفت:  ساالریان 
تا  است  مسئوالن  برای  خطری  زنگ 
با فراهم کردن بسترهای الزم  بتوانند 
این  نواقص  اصالح  و  شرایط  بهبود  و 
موج مهاجرت را کمتر کنند و با توجه 
به هزینه ای که کشور برای تربیت یک 
فرد از جامعه پزشکی متقبل می شود مانع 

مهاجرتشان شوند. 
او در ادامه افزود: همیشه اینگونه 
مطلوِب  شرایط  وقتی  که  است  بوده 
و حداقل های  رفاهی  امکانات  زیستی، 
معیشتی فراهم باشد، میل به مهاجرت 
کمتر می شود. میزان ویزیت در سال های 
مقایسه  اخیر  سال های  با  اگر  را  قبل 
کنیم، می بینیم درآمد پزشکان بسیار افت 
کرده است. پزشکان معموال سال های از 
دست رفته عمر زیادی دارند، یعنی اگر 
یک فرد عادی در 22 تا 2۵ سالگی وارد 
بازار کار می شود، یک پزشک حداقل ده 
سال دیرتر از او وارد بازار کار می شود. 
می توانید  شما  گفت:  ساالریان 
این  در  فعلی  تورم  با  که  کنید  تصور 
مدت چه قدر قیمت یک خانه در یک 
شهر کشور باالتر رفته و یک فرد چه 

قدر باید به عنوان یک پزشک کار کند 
تا بتواند حداقل های الزم که یک خانه 
کند.  فراهم  را  است،  ماشین  یک  و 
نیست، مشکل  فراهم  بستر  این  وقتی 
این  با  پزشک  و  دارد  وجود  معیشتی 
همه درس خواندن به حداقل ها دست 
شرایط  که  است  طبیعی  می کند،  پیدا 
را در کشورهای دیگر جستجو و  بهتر 

جالی وطن کند. 
ویزیت   ۱۳۹۳ سال  در  افزود:  او 
ر  هزا  ۳۵ حدود  در  متخصص  یک 
تومان بود و در سال ۱۴۰۰ ویزیت یک 
متخصص 8۰ هزار تومان است. کرونا 
به  است.  زده  به مطب ها  آسیب جدی 
عفونی  را  محیط  مردم  که  دلیل  این 
مراجعه  ها  مطب  به  کمتر  و  می دانند 
مورد  کرونا  بیماری  بیشتر  و  می کنند 
توجه است. مطب ها از بابت کرونا لطمه 
زیادی خورده اند. میزان تورم و افزایش 
ویزیت ها را حساب کنید و ببینید یک 
تنگنا  معیشتی  نظر  از  قدر  چه  پزشک 
دارد. مسئوالن ما معموال در ارتباط با 
پزشکی حال و هوای بیست سال قبل 
را دارند. یعنی پزشکی که مرفه است، 
می تواند  زود  خیلی  و  دارد  کافی  بیمار 
به همه مواهب زندگی دست پیدا کند. 
ساالریان گفت: درصورتی که در 
چهار یا پنج سال اخیر  سطح معیشتی 
است.  آمده  پایین  شدت  به  پزشکان 
به  پزشکان  دستمزد  و  تعرفه  میزان 
نسبت تورم مملکت بسیار پایین است. 
ویزیت ما براساس قیمت جهانی چیزی 
در حدود ده دالر بود. درصورتی که این 
بین  ترکیه  مانند  در کشورهایی  قیمت 

۷۰ تا 2۰۰ دالر متغیر است. 
او افزود: این ده دالر که سال های 
پیش وجود داشت، حدود 8۰ هزار تومان، 
یعنی در حدود دو دالر شده است. قدرت 
خرید یک پزشک تقریبا یک چهارم یا 
یک پنجم شده است. در کنار آن وسایل 
و تجهیزات پزشکی نیز بسیار گران شده 

است و اجاره مطب ها بسیار باال رفته. 
بخش  در  نتوانند  می شود،  باعث  اینها 
خصوصی کار کنند در بخش دولتی نیز 
دستمزدها کم است. بنابراین مهاجرت 
را ترجیح می دهند. فکر می کنم دستمزد 
پزشکان نسبت به ۵ سال قبل حدودا دو 
اما میزان تورم  باشد،  برابر و نیم شده 
باشد.  کرده  برابر  ده  را  هزینه ها  شاید 
مشکالت  که  است  شده  باعث  همین 

معیشتی پیدا کنند. 
ساالریان گفت: مساله مهم دیگر 
قشر  معموال  مسئوالن  که  است  این 
کوچکی از پزشکانی که معروف هستند 
و درآمد باالیی داشته و مراجعان زیادی 
در  می بینند.  و  می زنند  مثال  را  دارند 
چند  مملکت  پزشکان  تعداد  که  حالی 
ده هزار نفر است و این عده قلیل که 
بیشتر مورد توجه و معروف هستند، شاید 
نکنند. مشکل  تجاوز  از چند صد عدد 
این است که ما نتوانستیم شرایط کاری 
پزشکی  جامعه  اکثریت  برای  مطلوبی 
که  هرکسی  افزود:  او  کنیم.  فراهم 
و  کار  قانون  مشمول  باید  می کند  کار 
بیمه شود که درصورت از کار افتادگی 
بهره مند  آن  عواید  از  بتواند  پیری  و 
شود. وزارت بهداشت به عنوان متولی 
آموزش پزشکی، اینترن ها و رزیدنت ها 
تا  صبح  که  اینترنی  نمی کند.  بیمه  را 
و  سختی  در  و  می دهد  کشیک  شب 
رزیدنتی  و  می کند  کار  کرونا  وضعیت 
که در طی 2۴ ساعت شاید نتواند حتی 
دو ساعت هم استراحت داشته باشد، از 
طرف دولت بیمه نمی شوند. این شرایط 
در هیچ جای دنیا نیست. متاسفانه فعال 
در ایران اینترن ها و رزیدنت های ما به 
پی  دانشجویان  و  گرفتارند  قضیه  این 
نیز  پزشکی  و  بالین  با  مرتبط  دی  اچ 

همینگونه اند. 
ساالریان گفت: در مورد پزشکان، 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی دقیقا به 
همین صورت است. یعنی کارفرماها از 

بیمه خودداری می کنند و تحت قرارداد 
شراکتی بخشی از درآمد را به آن پزشک 
می دهند. این محل اعتراض ما و جامعه 
باید تصحیح شود. در  پزشکی است و 
جلساتی با ادارات و وزارت کار باید این 
قضیه را اصالح کنیم که پزشکان که 
جانشان  می کشند،  را  زحمت  بیشترین 
را کف دستشان می گذارند و در شرایط 
بیمارستان کار  کرونایی و اضطراب آوِر 
قوانین  و  بیمه  مشمول  حتما  می کنند 

کار کشور شوند. 
کم  دیگر  مورد  گفت:  ساالریان 
لطفی راجع به پزشکان است. مصاحبه 
می کنند که پزشکان مالیات نمی پردازند 
می خواهم  می کنند.  فرار  مالیات  از  و 
بدانم کدام قشر و صنف در کشور هست 
که بخواهد با میل و رغبت مالیات بدهد؟ 
به هرحال سیستم مالیاتی اینگونه است 
که درآمدها را احصاء می کنند و مالیات 
منظم ترین  جزو  پزشکان  می گیرند. 
اشخاص از نظر درآمدی هستند. عنوان 
می کنند که این درصد فرار مالیاتی از 

سوی پزشکان وجود دارد. 
او در ادامه گفت: ما که در سازمان 
نظام پزشکی هستیم، هنوز با توجه به 
اینکه میزان مهاجرت، مرگ و میر و رها 
کردن کار در جامعه پزشکی مشخص 
نیست، درصد متقنی از پزشکان شاغل 
در کشور را به دست نیاورده ایم و درحال 
با سازمان های مختلف هستیم  مکاتبه 
درمورد  حدودی  عددی  به  بتوانیم  که 
پزشکان شاغل در کشور برسیم. اینکه 
یک عدد قطعی را در فضای عمومی و 
به قشری که  و  رسانه ای مطرح کرده 
سنگربان  و  داده  را  خدمات  بیشترین 
بوده  مردم  جان  محافظ  و  سالمت 
متهم  را  ها  آن  و  کرده  توهین  اند، 
این  است.  لطفی  کم  بسیار  کنند،  می 
مهاجرت  برای  را  روانی  مساله شرایط 
کردن  کار  برای  پزشکان  بی میلی  و 

مضاعف می کند.
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زیر نظر: علی هوشمند

رئیس دانشگاه آزاد:
آماده پذیرش حضوری دانشجویان هستیم

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به آمادگی کامل این دانشگاه برای 
پذیرش حضوری دانشجویان و آغاز آموزش حضوری گفت: ما در مسئله 
بازگشایی دانشگاه و از سرگیری آموزش مجازی، تابع ستاد ملی مقابله با 

کرونا هستیم.
دکتر محمد مهدی طهرانچی، ضمن بیان این طلب اظهار کرد: اگر 
ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرده که از تاریخ ۱۵ آبان امکان بازگشایی 
دانشگاه ها وجود دارد و در صورتی که مقدمات تزریق دو دوز واکسن برای 
همه دانشگاهیان فراهم شده، ما آمادگی الزم را داریم که دانشگاه آزاد اسالمی 

را برای از سرگیری آموزش حضوری بازگشایی کنیم.
وی با اشاره به روند واکسیناسیون اعضای دانشگاه آزاد اسالمی گفت: 
تقریبا همه اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی در محل 
دانشگاه واکسن خود را دریافت کرده اند. برای واکسیناسیون دانشجویان نیز 
امکاناتی که فراهم شده، فراتر از تعداد دانشجویانی است که واکسن زده اند.

این هستیم که  دنبال  به  ما  تاکید کرد:  آزاد اسالمی  دانشگاه  رئیس 
واکسیناسیون دو دوز دانشجویان هرچه سریع تر انجام شود. البته در حال 
حاضر هیچ مانعی در فرایند واکسیناسیون وجود ندارد. بیش از ۱۰۰ مرکز 
واکسیناسیون در دانشگاه آزاد وجود دارد که حتی برای واکسیناسیون عمومی 

نیز از امکانات این مراکز استفاده می شود.
وی با بیان اینکه از دانشجویانی که اقدام به تزریق واکسن نکرده اند، 
می خواهیم در این زمینه اقدام کنند، خاطرنشان کرد: برای اینکه دانشجویان 
بخواهند وارد خوابگاه ها شوند، حتما باید واکسن خود را دریافت کرده باشند. 
ما در دانشگاه آزاد اسالمی در بخش های مختلف آماده بازگشایی هستیم. 
سلف ها و خوابگاه های ما نیز بازسازی شده و آماده پذیرش دانشجویان هستند. 
ما هم منتظریم، اگر واکسیناسیون دو دوز جامعه کامل باشد و موج جدید کرونا 

شیوع پیدا نکند، آماده از سرگیری آموزش حضوری هستیم.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد؛
از 1۵  کاربردی  دانشجویان علمی  آغاز آموزش حضوری 

آبان ماه
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: از پانزدهم آبان ماه 
به  صورت  این دانشگاه  سال جاری، کالس های درس عملی و کارگاهی 

حضوری برگزار خواهد شد.
کاربردی،  علمی  جامع  دانشگاه  از  جوانان  دنیای  خبرنگار  به گزارش 
محمدحسین امید در نشست هم اندیشی و تبادل نظر روسای مراکز علمی 
کاربردی استان کرمانشاه افزود: با توجه به بازگشایی دانشگاهها در اواسط 
آبان، روسای مراکز علمی کاربردی باید برنامه ریزی الزم برای حضوری شدن 

این کالس های درسی را داشته باشند.
امید ادامه داد: در پذیرش سال جاری تعداد ۵۰۰ مرکز علمی کاربردی 
در سراسر کشور پذیرش دانشجو داشتند و بنا بر کاهش جمعیت دانشجو، 
تعداد مراکز علمی کاربردی در کشور نیز کاهش یافته است. اکنون شرایط 
بد اقتصادی و پیر شدن جمعیت کشور دالیل اصلی کاهش میزان جمعیت 

دانشجو در ایران است.
تصویب  با  دولتی  کاربردی  علمی  مراکز  تعطیلی  داشت:  اظهار  وی 
دولت باعث کمک به مراکز علمی کاربردی غیردولتی شامل مراکز وابسته به 

دستگاه های عمومی و مراکز علمی کاربردی خصوصی شده است.

قتل برادرزاده  توسط عمه سنگدل!
زن ۵8 ساله در اقدامی هولناک با چاقو به جان برادرزاده اش افتاد و در نهایت او را آتش زد 

و جانش را گرفت.
 شامگاه نوزدهم مهر ماه، ساکنان ساختمانی مسکونی در غرب تهران صدای فریادهایی را از 
داخل یکی از واحدهای ساختمان شنیدند. لحظاتی بعد دختری جوان از آنجا بیرون دوید و با فریاد 
از همسایه ها کمک خواست. وقتی همسایه ها خود را به داخل آپارتمان رساندند، دختری را دیدند 

که آتش گرفته و با کمک هم توانستند آتش را خاموش کنند.
همزمان با این اتفاق ماجرا به پلیس گزارش شد و طولی نکشید که مأموران کالنتری در 
محل حضور یافتند. آنها به محض ورود به آپارتمان مورد نظر با صحنه ای هولناک روبه رو شدند. 
دختری حدودا ۳۶ ساله از ناحیه شکم چاقو خورده و موهایش کامال سوخته بود. او توسط اورژانس 

به بیمارستان منتقل و عامل این حادثه هولناک که عمه وی بود، دستگیر شد.
 گزارش قتلدقایقی از این ماجرا گذشته بود که از بیمارستان خبر رسید دختر جوان به دلیل 
شدت خونریزی و همچنین سوختگی جانش را از دست داده است. ماجرا به قاضی محمد وهابی، 
بازپرس جنایی تهران گزارش شد و عمه جنایتکار با دستور قاضی برای انجام تحقیقات به اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران انتقال یافت.زن ۵8 ساله وقتی مقابل افسر پلیس قرار گرفت به قتل 
برادرزاده اش اقرار کرد و گفت که شب حادثه به شدت عصبانی شده و ناخواسته جان برادرزاده اش را 
گرفته است. وی گفت: من از رفتار شیوا )مقتول( خوشم نمی آمد و دختر ۳2 ساله ام نیز تحت تأثیر 

او قرار گرفته و رفتارش تغییر کرده بود.
شیوا و دخترم آنقدر صمیمی شده بودند که مدام با هم بودند. بارها به دخترم تذکر داده بودم 
که رفت وآمدش را با شیوا کمتر کند اما فایده ای نداشت و او گوشش به حرف ها و نصحیت های من 

بدهکار نبود.وی ادامه داد: شب حادثه شیوا به خانه من آمد. می خواستند با دخترم بیرون بروند. اما اجازه 
ندادم و به دخترم گفتم حق نداری از خانه بیرون بروی. طوری صحبت کردم تا شیوا از خانه مان برود. 
اما ناگهان دخترم مقابل من ایستاد و با لحن تندی از من خواست که در کارهای او دخالت نکنم.

من همه اینها را از چشم شیوا می دیدم و آنقدر عصبانی شده بودم که چاقویی از آشپزخانه 
برداشتم و ضربه ای به شکم او زدم. او که زخمی شده بود به من بی احترامی کرد و من که به شدت 
خشمگین بودم این بار مایع اشتعال زایی که در خانه داشتیم را به روی سر و موهای او ریختم و فندک 
زدم که آتش گرفت.وی گفت: من واقعا قصد گرفتن جان برادرزاده ام را نداشتم و در یک لحظه در 
اوج عصبانیت تصمیم گرفتم او را بترسانم اما او ناگهان شعله ور شد و حاال به شدت پشیمانم.عمه 
بی رحم پس از اقرار به قتل برادرزاده اش، با دستور بازپرس جنایی تهران بازداشت شد و برای انجام 

تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

پسر معتاد، قاتل پدرش شد
پسر شیشه ای که به  دنبال اختالف خانوادگی پدرش را با چند ضربه چاقو به قتل رسانده بود 

یک روز پس از این جنایت دستگیر شد.
شانزدهم مهر امسال درپی تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ کرمان، درگیری خونین 
یک پدر و پسر اعالم شد، خیلی سریع گشت کالنتری ۱۹ کرمان در محل حضور یافتند و با پیکر 
خونین مرد ۵۴ ساله ای روبه رو شدند که با ضربه های چاقو زخمی شده بود ؛بالفاصله تیم پزشکی 

اورژانس در محل حاضر شد اما دقایقی بعد مرد میانسال جان باخت.
پس از این حادثه بازپرس کشیک قتل دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد و درنخستین 

گام جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد.
با تشکیل اکیپ ویژه و انجام تحقیقات گسترده و تخصصی ،کارآگاهان جنایی توانستند با 
سرنخ های به دست آمده پسر معتاد خانواده را که عامل قتل بود، شناسایی و پس از 2۴ ساعت وی 
را در مخفیگاهش دستگیر کردند.متهم 2۴ ساله که تحت تأثیر مواد مخدر صنعتی اقدام به قتل 
پدرش کرده بود در جریان بازجویی ها پس از اعتراف به جنایتی که مرتکب شده بود گفت: تا اول 
دبیرستان بیشتر درس نخواندم دوستانی داشتم که همیشه پای بساط مواد مخدر بودند و از اولین 
باری که مخدر مصرف کردم حدود پنج سالی می گذرد اما مدتی است که شیشه می کشم و بیشتر 
اوقات با خانواده ام درگیر می شوم. وقتی شیشه می کشیم نمی توانم رفتارم را کنترل کنم و دچار 
توهم می شوم.زمان درگیری اصاًل یادم نمی آید ،فقط این را می دانم که پدرم را زدم و فرار کردم. 
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فهرست افراد و سازمان های خطرناک 
فیسبوک فاش شد

گروه های  و  مجرم  افراد  از  نفری  هزار  چهار  فهرستی  اینترسپت 
خشونت گرا و سازمان های تروریستی را از اسناد داخلی و محرمانه فیس  بوک 

به صورت عمومی منتشر کرده است.
طبق فهرستی که انتشارات آنالین اینترسپت روز سه شنبه )2۰ مهر 
۱۴۰۰( منتشر کرده است، فیسبوک فعالیت بیش از چهار هزار نفر از افرادی 
را که گمان می رود عضو گروه های خطرناکی مانند نژادپرستان، جنبش های 

نظامی و تروریست ها باشند، در پلتفرم خود ممنوع اعالم می کند.
اینترسپت در همین راستا گزارشی اجمالی  عالوه بر این فهرست، 
ارائه کرده است که نشان می دهد نحوه اداره محتوای این شبکه اجتماعی 

می تواند باعث رواج خشونت در خارج از پلتفرم فیسبوک شود.
به  مربوط  فهرست،  این  از  نیمی  از  بیش   ،Cnet گزارش  به 
پلتفرم  این  در  جنوبی  آسیای  و  خاورمیانه  از  که  است  تروریست هایی 
ارائه شده و سیاست های فیسبوک،  فعالیت می کنند. با توجه به فهرست 
کارشناسان معتقدند که این پلتفرم نیاز دارد محدودیت های بیشتری برای 

گروه های اقلیت در نظر بگیرد.
اشتراک  به  با محتوای  برخورد  نحوه  برای  رده بندی  فیسبوک سه 

گذاشته شده در پلتفرم خود در نظر گرفته است.
و  خشونت طلبان  تروریستی،  گروه های  به  مربوط  اول  دسته 
سازمان های جنایتکار است که سخت گیرانه ترین قوانین را شامل می شود 
و دسته سوم با کمترین سطح محدودیت، مربوط به جنبش های نظامی 
فعال است که طبق اطالعات اینترسپت، بیشتر شبه نظامیان راست گرای 

سفید پوست و ضد دولتی در آمریکا هستند.
برایان فیشمن، مدیر اجرایی سیاست های مبارزه با تروریسم فیسبوک، 
در رشته توییتی اعالم کرد که فهرست منتشرشده اینترسپت کامل نیست 

و همچنان در حال به روزرسانی است.
فیشمن درباره شناسایی این افراد و سازمان ها گفت:

خطرناک  سازمان های  شناسایی  برای  مشخصی  و  واضح  تعریف 
در سراسر جهان وجود ندارد و توافق همه جانبه برای این تعاریف کاری 
نهادهای جداگانه  تروریستی  اینکه هر سازمان   به  با توجه  دشوار است. 
زیادی دارد، به منظور تسهیل در اجرای قانون نام هر کدام از این نهاد ها 
به صورت جداگانه )و نه بر اساس منطقه( در این فهرست ذکر شده است. 
برای مثال در دسته اول این رده بندی، 2۵۰ سازمان نژاد پرست وجود دارند.
هیئت نظارت بر محتوای فیسبوک از اکتبر 2۰2۰ )مهر ۱۳۹۹( این 
پلتفرم را برای شفاف سازی سیاست های خود در قبال افراد و ساز مان های 
خطرناک تحت فشار گذاشته  است. در ژانویه 2۰2۱ )دی ۱۳۹۹(، این هیئت 
نظارتی، فیسبوک را به غیر شفاف بودن قوانینش برای کاربران متهم کرد 
و در همین راستا پستی که به دلیل نقض سیاست های فیسبوک حذف 

شده بود، دوباره منتشر کرد.
هیئت نظارت بر محتوای فیسبوک توصیه کرده است که فیسبوک 
را  خود  پلتفرم  خطرناک  افراد  و  سازمان ها  فهرست  از  بخشی  یا  تمام 

به صورت عمومی منتشر کند.
کردن  محدود  را  فهرست  این  کامل  نکردن  منتشر  دلیل  فیشمن 
خطرات قانونی، محدود کردن خطرات امنیتی و به حداقل رساندن احتمال 
دور زدن قوانین فیسبوک عنوان کرد، اما گفت این پلتفرم در تالش است 

تا این سیاست را بهبود ببخشد.
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛
آغاز بازگشایی مدارس در نیمه دوم آبان

طبق اعالم سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس تا کنون 
8۵ درصد معلمان و حدود ۶۰ درصد دانش آموزان ۱2 تا ساله واکسینه شده اند، بازگشایی 
مدارس به صورت تدریجی و از مناطق روستایی و کم جمعیت آغاز شده و انتظار می رود از 
نیمه دوم آبان ماه نیز با توجه به شرایطی که در کشور حاکم خواهد شد و طی هماهنگی با 

وزارت بهداشت امر بازگشایی حضوری مدارس با فراگیری بیشتری ادامه یابد.
بر اساس آخرین اطالعیه وزارت آموزش وپرورش درباره بازگشایی مدارس، تا روز 
بیستم مهر ماه، با ایجاد ۴2۷ پایگاه تجمیعی واکسیناسیون ویژه فرهنگیان در سراسر کشور، 

8۵ درصد معلمان  واکسینه شده اند.
دانشجومعلمان  و  کارکنان  اساتید،  مهدکودک ها،  مربیان  واکسیناسیون  همچنین 
دانشگاه های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و تمام کارکنان مرتبط با آموزش 
و پرورش و دانش آموزان انجام و بر این اساس قریب به دو میلیون و ۵۰۰ هزار ُدز واکس 

کرونا در سراسر کشور برای افراد مرتبط با امر آموزش تزریق شده است.
پرورش  آموزش و  ادارات کل  به  بهداشتی مدارس  و  بازگشایی  ابالغ دستورالعمل 
استان ها و نظارت بر اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی، تکمیل چک لیست بهداشتی مدارس 
بر اساس اولویت،  به عنوان گام اول ورود به فرآیند آموزش حضوری یا غیرحضوری، بازگشایی 
حضوری مدارس با اولویت مدارس روستایی و عشایری با هر جمعیتی، حتی با تعداد۳۰ نفر 
دانش آموز، مشروط به دریافت مجوز، در نظر گرفتن اولویت آموزش های حضوری برای 

دانش آموزان  پایه اول ابتدایی و دانش آموزان مهارتی و صدور مجوز بازگشایی حضوری 
مدارس، منوط به تکمیل و ارائه چک لیست های بهداشتی و خودارزیابی مدیران مدارس 

نیز از دیگر اقدامات وزارت آموزش وپرورش برای بازگشایی حضوری مدارس بوده است.
علیرضا کمرئی، معاون وزیر و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی 
مدارس شب گذشته در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه با توجه به هماهنگی 
به صورت  مدارس  بازگشایی حضوری  به  اقدام  بهداشت  وزارت  با  گرفته  کامل صورت 
کارکنان  و  معلمان  مدیریت شده کردیم گفت: 8۵ درصد  و  برنامه ریزی شده  تدریجی، 

ما واکسینه شده اند.
وی افزود: همچنین تا روز 2۰ مهرماه، به صورت میانگین ۶۰ درصد دانش آموزان 
واکسینه شده اند که در برخی استان ها به 8۰ درصد هم رسیده و در برخی استان ها کمتر 
بوده است. با توجه به اینکه چند روز بیشتر از این موضوع نمی گذرد، انتظار می رود آمار 

واکسیناسیون گروه دانش آموزی در سنین ۱2 تا ۱8 سال به تدریج افزایش یابد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس در پاسخ به اینکه آیا 
شرط حضور دانش آموزان در مدرسه، داشتن کارت واکسن نیست؟ گفت: شرایطی که در 
الگوی بازگشایی مدارس پیش بینی شده واکسیناسیون معلمان و سرعت گرفتن واکسیناسیون 
عمومی در جامعه بوده است که ما را به سمت بازگشایی برده، اما با قرار گرفتن این گروه 
در چرخه واکسیناسیون اطمینان و آرامش نسبی بیشتری به وجود آمده، اما جزو شروط 

بازگشایی حضوری نبوده است.
وی درباره روند بازگشایی مدارس نیز توضیح داد و گفت: مطابق الگوی طراحی شده 
از ابتدای مهرماه مناطق روستایی و مدارس کم جمعیت کمتر از ۱۵ نفر بازگشایی شدند. تا 
کنون ۴.۵ میلیون دانش آموز در زمره گروهی قرار گرفته اند که می توانستند فعالیت حضوری 
داشته باشند. از نیمه اول آبان ماه نیز براساس همین الگو مدارس کم جمعیت گروه بندی 

می شوند و فعالیت خود را به صورت حضوری آغاز می کنند.
کمرئی افزود: انتظار داریم از نیمه دوم آبان ماه نیز با توجه به شرایطی که در کشور 
حاکم خواهد شد و هماهنگی که با وزارت بهداشت داریم بازگشایی را با فراگیری بیشتری 
شاهد باشیم. اما در این زمینه تابع سیاست های وزارت بهداشت به عنوان مرجع تخصصی 
هستیم و این امکان برای ما وجود دارد که روند فعالیت حضوری را با توجه به سیاست های 

اعالمی وزارت بهداشت کند یا تند کنیم.
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یک کارشناس اقتصادی 
دیگر  راهکار  داشت:  اظهار 
برای جبران یا کاهش کسری 
دولت  دارایی های  مولدسازی  بودجه،  
است. دولت اموال و دارایی قابل فروش 
دارد به ویژه امالکی که در حال حاضر 
گرفته  قرار  مدیران  از  برخی  اختیار  در 
است و به صورت رایگان از آن استفاده 
تومان  هزار  تنها ۳۰  اینکه  یا  می کنند 
این  تمام  می پردازند.  ان  اجاره  بابت 
امالک باید به فروش بروند یا اجاره های 
واقعی از مستاجران آنها اخذ شود. این 
در  باعث می شود عرضه مسکن  اقدام 

کشور هم بیشتر شود.
به گزارش دنیای جوانان، مهدی 
سال  برای  بودجه ریزی  درباره  پازوکی 
سیزدهم  دولت  راهکارهای  و   ۱۴۰۱
برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه 
معنای حساب  به  بودجه  اظهار داشت: 
در  است،  دولت  ساالنه  خرج  و  دخل 
این شرایط دولت یا باید مخارج خود را 
بتواند درآمدهای  اینکه  یا  کاهش دهد 
واقعی خود را افزایش دهد در غیر این 

صورت راه سومی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه برای کاهش 
غیرضروری  هزینه های  باید  مخارج 
دستگاه های اجرایی حذف شود، گفت: 
در این موضوع خوشبختانه هر سه قوه 
دیگر هماهنگ با یکدیگر هستند یعنی 
مجلس دیگر نمی تواند مانند دوره دولت 
روحانی برای کشور هزینه جدید بتراشد. 
برای مثال بودجه مجلس در سال ۹۹ 
بود  تومان  میلیارد   ۵۷۰ حدود  چیزی 
بودجه  ۱۴۰۰  در الیحه  این عدد  که 
پیشنهادی دولت به ۶2۳ میلیارد تومان 
رسید اما مجلس آن را در بودجه نهایی 
۹۹۱ تصویب کرده است. البته این فقط 
بودجه جاری مجلس است و بودجه های 
پژوهش های  بودجه  مجلس،  عمرانی 
و... مجلس   کتابخانه  بودجه  مجلس، 

ردیف های جداگانه از بودجه دارند.
بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
اینکه یک راهکار برای کاهش کسری 
بودجه این است که مجموعه حکومت 
هزینه های غیرضروری خود را کاهش 
و  دولت  دیگر  امسال  داد:  ادامه  دهد، 
مجلس از این طیف هستند و مدعی اند 
می کنند  کار  یکدیگر  با  هماهنگ  که 
بنابراین مجلس باید سعی کند، جلوی 
هزینه های غیرضرور را بگیرد و در این 

حوزه از خودش شروع کند

وی با اشاره به درآمدهای مالیاتی 
گفت:  بودجه  کسری  جبران  برای 
از  یکی  بودجه  در  درآمدها  بخش  در 
است.  مالیات  دولت  سالم  درآمدهای 
شدت  به  مالیات  نرخ  افزایش  با  اما 
تشدید  باعث  چراکه  هستیم  مخالف 
رکود می شود اما باید گستره مالیاتی و 

پایه های مالیاتی را افزایش دهیم.
ایران  اقتصاد  کرد:  تاکید  پازوکی 
جزو کشورهایی با باالترین فرار مالیاتی 
دیگر حدود ۵۰  از سوی  است  دنیا  در 
درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات 
کارمندان  بین  در  حتی  هستند  معاف 
پرداخت  برای  نابرابری ها  هم  دولت 
زیادی  عده  و  است  زیاد  بسیار  مالیات 
پرداخت  از  معاف  متعددی  دالیل  به 
مالیات شده اند.این کارشناس اقتصادی 
با بیان اینکه در این حوزه باید تجارب 
دقیق ترین  چراکه  کنیم  استفاده  غرب 
سیستم های مالیاتی را در اختیار دارند، 
طور  به  بانکی  سیستم  اگر  داد:  ادامه 
مالیاتی  امور  سازمان  اختیار  در  کامل 
را  مالیاتی  فرار  جلوی  می توان  باشد 
گرفت. باید تمام سازمان  های مرتبط به 
صورت انالین به یکدیگر متصل باشند 
تا مالیات هر فرد براساس درامدی که 
و  دارد، شفاف و روشن مشخص شود 

بتوان مودیان را رصد کرد.
نفتی  وی درباره سهم درامدهای 
در بودجه گفت: نمی توان از درآمدهای 

حاصل از فروش نفت چشم پوشی کرد. 
باید از نفت در جهت رشد و توسعه کشور 
اینکه پول نفت خرج  نه  استفاده کنیم 
هزینه های جاری شود بلکه باید بتوانیم 
پروژ ه های  برای  نفت  درآمدهای  از 
توسعه ای و عمرانی بهره ببریم. اماطبق 
گزارش های ۶ ماهه گذشته فروش نفت 
جز  راهی  بنابراین  داشته  نزولی  روند 
احیای برجام نداریم و مذاکرات به نفع 
کشور است. باید تابو مذاکرات شکسته 
شود، اگر مذاکرات به نتیجه نرسد رقبای 
نفتی ایران مانند عربستان و روسیه و ... 

بازار نفت را از ما می گیرند.
پازوکی درباره انتقاد به انتشار اوراق 
و تورم زایی این ابزار برای جبران کسری 
بودجه اظهارداشت: آنهایی انتشار اوراق 
بدهی را مساوی با چاپ پول می دانند 
بانک  چراکه  ندارند  اقتصادی  سواد 
از  را  نقدینگی  اوراق  انتشار  با  مرکزی 
سطح جامعه جمع می کند. البته به طور 
جبران  برای  بدهی  اوراق  انتشار  قطع 
اما  نیست  راه  بهترین  بودجه   کسری 
در شرایطی که درآمد های دولت کفاف 
مخارج را نمی دهد، در مقابل چاپ پول و 
استقراض از بانک مرکزی روش بهتری 
دیگری  راهکار  که  شرایطی  در  است. 
برای جبران کسری بودجه نداریم باید 
چند  هر  کرد  استفاده  روش  همین  از 

بهترین راهکار نیست.
وی تاکید کرد: راهکار دیگر برای 

جبران یا کاهش جبران کسری بودجه،  
است.  دولت  دارایی های  مولدسازی 
دولت اموال و دارایی قابل فروش دارد 
به ویژه امالکی که در حال حاضر در 
اختیار برخی از مدیران قرار گرفته است و 
به صورت رایگان از آن استفاده می کنند 
یا اینکه تنها ۳۰ هزار تومان بابت اجاره 
باید  امالک  این  تمام  می پردازند.  ان 
واقعی  اجاره های  یا  بروند  فروش  به 
اقدام  این  اخذ شود.  آنها  مستاجران  از 
باعث می شود عرضه مسکن در کشور 

هم بیشتر شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
دارایی دولت ۷ هزار هزار میلیارد تومان 
است که تمام این دارایی قابل فروش 
است و فروش این اموال باعث می شود 
که نقدینگی جمع شود و ضدتورم است.

وی با تاکید بر اینکه نباید اقتصاد 
در گرو سیاست باشد و سیاست خارجه 
باید به نفع رشد و توسعه کشور عمل 
ایران به اصالحات  اقتصاد  کند، گفت: 
ایران  اقتصاد  اگر  دارد  نیاز  ساختاری 
بسته باشد سال بعد هم گرفتار کسری 
ایران  دشمنان  هدف  هستیم.  بودجه 
منزوی شدن کشور در منطقه است که 
عده ای هم در داخل کشور از سر جهالت 
در زمین دشمنان بازی می کنند. دولت 
نباید هراس از مذاکره با امریکا داشته 
باشد مذاکره در چارچوب منافع ملی به 

نفع اقتصاد ایران است. 

روابط  و  ریزی  برنامه  و  مطالعات  مرکز  رییس  انتصاب 
عمومی بانك سپه

به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک سپه دکتر غالمرضا اسکندری 
دارای مدرک دکتری مدیریت  منابع انسانی است که پیش از این ریاست 

اداره کل روابط عمومی بانک سپه را بر عهده داشت.
در  حضور  تجربه  اسکندری  دکتر  ید  فزا می ا گزارش  ین  ا
مسئولیت هایی همچون مدیر بانک سپه منطقه قم، مدیر شعب بانک 
مشاور  بوشهر،  منطقه  سپه  بانک  شعب  مدیر  سمنان،  منطقه  سپه 
رسانی  اطالع  کارگروه  عضو  سپه،  بانک  مجلس  و روابط  پارلمانی 
نظام بانکی کشور، دبیر شورای عالی مسئولیت اجتماعی، دبیر شورای 
اقتصاد  بانک سپه و عضو شورای اطالع رسانی وزارت  تبلیغات  عالی 

را عهده دار بوده است.
براساس این گزارش اداره کل روابط عمومی در زمان مسئولیت وی 
حائز موفقیت های چشمگیری در سطح ملی همچون مدیر برتر روابط 
افتخار  لوح  اثربخش،  عمومی  روابط  ویژه  نشان  کشور،  های  عمومی 
و دریافت  تبلیغات  افتخار جشنواره  دیپلم  ایران،  عمومی  روابط  ستاره 

جایزه طالیی روابط عمومی ایران شد.
این گزارش می افزاید محمود نکونام نیز به عنوان سرپرست اداره 
کل روابط عمومی بانک سپه معارفه شد. وی پیش از این به مدت یازده 

سال معاون ارتباطات این اداره کل بود.

شرکت فعاالن حوزه ایمنی معادن 
در وبینار آموزشی«معدنکاری مسئوالنه«

آموزشی«معدنکاری  وبینار  در  معادن  ایمنی  حوزه  فعاالن  از  تعدادی 
مسئوالنه« که به همت واحد HSEE شرکت توسعه فراوری صنایع و 

معادن ماهان سیرجان برگزار شد، شرکت کردند.
وبینار  این  در  گردشگری،  مالی  گروه  عمومی  روابط  از  نقل  به 
حدود ۱2۰ نفر از فعاالن حوزه ایمنی، دانشجویان و عالقه مندان این 
حوزه از طریق سایت اسکای روم، شرکت داشتند و اساتید مطرح این 

حوزه به ارائه اطالعات خود در حوزه معدنکاری مسئوالنه پرداختند.
واحد بهداشت،  ایمنی، محیط زیست و انرژی ) HSEE( شرکت 
رسیدن  فرا  مناسبت  به  گهر  ۵ گل  معدن  بردار  بهره  ماهان سیرجان 
روز ملی ایمنی و آتش نشانی، وبینار آموزشی »معدن کاری مسئوالنه« 

را برگزار کرد.
بردن  باال  وبینار  این  برگزاری  از  هدف  حاکیست:  گزارش  این 
عالقه  و  بوده  معدنکاری  حیطه  در  حوزه  این  فعاالن  علمی  سطح 
فراوری  توسعه  شرکت  آپارات  کانال  به  مراجعه  با  توانند  می  مندان 
http://www.aparat. صنایع و معادن ماهان سیرجان به نشانی
com/mahansirjan به محتوای ارائه شده در این وبینار دسترسی 

پیدا کنند.

بانك توسعه تعاون با توجه به مزیت های منطقه ای گیالن، 
فعالیت توسعه ای انجام می دهد

بازدید  در  تعاون  توسعه  بانک  عامل  مدیر  مهدیان  اله  حجت 
گیالن  استان  داشت:  اظهار  استان  اقتصادی  و  تعاونی  واحدهای  از 
اقدامات  و  است  ای  ویژه  های  مزیت  حائز  برنج  و  چای  صنایع  در 
است. پذیرفته  صورت  گردشگری  در  نیز  ای  عمده  ساختی   زیر 

وی طی بازدید از شرکت نقش گستر عمران گفت: بانک توسعه تعاون 
توانمندی ارائه خدمات تخصصی بانکی در بخش های مختلف اقتصادی 
را اثبات نموده است و این شرکت مهندسی و عمرانی نیز می توانند 
 از انواع خدمات بانکی نظیر ضمانت نامه و تسهیالت بهره مند شوند.

وی گفت: درخواست حد اعتباری هزار میلیارد ریالی شرکت در بانک پیگیری 
 می شود و حداکثر مساعدت برای پیشبرد فعالیت شرکت اعمال خواهد شد.

نماینده مردم صومعه  به همراه سید کاظم دلخوش  ادامه  مهدیان در 
امام  نوری  راشدی  االسالم  حجت  اسالمی،  شورای  مجلس  در  سرا 
جمعه و سید محمدی فرماندار صومعه سرا به بازدید از شرکت تعاونی 
گیالن کوب پرداخت و گفت: تسهیل گری و کمک به رفع مشکالت 
شرکت  و  است  تعاون  توسعه  بانک  راهبردهای  از  تولیدی  واحدهای 
تعاونی گیالن کوب نیز در صورت تکمیل طرح توسعه زمینه اشتغال 
جدید برای ۱۰۰ نفر را فراهم می آورد که می تواند در این مسیر از 
گردد. مند  بهره  تعاون  توسعه  بانک  اعتباری  و  بانکی  خدمات   انواع 

پاسخگویی  و  بررسی  به  نسبت  بازدید  ین  ا حاشیه  در  مهدیان 
 . د نمو م  ا قد ا می  د مر ی  ها ست  ا خو ر د و  ت  جعا ا مر  به 
شعبه  ز  ا زدید  با در  همچنین  تعاون  توسعه  بانک  عامل  مدیر 
مجهز  و  منظم  ای  شعبه  لنگرود  شعبه  کرد:  خاطرنشان  لنگرود 
فرصت  این  و  است  یابی  مکان  جهت  از  مناسب  های  ویژگی  با 
تعاونی  واحدهای  به  تخصیص  نیز  و  منابع  تجهیز  با  تا  دارد  وجود 
دهد. صورت  منطقه  در  را  مناسبی  ای  توسعه  فعالیت  تولیدی،   و 

منطقه  در  شعبه  این  گفت:  الهیجان  شعبه  از  بازدید  در  مهدیان 
و  برنج  و  چای  تولید  لحاظ  به  که  است  شده  واقع  جغرافیایی  ای 
است. برخوردار  ای  عمده  های  مزیت  از  گردشگری  های   جاذبه 

بر  مبنی  بانک  اراده  به  اشاره  با  رشت  شعب  برخی  از  بازدید  در  وی 
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تدابیر ارزنده ای از سوی دولت 
و مجلس برای جذب نیروهای شرکتی در حال انجام است و در صورت 
 اعطای مجوز، این موضوع مهم در بانک به جدیت دنبال خواهد شد.

گفتنی است در این بازدیدها احمد محمدی مدیر امور استانها و شعب، 
استان  شعب  مدیر  واسعی  ابراهیم  اعتباری،  امور  مدیر  البرزی  حمید 
گیالن و حجت شمس رییس اداره کل حوزه مدیریت نیز حضور داشتند.

روایت »ره صد ساله« در سفیر
این  سفیر در  ایران، نشریه  ملی  بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به 
شماره به حضور ۹۳ ساله بانک ملی ایران در عرصه اقتصاد پرداخت و 

گذری به مستند »ره صد ساله« و آیین رونمایی از آن داشت.
»ره صد ساله« آغاز راه بود و محمدرضا حسین زاده مدیرعامل 
های  ضرورت  از  عنوان،  همین  با  یادداشتی  در  ایران  ملی  بانک 

مستندسازی ۹ دهه فعالیت بانک می گوید.
در سفیر شماره 28۷، روند ده ساله سپرده های بانکی بررسی می 
شود و گفت و گوهایی با دکتر محمدرضا سعید آبادی معاون بین المللی 
کرسی یونسکو اینترنشنال، حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون 
شعب بانک، جواد خیابانی مفسر و گزارشگر و همچنین گزارشی کامل 

از آیین رونمایی مستند »ره صد ساله« را می خوانید.
تهیه کننده،  به سراغ مهدی محمدی  ادامه خبرنگاران سفیر  در 
فیلمنامه،  نویسنده  نژاد  مرتضی سیدی  کارگردان،  الدینی  کریم  معین 
پرداز  چهره  مرزی  فرح  نوید  و  مستند  تدوینگر  گلزاری  جواد  محمد 
مستند ره صد ساله رفته و گفت و گوهای متفاوتی را از جریان ایده تا 

ساخت این مستند به رشته تحریر درآورده اند.
بخش  دیگر  از  نیز  ایران  ملی  بانک  موزه  گنجینه  کتاب  بررسی 
های جذاب سفیر است که مخاطبان می توانند آن را در گزارش یک 

رخداد خوب فرهنگی دنبال کنند.
موج خبر هم اخبار یک ماهه بانک را برای مخاطبان سفیر روایت 
می کند و آینه رسانه، اتفاقات مهم دنیای اقتصاد را گرازش می دهد.

»سفیر« به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود و نسخه 
قابل  ایران  ملی  بانک  خبری  بخش نشریات پورتال  در  آن  دیجیتال 

دسترس است.

در گفت و گو با مدیر عامل کارگزاری این بانک عنوان شد:
مردم برای خرید و فروش سهام و دریافت کد بورسی به شعب 

بانك صادرات ایران مراجعه کنند
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران از آمادگی این شرکت و 
شعب منتخب بانک برای پاسخگویی به نیاز فعاالن بازار سرمایه و ارائه خدمات 
ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  داد.به  خبر  سرمایه گذاری  و  مالی 
مهدی کباری با بیان اینکه خدمات شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران برای 
فعال در بورس خدمات  به سایر شرکت های مشابه  بازار سرمایه نسبت  فعاالن 
متفاوت تری ارائه می کند، گفت: برای اولین بار در بازار سرمایه، خدمات متمایزی 
در  و  ارائه خواهد شد  به سرمایه گذاران  ایران  بانک صادرات  کارگزاری  توسط 
این راستا گستره خدمات مالی و مشاوره های سرمایه گذاری در بیش از ۵۰ شعبه 
منتخب بانک با جدیت ادامه خواهد یافت.وی با اشاره به روند تخلیه شدن حباب 
قیمت ها در بازار غیر متشکل پولی از جمله ارز و سکه و به تعادل رسیدن قیمت 
ارز در مرز های واقعی  متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور، بازار سرمایه را 
مکانی مناسب برای جذب حجم نقدینگی بیش از یک هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد 
تومانی دانست و افزود: ورود سهامداران تازه وارد به بازار سرمایه  باید با نهایت 
دقت و بدور از هر گونه هیجان زدگی صورت بگیرد تا ضمن دریافت مشاوره های 
الزم، سهامداران بتوانند در بلند مدت از منافع بازار سهام بهره مند شوند. کباری 
تصریح کرد: حضور در بازار سرمایه باید حضوری هوشمندانه باشد و مشاوره های 
مالی در شعب منتخب بانک صادرات ایران با تمرکز بر این امر، در صدد افزایش 

آگاهی و اطالعات متقاضیان ورورد به بازار سرمایه هستند.
مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران در این میان با اشاره به 
اینکه هدف اصلی در تمامی بازارهای مالی و اقتصادی جهان، کسب سود است، 
تاکید کرد: حمایت واقعی مردم از اقتصاد ملی و افزایش سرمایه شرکت های تولیدی 
کشور گامی محکم برای بهبود ظرفیت های اقتصادی و افزایش اشتغال در رفاه 
عمومی است که در این میان بازار سرمایه نقش محوری دارد. کباری تاکید کرد: 
مالی  تامین  از  بازار  این  تواند سهم  بازار سرمایه می  به  نقدینگی  افزایش ورود 
در اقتصاد را افزایش دهد و در صورت تداوم و پایداری این بازار، انتظار جهش 
اقتصادی دور از انتظار نیست.بنا براین گزارش، بانک صادرات ایران در راستای 
ایجاد سوپرمارکت مالی و تکمیل سبد محصوالت و خدمات بانکی و فرابانکی با 
همکاری شرکت کارگزاری بانک اقدام به ارائه خدمات معامالت اوراق بهادار کرده 
و در فاز نخست ۵۰ شعبه منتخب بانک امکان دریافت کد بورسی، دریافت حساب 
کاربری معامالتی برخط، ثبت دستور خرید و فروش سهام و همچنین مشاوره های 
مالی را برای فعاالن بازار سرمایه فراهم آورده  و با توجه به اهمیت و گستردگی 
شعب این بانک در سراسر کشور، نقش برجسته ای در هدایت نقدینگی  به سمت 

بازار سرمایه برعهده گرفته است.

جا به جایی روزانه 28 میلیارد تومان در پیام رسان »بله«
در تابستان امسال پیام رسان »بله« با ثبت روزانه 28 میلیارد تومان انتقال 
پول و بیش از ۷۰ هزار تراکنش کارت به کارت موفق، بار دیگر رکوردشکنی کرد.

 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در تابستان ۹۷ میزان تراکنش 
های مالی انجام شده در بله با ۹,8 میلیون تراکنش مالی از رشد ۷۶ درصدی نسبت 
به فصل بهار برخوردار شد. همچنین در مدت مذکور بیش از شش میلیون تراکنش 
موفق کارت به کارت از طریق این پیام رسان انجام شده است که نسبت به سه ماه 
قبل از آن )فصل بهار( رشد ۹۵ درصدی را نشان می دهد.پیام رسان بومی و ملی 
»بله« برای نخستین بار زمینه انجام خدمات بانکی بر بستر شبکه های مجازی در 
کشور را فراهم کرد و اکنون عالوه بر بانک ملی ایران، ۱8 بانک دیگر به این شبکه 
متصل هستند و کاربران می توانند از کارت های این بانک ها به عنوان کارت مبدا 
استفاده کنند.»بله« عالوه بر ارائه همه خدمات معمول یک پیام رسان از جمله گفت 

کارشناس اقتصادی:

مذاکره در چارچوب منافع ملی به نفع اقتصاد ایران است
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و بی
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بان
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زیر نظر: محمد امامی

بازار و عوامل تأثیرگذاربررکورد و تعطیلي 
تولیدي ها-قسمت اول

تورم، گراني، رکود، کسادي و تعطیلي تولیدها، کلماتي است که طي چند سال 
اخیر به شدت به گوش مي رسد.

به  واقعیت ها دست  و  مفاهیم  این  با  و خرد کشور طي چند سال گذشته  بازار کالن 
گریبان است که اواًل تحریم ها باعث شده است که اجناس گران، کمیاب و تقلبي و بي کیفیت 
به بازار مصرف کشور هجوم بیاورد. واردات این کاالها از یک طرف باعث بیکاري یا کم کاري 
تولیدکنندگان شده و از طرف دیگر، باعث شده که متقاضي از اجناس ارائه شده راضي نشود 
با رشد تورم قدرت خرید هم  از طرف دیگر،  و در نهایت، باعث شده که تقاضا کم شود و 
کاهش یابد. سیاست هاي اقتصادي حاکم بر بازار و بازار مصرف و عدم نظارت بر واردات کاال 
و باالبودن قیمت تمام شدۀ تولیدات داخلي که به علت تحریم ها به وجود آمده، باعث شده است 

که تولیدکم شده، یا به نوعي نابود شود.
را  اساسي  و  مصرفي  بازارهاي  در  تأثیرگذار  عوامل  بخش،  این  در  ارائه شده  تحلیل 

نشانه گرفته است.  
 مواد غذایي

ریشه یابي چالش قیمت  تمام شده در این بخش نشان مي دهد »قیمت هاي دستوري مواد 
اولیه«، »تورم باال در دهۀ اخیر« و »بهره وري پایین« باعث شده که قیمت  تمام شدۀ صنایع 

غذایي وکشاورزي در سال هاي اخیر روند صعودي در پیش گیرد.
فعاالن بخش  خصوصي بر این باورند که افزایش قیمت  تمام شدۀ محصوالت غذایي، 
عالوه بر اینکه به نظام توزیع ناکارآمد در بازار داخلي دامن مي زند، بلکه »هزینه هاي باالي 
حمل ونقل«، »ضعف بسته بندي و برندسازي در تجارت خارجي« و »کاهش سطح رقابت پذیري 
صنایع غذایي در بازارهاي جهاني« را نیز در پي خواهد داشت. به گفتۀ فعاالن و کارشناسان 
این حوزه، تاریخ مصرف قانون صنعت غذایي کشور منقضي شده است. مهم ترین مانع حوزۀ 
کسب وکار در ایران، »تعدد قوانین یا ضعف قانون« است که در این میان صنایع غذایي هم به  
دلیل قیمت گذاري دستوري، از رقابت در صادرات باز  می ماند.صنعت  غذایي ایران در حقیقت 
سه  مانع عمده  و کلي دارد که به طور مستقیم، بر محیط کسب وکار این صنعت اثرگذاشته است. 
»قیمت دستوري«، »مشکالت بانکي« و »نبود قانون« از جمله مشکالت عمدۀ این صنعت 

استراتژیک به  شمار مي  رود.
کارشناسان این حوزه معتقدند یکي از چالش هاي اساسي پیش  روي بنگاه هاي صنعتي در 
کشور، از جمله صنایع  غذایي، عدم تطابق ظرفیت تولیدي شکل گرفته با نیازهاي بازار است. اعطاي 
بیش از حد مجوز به بنگاه هاي صنعتي و تأیید طرح هاي غیر اقتصادي، باعث خالي ماندن بسیاري 
از ظرفیت هاي تولیدي و در نتیجه، کاهش بهره وري عملکرد بنگاه ها و کاهش توان رقابت پذیري 
آن ها در بازارهاي بین المللي شده است. همچنین یکي از چالش هاي جدي در تجارت خارجي مواد 
و فراورده هاي غذایي، نبود هماهنگي، سازگاري و یکپارچگي در سیاست هاي دولت در استفاده 
از اهرم هاي ایجاد تعادل در تجارت  خارجي است و گفته مي شود که اهرم هایي نظیر »تعرفه هاي 
وارداتي«، »عوارض صادراتي«، »جوایز صادراتي« و »نرخ ارز« که در اختیار دولت براي ایجاد 
تعادل در تجارت خارجي مواد و فراورده هاي غذایي است، در بخش هاي مختلف دولت پراکنده اند 

و هماهنگي میان آن ها در جهت سیاست هاي کالن تجارت خارجي دشوار است.
خرده فروشي،  واحدهاي  زیاد  تعداد  معتقدند  صنعت  غذایي  کارشناسان  و  فعاالن 
کوچک بودن مقیاس آن ها و استقالل خرده فروشان از سایر حلقه هاي تأمین و توزیع کاال، از 
ویژگي هاي خرده فروشي کاال در کشور است که هزینه هاي زیادي را به شبکۀ توزیع و در 
نهایت، مصرف کنندگان تحمیل مي کند. فعاالن این حوزه اعتقاد دارند شاخص مزیت نسبي 
محصوالت کشاورزي و غذایی کشور در دهۀ اخیر رو به افول بوده است و قیمت  تمام شدۀ باالي 
محصوالت کشاورزي، شرایط واردات، عدم ثبات تولیدات کشاورزي، قیمت هاي خرید تضمیني، 
فرسودگي ماشین آالت، مصرف انرژي و پایین بودن بهره وري نیروي کار در صنعت غذا، از جملۀ 

مهم ترین عوامل اثرگذار در قیمت تمام شده در صنعت غذا کشور است.
صادرات صنایع غذایي و تبدیلي کشور از حدود یک میلیارد و 28۰ میلیون دالر در ۶ 
  ماه نخست سال ۹۵، به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر در ۶  ماه نخست سال ۹۶ صعود 

کرده است که نشان دهندۀ افزایش ۱۰درصدي صادرات صنایع غذایي به لحاظ ارزشي است. 
صادرات صنایع غذایي به لحاظ وزني نیز با رشدي حدود 2۳درصد، از ۷۴8 هزار تن در 
۶   ماه نخست سال ۹۵، به ۹2۳ هزار تن در ۶   ماه نخست سال ۹۶ رسیده است. صادرات کل 
محصوالت کشاورزي و غذایي کشور در نیمۀ نخست سال ۹۶، نسبت به  مدت مشابه سال قبل، 
هم به لحاظ وزني و هم به لحاظ ارزشي، 2/۵درصد کاهش یافته است و این کاهش، عمدتًا 
به  دلیل کاهش صادرات محصوالت خام کشاورزي مانند پسته و سیب بوده است. شکل گیري 
صنایع تبدیلي در کشور، متأسفانه در اندازه و محل استقرار مناسب نبوده و باعث شده است تا 
تولیدات این بخش، همچنان از شرایط مناسبي برخوردار نباشد. صاحبنظران مي گویند صنایع 
تبدیلي مي تواند ظرفیت هاي الزم را براي تغییر و تحول در بخش کشاورزي کشور ارتقا دهد. 
در حوزۀ محصوالت لنبي نیز مهم ترین چالش، عدم تمایل عمومي به مصرف و پایین بودن 
سرانۀ مصرف محصوالت این بخش است. به گفتۀ کارشناسان، استاندارد اجباري شیر خام در 
کشور باید هرچه سریع تر به اجرا درآید؛ زیرا تنها در این صورت است که محصوالت مي تواند 

بدون مرز به تمام نقاط دنیا حرکت کند. 
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زیر نظر: بهنام مومنی

واکنش یک کارشناس فناوری به محدود کردن اینترنت؛
توسعه اقتصادی بدون رشد صنعت تکنولوژی 

بی معناست
نایب رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران اظهار 
داشت: دغدغه های ما در بهره گیری از فضای مجازی ابتدایی است، ما هنوز درگیر 
قطع و وصل شدن اینترنتیم و نمی توانیم در زمان مشخص یک فایل را دانلود کنیم 
اما در آن سوی مرزها رقیب اقتصادی ما فایل را دانلود و سفارش خود را ثبت می کند.

بابک عابدین نایب رئیس کمیسیون 
فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی 
که  نیست  پوشیده  برکسی  گفت:  ایران، 
دنیا  اقتصاد  محرکه  نیروی  به  اینترنت 
بدون بستر  تبدیل شده است و کشورها 
اقتصادی  ict قوی نمی توانند به توسعه 

برسند.
کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
قابل  رشد  آمریکا  در  تکنولوژی  تغییرات 
شاهد  آن  متعاقب  و  است  کرده  توجهی 
رشد اقتصادی در این کشور هستیم. این 
اقتصادی  توسعه  از  گفتن  سخن  روزها 

بدون رشد صنعت تکنولوژی بی معناست.
دانش  از  تاثیرپذیر  اقتصادی  رقابت  اینکه  بابیان  اقتصادی  فعال  این 
روزها رشد صنعت  این  اشاره کردم  است، تصریح کرد: همانگونه که  اطالعات 
کننده  تعیین  بخش  این  چراکه  دارد   ict دانش  توسعه  با  تنگاتنگی  وابستگی 

قدرت رقابتی است.
به گفته عابدین، اگر نتوانیم سرعت در انتقال داده ها و دانش اطالعات و ارتباطات 
را توسعه بدهیم بدون تردید نخواهیم توانست به یک قدرت و قطب اقتصادی در 
خاورمیانه تبدیل شویم. ایران نقطه اتصال غرب آسیا به شرق آسیا است حال که از 
نظر جغرافیایی فرصت توسعه اقتصادی را داریم چرا با ایجاد مانع در بهره گیری از 

دنیای الکترونیک برای خود محدودیت ایجاد می کنیم.
وی ادامه داد: در دولت گذشته محدودیت های برای استفاده از اینترنت وضع شد. 
این قوانین در حالی وضع و اجرا شد که دنیا به سمت سرعت انتقال داده ۵جی رفته 
بود. متاسفانه مسئوالن در ایران هر روز در پی وضع قوانینی برای منع و محدودیت 

بهره گیری از اینترنت هستند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در ایران دغدغه های ما در بهره گیری از فضای 
مجازی ابتدایی است، خاطر نشان کرد: ما هنوز درگیر قطع و وصل شدن اینترنتیم 
و نمی توانیم در زمان مشخص یک فایل را دانلود کنیم اما در آن سوی مرزها رقیب 
اقتصادی ما فایل را دانلود و سفارش خود 

را ثبت می کند.
دانش  در  محدود  اینکه  بیان  با  وی 
رقابت پذیری  کاهش  با  مساوی  الکترونیک 
ز  ا لکترونیک  ا تجارت  افزود:  اقتصادی، 
پرداخت ها و فرآیندهای بانکی گرفته تا ثبت 

سفارش در دنیای مجازی امکان پذیر است.
عابدین در پایان تصریح کرد: اگرخواهان 
توسعه صادرات غیرنفتی هستیم نباید در این 
بخش محدودی ایجاد کنیم. تجربه کشورهای 
اینترنت  توسعه  که  است  کرده  ثابت  دنیا 
بیشترین رشد را در بهره وری آنها داشته است و 
ایجاد مانع مساوی عقب انداختن اقتصاد کشور.

با  روزها  این  که  سرمایه  بازار 
رکوردشکنی پی در پی، هر روز رکورد 
روند کاهشی روز قبل خود را میشکند، 
یک  کانال  به  دوباره  جاری  هفته  در 
میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد. 
سرمایه  بازار  تحلیلگر  یک  که  اتفاقی 
دلیل آن را وجود چند ابهام برای این 
با  باور است که  این  بر  بازار میداند و 
رفع این ابهامات، بازار از حالت نوسانی 

خارج خواهد شد.
اینکه  بر  تاکید  با  جعفری،  سعید 
روزها  این  در  سرمایه  بازار  مشکل 
کرد:  اظهار  تقاضاست،  وجود  عدم 
درحال حاضر در بازار به دالیل مختلف 
با  ندارد.  خریدارهای قدرتمندی وجود 
نگاه  از  ها  قیمت سهام شرکت  اینکه 
سهامداری  و  است  جذاب  تحلیلگران 
از  بخشی  برای  اما  دارد  توجیه  کامال 
سرمایه گذاران که به صورت دوره ای 
وارد بازار سرمایه میشوند، بازار به چند 

دلیل جذاب نیست.
وی ادامه داد: نخست چشم انداز 
جدید  دولت  خارجی  سیاست  مبهم 
برنامه  نیست  مشخص  که  چرا  است. 
و  چیست  دقیقا  مذاکرات  برای  دولت 
این موضوع روی قیمت دالر در کوتاه 

روزها  همین  در  میگذارد.  تاثیر  مدت 
احتمال  درمورد  هایی  صحبت  با  هم 
مجددا  دالر  قیمت  مذاکرات  شروع 
کاهش پیدا کرده است و این موضوع 
باعث میشود دارایی ها به رکود بروند. 
بودجه  ارائه  فصل  به  دیگر  سوی  از 
این  شویم.  می  نزدیک   ۱۴۰۱ سال 
گذاران  سرمایه  بیشتر  احتیاط  باعث 
میشود، آنها منتظر هستند تا مشخص 
شود دولت سیزدهم در نخستین سالی 
که قرار است بودجه خود را ارائه دهد 
که  اصلی  متغیرهای  به  نگاهی  چه 

اثر  بورسی  هایی  شرکت  سهام  روی 
مانند  مانند  متغیرهایی  دارد؛  میگذارند 

حامل های انرژی.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره 
گفت:  دولت  توسط  اوراق  انتشار  به 
اوراق  از  همچنین دولت حجم زیادی 
منتشر  بودجه  کسری  برای  را  دولتی 
بازار  بیشتر  رکود  باعث  این  و  میکند 
تقاضا  طرف  شدن  ضعیف  و  سرمایه 
میشود. همچنین باعث میشود بسیاری 
از سهم ها با اینکه ارزنده هستند تقاضا 

باشند. نداشته 

جعفری در ادامه درمورد وضعیت 
نیز  آینده کوتاه مدت  در  بازار سرمایه 
فضای  میکنم  فکر  من  داد:  توضیح 
آذرماه  اوایل  تا  بازار  رشد  وعدم  ابهام 
ماه  یک  حدود  تا  باشد.  داشته  ادامه 
به  رو  حتی  و  نوسانی  بازار  همچنان 
ریزش  گفت  نمیتوان  اما  است  پایین 
بودجه  وضعیت  که  آذرماه  از  دارد. 
مشخص میشود و قیمت های جهانی 
هم ریزش نخواهند کرد، تقاضا در بازار 
زیاد میشود و بیشتر شاهد رشد قیمت 

ها خواهیم بود.

تحلیلگر بازار سرمایه:

مشکل بازار سرمایه عدم وجود تقاضاست
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به مناسبت روز بزرگداشت 
بزرگ  »حافظ شیرازی« شاعر 
فارسی زبان، برنامه »عصر شعر« 
با حضور جمعی از شاعران و حافظ پژوهان 
در سرای محله میخچه گران برگزار شد. 
در این دورهمی اساتید یوسف مسگری و 
کریم ا... قائمی در باره ویژگی های شعری 
و شخصیتی حافظ شیرازی به ایراد سخن 
پرداختند. در ادامه تعدادی از شاعران از جمله 
دو نونهال به شعرخوانی در وصف آن شاعر 
بزرگ پرداختندسپس توسط سرپرست سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان 
با اهدای هدیه و لوح سپاس، از تالش های 
استاد مسگری قدردانی گردید .الزم به ذکر 
است، خواجه شمس الدین محمد، حافظ 
شیرازی، مشهور به »لسان الغیب« از محبوب 
ترین و مشهورترین شعرای تاریخ ایران زمین 
است که در حدود سال ۷2۶ هجری قمری 
در شهر شیراز به دنیا آمده است.در تقویم 
ملی، بیستم مهرماه به نام این شاعر پرآوازه 

نامگذاری شده است.

گرامیداشت روز ملی شاعر بزرگ ایرانی با حضور شعرا و حافظ پژوهان گرگانی بازرس کل: هزار میلیارد ریال مطالبه دستگاه های 
ایالم وصول شد

ریال مطالبه دستگاه  میلیارد  ازوصول هزار  ایالم  استان  بازرس کل 
های اجرایی ایالم خبر داد

اظهار  استان  رسانه  اصحاب  با  اندیشی  هم  نشست  اصالنی  مهدی 
اساس  بر  بازرسی  اجرای  و  تدوین  بازرسی  سازمان  مهم  رویکرد  داشت: 
انعکاس مشکالت  با  استان  رسانه های  راستا  این  در  است  برنامه محور 

عمومی مردم بازرسی استان را همراهی کنند.
وی افزود: طی سال گذشته، مسائل های کالن در محور های اساسی 
حوزه های نفت گاز، کشاورزی، زیرساخت ها اقتصاد و اربعین و گردشکری 

به دستگاه های اجرایی ارجاع و بررسی شده است.
بازرس کل استان ایالم در ادامه از اجرای نظارت الکترونیکی در دستگاه 
های اجرایی استان خبر داد گفت: این امر مهم در راستای انجام ماموریت و  

ارتقا شفافیت عملکرد دستگاه های اجرایی انجام می شود.
اصالنی  بیان داشت: با توجه به اینکه تولید زیربنای اقتصاد کشور 
است بازرسی از واحدهای تولیدی که از مهمترین ظرفیت استان محسوب 

می شود انجام و مشکالت این مکان ها بررسی می شود.
وی یادآور شد: طی شش ماهه سال جاری ۷ مدیرکل تحت تعقیب 
کیفری، یک هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال تسریع در وصول طلب و ۱۵ میلیارد 

ریال محکومیت تعزیراتی صورت گرفته است.
بازرس کل استان ایالم افزود: همچنین در این مدت ۱۶ پرونده تشکیل 
و ۳۹ کارمند اداری محکوم، دو مورد فسخ و اصالح قرارداد، سوء جریان مالی 
به ارزش یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال، سوء جریان در معامالت یک هزار و 
سیصد میلیارد ریال و اصالح ساختار و امور ۱۰۷ مورد پیگیری شده است.

۱۹ مهرماه به عنوان سالروز تاسیس سازمان بازرسی نامگذاری شده 
است.

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با شهرداراصفهان
بـه گـزارش روابط عمومـی مخابـرات منطقه اصفهان، اسـماعیل 
قربانـی در ایـن دیـدار ضمـن عـرض تبریـک بـه علـی قاسـم زاده 
شـهردار جدیـد اصفهـان، همـکاری و همدلـی دو مجموعه شـهرداری 
و مخابـرات را بسـیار بـا اهمیـت دانسـت و گفـت: بـا توجـه بـه لـزوم 
در  ارتباطـی  زیرسـاختهای  و  تجهیـزات  بـه  شـهرها  شـدن  مجهـز 
راسـتای تحقـق شـهر هوشـمند؛ همکاری ایـن دو مجموعـه می تواند 
کمـک شـایانی بـه تسـریع فرآینـد توسـعه تکنولـوژی هـای ارتباطـی 

در شـهر داشـته باشد.
 وی بـا اشـاره به شـاخصه های ویژه شـهر اصفهـان اظهار کرد: 
بـا توجـه بـه ظرفیـت هـای گوناگـون سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی، 
گردشـگری و صنعتـی شـهر اصفهـان، بـه طـور قطـع و یقین توسـعه 
شـهر  افـزون  روز  شـکوفایی  در  ای  ویـژه  بسـیار  نقـش  ارتباطـی 

داشـت. خواهد 
قربانـی  افـزود: یک شـهر هوشـمند وابسـتگی زیادی به توسـعه 
فنـاوری دارد و ترکیبـات مختلفـی از زیرسـاخت های فنـی بـا یکدیگر 
را،  هوشـمند  شـهر  فناوری هـای  از  ای  آرایـه  تـا  می کننـد  تعامـل 
فناورانـه  و سیسـتم های  انسـان  بیـن  تعامـل  از  مختلـف  بـا سـطوح 

تشـکیل دهنـد.
مدیـر مخابـرات منطقـه اصفهـان بـا تشـریح اهداف ایجاد شـهر 
هوشـمند عنـوان کـرد: هدف از ایجاد شـهر هوشـمند، ادغـام فناوری 
اطالعـات و ارتباطات )ICT( و دسـتگاه های فیزیکـی مختلف متصل 
فرایندهـای  بهینه سـازی  بـرای   )IoT( اشـیاء  اینترنـت  شـبکه  بـه 
و   اسـت  شـهروندان  بـا  ارتبـاط  و  بهینـه  دهـی  خدمـات  و  شـهری 
فنـاوری شـهر هوشـمند بـه مسـئوالن یـک شـهر اجـازه می دهـد بـه 
صـورت مسـتقیم بـا جامعـه و زیرسـاخت های شـهری تعامـل برقـرار 

کـرده و بـه نیازهـای شـهر و شـهروندان پاسـخ های فـوری دهنـد.
گفتنـی اسـت مسـئوالن مخابراتـی در ایـن دیـدار گزارشـی از 
دغدغـه  و  مشـکالت  و  اصفهـان  شـهر  مخابراتـی  وضعیـت  آخریـن 

ارتباطـات شـهری کردنـد. هـای پیـش روی توسـعه 

در نیمه نخست سال جاری :
شرکت  در  حضوری  غیر  خدمت  هزار   118 از  بیش 

گاز ایالم
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایـالم گفـت: در شـش ماهـه اول 
سـال جـاری ۱۱8 هـزار و ۷۰8 خدمـت متنـوع در میـز خدمت شـرکت 

گاز اسـتان بصـورت غیر حضـوری ارائـه شده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایـالم گفـت: در شـش ماهـه اول 
سـال جـاری ۱۱8 هـزار و ۷۰8 خدمـت متنـوع در میـز خدمت شـرکت 

گاز اسـتان بصـورت غیر حضـوری ارائـه شده اسـت.
عبـاس شـمس اللهـی اظهـار داشـت: عـالوه بـر این، بیـش از ۴ 
هـزارو ۹۳۵ خدمـت دیگر از طریق مراجعه حضوری انجام شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه این خدمـات از طریق سـامانه جامـع اینترنتی 
ارتبـاط بـا مشـتریان )crm(، وب سـایت اینترنتـی، تلفـن گویـای  2۴ 
انجـام  غیـره  و  پیامکـی  سیسـتم  همـراه،  تلفـن  اپلیکیشـن  سـاعته، 
تلفنـی،  شـکایات  انتقـاد،  شـامل  خدمـات  ایـن  افـزود:  شده اسـت، 
محاسـبات قبـض گاز، درخواسـت نصـب و جابجایـی علمـک، خدمـات 
الکترونیکـی، اسـتعالم، فراینـد تسـویه حسـاب، پیشـنهادات، تغییر نام، 
وصـل مجدد گاز، درخواسـت شـبکه گذاری گاز، دریافـت آخرین قبض 

و غیـره بوده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت گاز ایـالم بـا اشـاره بـه اینکـه میـز خدمـت 
اظهـار  اسـت،  فعـال  رسـانی  خدمـات  در  شـرکت  ایـن  الکترونیکـی 
داشـت: بدلیـل شـیوع ویـروس کرونـا و جلوگیـری از تجمعـات ناشـی 
از مراجعـه حضـوری و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی، میـز خدمـت 
الکترونیکـی در ایـن مجموعـه فعـال گردیـده تـا اربـاب رجـوع بـدون 
نیـاز بـه ترددهـای غیر ضـروری بـه راحتـی بتواننـد مشـکالت خـود را 

مطـرح و پیگیـری کننـد.
شـمس اللهی در ادامه به خدمات ارائه شـده به مشـترکین اشـاره 
و تصریـح کـرد: از ایـن تعـداد خدمـت ۵۱ مـورد مربـوط بـه انتقـادات، 
شـکایات تلفنـی، نصـب و جابجایـی علمـک، ۳۱۱ مـورد مربـوط بـه 
درخواسـت، خدمـات الکترونیکـی، اسـتعالم و فراینـد تسـویه حسـاب، 
282 مورد شـامل پیشـنهادات، تغییر نام، شـبکه گذاری گاز و درخواست 
وصـل گاز و ۷ هـزارو ۷۳2 مـورد نیز مربوط بـه پرداخت آنالین قبض و 
۱۱۰ هـزارو ۳۳2 مـورد هـم دریافـت آخرین قبض دریافتی بوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه انجـام خدمـات غیرحضـوری عـالوه بـر 
صرفـه جویـی در زمـان، تسـریع در انجـام و پیگیـری امـور، دقـت در 
بـرای مشـترکین  تـردد حضـوری  و  انجـام خدمـات، کاهـش هزینـه 
می شـود، خاطرنشـان کـرد: شـرکت گاز اسـتان از طریـق راه انـدازی 
سـامانه جامـع ارتبـاط بـا مشـتریان )crm( بـه صـورت الکترونیکی به 
آدرس http://crm.nigc-ilam.ir بـه کلیـه مشـترکین بصـورت 

غیرحضـوری خدمـات ارائـه مـی کنـد.

  دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر گلسار 
با رئیس دادگستری شهرستان ساوجبالغ

 شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر با نوروزی رئیس دادگستری 
شهرستان ساوجبالغ دیدار  نمودند .

در ابتدا مهندس کیاروستا شهردار گلسار بیان داشت با  توجه اعتماد 
شهروندان و اعضای شورای اسالمی شهر به بنده جهت خدمتگزاری در 
شهرداری گلسار امیدواریم با همکاری دستگاه قضا مشکالت و معضالت 
مربوطه در راستای تأمین امنیت در شهر گلسار را به نحو احسن مرتفع نمایبم 

و عملکرد خوبی در دوره خدمتگزاری داشته باشیم .
 اعضای شورای اسالمی شهر نیز در خصوص اقدامات انجام شده در 
حوزه فرهنگی و اجتماعی در شهر گلسار مطالبی را عنوان و بیان داشتند 
می  پذیری  مهاجر  شهر  خود  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  گلسار  شهر 
باشد  و این نیز به نوبه خود معضالت اجتماعی به همراه دارد و امیدواریم 
با انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر از برخی از معضالت و 
ناهنجاری های اجتماعی موجود جلوگیری نماییم و این نیازمند مساعدت 

دستگاه قضا  است .
 نوروزی رئیس دادگستری شهرستان ساوجبالغ نیز ضمن تبریک ایام 
ماه ربیع و قبولی عزاداری ایام ماه محرم و صفر و خیر مقدم به مجموعه 
توسط  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  انتخاب  حسن  از  شهری   مدیریت 
تقدیر  گلسار  شهردار  عنوان  به  کیاروستا  مهندس  انتخاب  و  شهروندان 
بایستی  پتانسیل های موجود می  به  توجه  با  افزود شهر گلسار  و  نمودند 
بیش از پیش مورد توجه مسئولین قرار بگیرد . رئیس دادگستری شهرستان 
ساوجبالغ تصریح کرد اگر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم اصالح گردد 
ولی ساختارهای فرهنگی دارای مشکل باشد این خود یک معضل است . 
وی اظهار داشت دغدغه مجموعه مدیریت شهری می بایستی مردم باشند 
و امیدواریم با تعامل مجموعه مدیریت شهری و نهادهای ذیربط گام های 
مؤثری در راستای رضایت مندی شهروندان و رفع معضالت اجتماعی برداشته 
شود.نوروزی افزود همانگونه که شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر به 
عنوان چشم و گوش دستگاه قضا می باشند ودستگاه قضا نیز در چهار چوب 

قانون با کمال افتخار در خدمت مردم و مسئولین سالم و پاکدست است .

جلسه مالقات عمومی سرپرست شهرداری با جمعی از 
شهروندان شهرقدس برگزار شد

در راستای تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی شایسته و پیگیری مطالبات 
مردم، صبح امروز جلسه مالقات عمومی مهندس محسن چیبایی با جمعی از 

شهروندان شهرقدس با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، با هدف تسریع در رسیدگی به مشکالت و پیگیری مطالبات شهروندان، 
صبح امروز برنامه مالقات هفتگی شهردار قدس با حضور مدیران مناطق 
سه گانه شهرداری و رئیس اداره بازرسی در محل سالن جلسات شهرداری 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد و جمعی از شهروندان  ضمن 
مالقات حضوری با مهندس محسن چیبایی به بیان مشکالت خود پرداختند.

در این جلسه، مهندس چیبایی پس از دیدار و گفتگوی چهره به چهره 
با شهروندان، ضمن بررسی و ارائه رهنمودهای الزم، دستورات مقتضی را 
در چارچوب قوانین شهرداری در جهت رسیدگی به مشکالت شهروندان 

صادر نمود.
گفتنی است؛ جلسات مالقات عمومی هفتگی شهردار با شهروندان در 
جهت احصای مشکالت و معضالت مرتبط با شهرداری روزهای سه شنبه 
هر هفته از ساعت 8 الی ۱2 صبح در محل ساختمان مرکزی شهرداری 

قدس برگزار می شود.

به همت اداره سیما و منظر شهری شهرداری قدس انجام شد؛
امامزاده  زیرگذر  دیوارنگاری  و  اجرای رنگ آمیزی 

حضرتین)ع(
در راستای ارتقای جلوه بصری و زیباسازی شهری، اداره سیما و منظر 
شهری شهرداری قدس اقدام به رنگ آمیزی و دیوارنگاری زیرگذر امامزاده 

حضرتین)ع( با طرحی الهام گرفته از معماری ایرانی کرده است
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، اداره سیما و منظر شهری شهرداری قدس همواره با اجرای اقداماتی 
از قبیل رنگ آمیزی دیوارها، جداول، ایستگاه های اتوبوس، طراحی و اجرای 
المان های شهری، فضاسازی در مناسبت های مختلف و... نسبت به ارتقای 
سیما و منظر و جلوه بصری شهر تالش می کند.در همین راستا اداره سیما 
و منظر شهری شهرداری قدس اقدام به رنگ آمیزی و دیوارنگاری زیرگذر 

امامزاده حضرتین )ع( با طرحی الهام گرفته از معماری ایرانی کرده است.
شایان ذکر است، اجرای اقدامات متعدد در راستای زیباسازی شهری 

نیازمند نگهداری و مراقبت از سوی شهروندان می باشد.

مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی کردستان
پیش بینی تولید بیش از 10 هزار تن ماهی در کردستان

حسین پور گفت: در سال ۹۹ میزان کل تولید آبزیان ۱۰ هزار و ۳۵۰ تن 
بوده و پیش بینی می شود امسال بیش از این مقدار تولید و روانه بازار شود.
حمید حسین پور مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی 
کردستان از افزایش ۵ درصدی تولید ماهی نسبت به سال گذشته خبر داد و 
گفت: در نیمه نخست امسال در مجتمع ها و مزارع پرورش ماهیان سردآبی 

استان ۳ هزار و 8۷۰ تن ماهی تولید شده است.
این که قیمت کنونی هر کیلو ماهی قزل آال در عمده  بیان  با  وی 
فروشی های استان ۷۱ تا ۷2 هزار تومان می باشد، گفت: اگر بخواهیم میزان 
دقیقی از افزایش قیمت ماهی را اعالم کنیم، این میزان افزایش ۱۰۰ درصدی 

را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
حسین پور با اشاره به این که قیمت این محصول در خرده فروشی ها تا 
82 هزار تومان هم می رسد،گفت: خشکسالی، عدم وجود تسهیالت کم بهره، 
افزایش نهاده ها )خوراک ماهی، بچه ماهی، حمل و نقل، کمبود نقدینگی 
آبزی پروران( از مهمترین دالیل افزایش قیمت این محصول در استان است.

مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی کردستان اضافه کرد: 
انواع ماهیان از جمله ماهیان سرد آبی )قزل آال( و ماهیان گرم آبی )کپور، 
فیتوفاگ، بیگ هد، امور، کاراس( و انواع ماهیان زینتی در استان تولید می شود

معاون خدمات شهری شهرداری قدس خبر داد:
اراضی  و  معابر  سطح  از  نخاله   تُن   103 جمع آوری 

شهرقدس در هفته گذشته
اینکه  بیان  با  قدس  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  حیدری،  رضا 
سازمان  لجستیکی  تجهیزات  از  استفاده  با  نخاله برداری  گسترده  عملیات 
مدیریت پسماند شهرداری از سطح معابر و اراضی شهرقدس با هدف حفظ 
و بهبود نظافت عمومی شهر به شکل مستمر اجرایی می شود، از جمع آوری 

۱۰۳ تن نخاله از سطح معابر و اراضی خالی در هفته گذشته خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
تخلیه  معاون خدمات شهری شهرداری قدس گفت:  قدس، رضا حیدری 
نخاله  های ساختمانی در معابر، حاشیه خیابان  ها و اراضی خالی سطح شهر 
یکی از معضالتی است که مدیریت شهری همواره با آن مواجه است و باعث 
ایجاد اختالل در عبور و مرور شهروندان، افت شاخص بهداشت و نظافت 

عمومی و آسیب به سیما و منظر شهری می شود.
وی تصریح کرد: در کنار راهکارهای قانونی برای برخورد با مسببان این 
مشکل، شهرداری قدس با استفاده از تجهیزات لجستیکی سازمان مدیریت 
پسماند، به منظور رفاه ارتقای سطح بهداشتی و جلوه بصری شهری و رفع 
مشکالت مذکور به صورت مستمر اقدام به جمع آوری و انتقال نخاله های 

ساختمانی از سطح معابر و اراضی بایر سطح شهرقدس می کند.
حیدری افزود: در همین راستا، شهرداری قدس هفته گذشته اقدام به 
جمع آوری و انتقال ۱۰۳ تن نخاله  در قالب 2۴ سرویس از سطح معابر و 
اراضی شهر کرده که از مقادیر فوق ۶۶ ُتن نخاله، توسط منطقه یک، ۳۵ 
ُتن نخاله توسط منطقه 2 و مقدار 2 ُتن نخاله توسط منطقه ۳ شهرداری 

قدس جمع آوری گردیده است.

ق  بر ه  یشگا نما همین  د ز یا
دوازدهمین  و  صنعتی  اتوماسیون  و 
نمایشگاه لوستر و روشنایی در اصفهان با 
حضور مدیران صتعت برق اصفهان آغاز 
به کار کرد .این دو نمایشگاه میزبان 8۶ 
شرکت فعال در حوزه های مرتبط با برق، 
روشنایی  و  لوستر  صنعتی،  اتوماسیون 
خواهند بود و شرایطی را فراهم می آورند 
تجهیزات،  به روزترین  شرکت ها،  تا 
را در معرض  خدمات و کاالهای خود 
بازدید متخصصان، کارشناسان، عالقه 

مندان و فعاالن این حوزه قرار دهند..
مهندس حمید عالقمندان رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع 
برق استان اصفهان در حاشیه برگزاری 
این نمایشگاه با تاکید بر حضور موثر در 
امسال  نمایشگاه گفت: خوشحالیم که 
این  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با 
نمایشگاه بر پا شد و این اولین حضور 
نمایشگاه  جدید  محل  در  برق  صنعت 
در  .وی  است  اصفهان  المللی  بین 
منطقه  برق  های  ادامه حضور شرکت 
را  نمایشگاه  این  ای و  توزیع برق در 

که  چرا  دانست  سویه  دو  رویکرد  یک 
ما  و  است  خدمات  ارائه  برای  فرصتی 
می توانیم در نمایشگاه خدماتمان را به 
مردم و مشترکین ارائه دهیم .اما در این 
نمایشگاه ما به نوعی میزبان هم هستیم 
،چون صنعتگرانی که می آیند و خدمات 
خود را عرضه می کنند در واقع میزبان 
و خریدار خدماتشان شرکت های توزیع 
و  است  برق  توزیع  و  ای  منطقه  برق 
با  بیشتر  ارتباط  واسطه  به  ما  حضور 
این  در  کنندگان  تولید  و  صنعتگران 

نمایشگاه است
توسعه  موجب  برق  ه  یشگا نما

زیرساخت ها می شود
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه 
نبود تعادل بین قیمت تمام شده و قیمت 
تکلیفی برق، گپ بزرگی را در صنعت 
برق ایجاد کرده است، گفت: وزارت نیرو 
برای افزایش تولید برق برنامه دارد که 
۳۰ هزار مگاوات نیروگاه برای چهار سال 

آینده احداث کند.
به  اشاره  با  رسول موسی رضایی 

اینکه برگزاری نمایشگاه ها از یک بعد 
انگیزه در بین سازندگان  موجب ایجاد 
کرد:  اظهار  شود،  می  تولیدکنندگان  و 
توسعه  موجب  نمایشگاه  این  برگزاری 
حوزه  در  فنی  مسائل  ها،  زیرساخت 

برق می شود.
منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
 ۱2 حدود  اینکه  بیان  با  اصفهان  ای 
هزار مگاوات بین تولید و مصرف برق 
این  تامین  که  داشت  وجود  ناترازی 
میزان برق کار سختی بود، توضیح داد: 
از سوی دیگر با توجه به وضعیت بسیار 
کم بارش ها، در ذخایر مخازن آب دچار 
مشکل بودیم و با خروج نیروگاه های 
در  برق  قطعی  گرفتاری  شاهد  برقابی 

تابستان شدیم.
وی همچنین اضافه کرد: هر سال 
مصارف  درصدی   ۵ تا   ۳ رشد  شاهد 
که  هستیم  صنعت  بخش  و  جاری 
های  استراتژی  و  عوامل  این  مجموع 
پشتیانی،  و  تولید  لحاظ  به  شده  اتخاذ 
توسعه تولید، صادرات و ... موجب شد 
تا کشور در سال ۱۴۰۰ با گرفتاری تولید 

و کمبود برق مواجه شود.
ینکه  ا بیان  با  یی  رضا موسی 
دنبال  به  اصفهان  در  امسال  تابستان 
بودیم،  برق  تولید  کمبود  مدیریت 
با کمک صنایع  کار  این  کرد:  تصریح 
ذوب  مبارکه،  فوالد  همچون  بزرگی 
شد  موجب  و  انجام  سیمان  و  آهن 
ها  سختی  تمام  با  را  امسال  تابستان 

پشت سر بگذاریم.
وی با بیان اینکه آنچه وزارت نیرو 
در برنامه دارد اجرای ۳۰ هزار مگاوات 
است،  آینده  سال  چهار  برای  نیروگاه 
نصب  ظرفیت  حاضر  حال  در  گفت: 
 8۶ نزدیک  کشور  های  نیروگاه  شده 

هزار مگاوات است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
 ۳۰ اجرای  اینکه  بر  تاکید  با  اصفهان 
هزار مگاوات نیروگاه کار سخت و بزرگی 
است، گفت: با موافقت نامه وزیر نیرو و 
صمت قرار شد از این میزان، ۱۰ هزار 
توسط صنایع سنگین  نیروگاه  مگاوات 
ایجاد شود، به عنوان مثال فوالد مبارکه 

۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کند.

یازدهمین نمایشگاه برق و اتوماسیون صنعتی در اصفهان آغاز به کار کرد

ارتباط بیشتر با صنعتگران و تولید کنندگان در  نمایشگاه 

افتتاح پلی علی آباد گروس با حضور معاون محترم وزیر جناب مهندس امانی
پل راهداران علی آباد گروس صحنه در استان کرمانشاه با حضور معاون محترم وزیر مهندس امانی ، فرماندار صحنه ، مهندس فریبرز کرمی رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه ، سردار عظیمی 
فرمانده قرارگاه نجف ، شورای و اهالی روستا در روز گذشته افتتاح و فرماندار صحنه در صحبتهایی که بیان فرمودند از تالش دلسوزانه اداره راهداری و قرارگاه نجف اشرف و اهالی روستا و همچنین پیگیری های استاندار 

و جناب امانی تشکر کردند .
در ادامه مهندس فریبرز کرمی مدیر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت : با توجه به سیل سال ۱۳۹8 و افزایش حجم آب رودخانه گاماسیاب و تهدید روستاهای حاشیه نشین رودخانه مذکور 
در آن وقت پرسنل راهداری با تالشی مثال زدنی و از خودگذشتگی فراوان همت کرده و در مدتی کوتاه مسیر ارتباطی ما بین 2۶ روستا را باز کرده و آب را هدایت کرده که اهالی حاشیه نشین رودخانه کمتر دچار خسارت 
گردند و امروز با هزینه حدود 22 میلیارد تومان با پیمانکاران پروژه شرکت پی سازان کلهر و ماشین سازی اراک به دلیل کار جهادی و تالش شبانه روزی علی رغم مشکالت و تنگناهای اقتصادی و همچنین نظارت راهداری 

موفق به ساخت پل راهداران علی آباد گروس شده اند .
کرمی با اشاره به حمایت مطلوب وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این پل تصریح کرد : پل جدید با دو دهانه ۴۰ متری با اعتبار 22 میلیارد تومان امروز به بهره برداری رسید و راه ارتباطی 2۶ روستا را در دو طرف 

رودخانه به هم وصل می کند و این اقدام ارزنده را مدیون حمایت مسئولین دانست . احداث این پل برای تسهیل ارتباطات مردم روستاها بسیار تأثیر گذار است .
در ادامه سردار عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف در غرب کشور  نیز از وقوع سیل در سال ۱۳۹8 صبحت به عمل آورده و از همکاری قرارگاه و پرسنل راهداری صحبت به عمل آوردند و اضافه کردند که همیشه در 

کنار راهداری برای هر مشکلی در این حوزه در هر زمانی حاضر و پای کار هستند 
استاندار کرمانشاه نیز در این افتتاحیه فرمود : در آن بازه زمانی با کارجهادی ، تالش شبانه روزی و همت واالی کارکنان و پرسنل فنی و مهندسی قرارگاه نجف اشرف سپاه و راهداری و حمل و نقل استان سریعًا در ۳۰ 
ساعت پل اضطراری نصب شد و در آن شرایط سخت امکان تردد مردم میسر گشت که امروز بعد از دوسال با احداث پل جدید امکان جمع آوری پل اضطراری فراهم شد . وی ضمن تقدیر از فرماندهی قرارگاه نجف اشرف 
سپاه و مدیرکل راهداری استان افزود : در سیل دو سال پیش به عنوان بحرانی سخت همه مانند زلزله پای کار آمدند و در شرایطی که امکان وجود مشکل برای بسیاری از روستاها وجود داشت؛ نیروهای نظامی ، دستگاه 

های اجرایی و مردم دوباره با مشارکت و کمک دست به دست هم دادند تا مشکالت و خسارات کمتر شود. 
استاندار کرمانشاه خدمات بی نظیر و همراهی و همدلی وصف ناپذیر را در زلزله کرمانشاه یادآور شد و گفت : در روز بعد از زلزله با حضور نیروهای هالل احمر، درمانی و نقش آفرینی موثر ۱۰ هزار نیروی نظامی زبده 

فرآیند امداد نجات قبل از ظهر به اتمام رسید به گونه ای که مجروحی در شهر نبود و خوشبختانه کسی هم دیگر زیر آوار نماند که در واقع رکوردی بی نظیر در فرآیند امداد و نجات ثبت شد.
استاندار کرمانشاه در ادامه سخنانش با قدردانی از راهداران پرتالش، سخت کوش و متواضع گفت: این عزیزان قشر زحمتکش و گمنامی هستند که با حداقل امکانات و در همه شرایط در حال خدمت رسانی به مردم 

هستند و شاید خیلی برای مردم ملموس نباشد اما در همه شرایط و به ویژه در بحران شاهد تالش ویژه راهداران به عنوان الگوی خدمات صادقانه و دلسوزانه بودیم.
بازوند از توسعه راهها و زیرساخت های حمل و نقل به عنوان یک ضرورت برای توسعه نام برد و گفت: در فرآیند احداث راهها باید حتمًا به هزینه های نگهداری و پیش بینی بودجه برای این بخش نیز توجه شود تا راه 

های ایمن برای تسهیل فرآیندهای توسعه ای و ارائه خدمات به مردم حفظ و نگهداری شود. 
بازوند با اشاره به اینکه قرارگاه نجف یک ظرفیت بزرگ برای استان کرمانشاه است گفت : سردارعظیمی روز بعد از زلزله در منطقه حضور داشت و تمام کارهای بیش از یک هزار و ۹۰۰ روستا را با کمک سپاه و بسیج 

بر عهده گرفت که بسیار ارزشمند بود و امروز هم با همان روحیه جهادی در حال کمک به مردم هستند. 
استاندار کرمانشاه در ادامه از پیمانکاران پروژه شرکت پی سازان کلهر و ماشین سازی اراک به دلیل کار جهادی و تالش شبانه روزی علی رغم مشکالت و تنگناهای اقتصادی تشکر کرد و گفت: احداث این پل برای 

تسهیل ارتباطات مردم روستاها بسیار تأثیر گذار است .

سرپرست  موسوی  د  جوا سید 
جلسه  در  گرگان  منطقه یک  گاز  اداره 
سرما   فصل  به  ورود  برای  هماهنگی  
مستمر  و  موقع  به  خدمات  ارائه  بر   ،
شهرستان   سطح  در  گاز  مشترکین  به 
این جلسه که روسای  تاکید کرد.،  در 
سرخنکالته  و  جلین  شهرهای  ادارات 
نیز حضور داشتند  موسوی   با اشاره به 
لزوم آمادگی کامل ادارات و کارکنان زیر 
بازنگری  و  ارزیابی  اهمیت   ، مجموعه 
مجدد  تجهیزات  موجود و رفع کمبودها 
، بازدید مستمراز ایستگاههای تقلیل فشار 
،آماده کردن  آنها و پیگیری تامین اقالم 
مورد نیاز را بسیار ضروری خوانده  تا در 
ایام سرد ، مشکلی  درزمینه استمرارجریان 
به  اشاره  با  موسوی  نیاید.  بوجود  گاز 
اهمیت مقوله آموزش در توانمند سازی 
ارتقاء سطح  افزود: به منظور  کارکنان  
دانش و توانمند سازی نیروها متناسب با 
فعالیتهای کاری آنها ، مقررشد  دوره های 

آموزشی مرتبط  برنامه ریزی وبرگزارشود 
تا سطح کارایی افراد در شغل مورد نظر 
منطقه  گاز  اداره  یابد.سرپرست  افزایش 
جلسه  :دراین  کرد  تصریح  گرگان  یک 
مرکز  تجهیزادارات   پیرامون  همچنین 

سوخت  به  شدن  مجهز  جهت  استان 
که  مشترکینی  ملی  کد  دریافت   ، دوم 
تاکنون کد ملی خود را ارائه ننموده اند، 
نمودن  فعال   ، معوق  مطالبات  وصول 
نظام مشارکت و پیشنهادات جهت بهره 

برای  ارزنده همکاران  نظرات  از  گیری 
پیشبرد اهداف اداره، برپایی نمازاول وقت 
وحضور به موقع درنمازجماعت ،برگزاری 
مراسمات ملی و مذهبی  و موارد مرتبط 
دیگر تبادل نظر و مورد تاکید قرار گرفت.

سرپرست اداره گاز منطقه یک گرگان بر ارائه خدمات به موقع و مستمر 
به مشترکین گاز تاکید کرد

 معاون مهندسی و ساخت اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
احداث محور دهق به سمت میمه دارای 
و  بوده  توجه  قابل  فیزیکی  پیشرفت 
به  سال ۱۴۰۱  در  می شود  بینی  پیش 

بهره برداری برسد.
 بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی 
و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان اظهار کرد: پروژه احداث محور 
دهق به سمت میمه به طول تقریبی ۳۵ 

کیلومتر که با مشارکت خیر راهساز و به 
کارفرمایی خیریه امام رضا )ع( در حال 
انجام است، هم اکنون عملیات اجرایی 
آن تا مرحله قشر اساس و ابنیه فنی به 
اتمام رسیده و آماده اجرای قشر آسفالت 
این  اجرایی  عملیات  افزود:  وی  است 
با هدف کاهش  در سال ۱۳۹۶  پروژه 
تهران  سمت  به  دهق  محور  مسیر 
اقدامات  به  توجه  با  و  است  شده  آغاز 
به عمل آمده و پیشرفت فیزیکی قابل 

توجه پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ 
به بهره برداری برسد.

 معاون مهندسی و ساخت اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با 
احداث محور میمه به دهق بخشی از بار 
ترافیکی استان چهارمحال و بختیاری به 
نجف آباد – دهق – علویجه – میمه 
– تهران که دارای رفت و آمد شبانه 
روزی حجم زیادی از خودروهای سبک 

و سنگین است، روان تر می شود.

اینکه تا کنون مبلغ  با بیان   وی 
راهساز  خیر  توسط  ریال  میلیارد   ۹۵
برای احداث این پروژه هزینه شده است 
اذعان داشت: احجام فنی به کار رفته در 
پروژه شامل 2۱۰ هزار مترمکعب  این 
متر   ۵۰۰ و  هزار   ۴۱۶ خاکبرداری، 
مکعب خاکریزی، ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ متر 
مکعب زیراساس و اساس بوده همچنین 
8۵,۴ تن آرماتوربندی و ۵ هزار و ۴2۹ 
مترمکعب بتن ریزی انجام شده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد؛

بهره برداری از محور دهق- میمه در سال ۱4۰۱

شهرسـتان  بـرق  توزیـع  مدیـر 
سـمنان از اجـرای طرح توسـعه ۹ هزار 
و ۵۰۳ متـر شـبکه فشـار متوسـط و 
فشـار ضعیـف هوایی و زمینـی و کابل 
بـرق  تامیـن  منظـور  بـه  خودنگهـدار 

مشـترکان جدیـد خبـر داد.
مهـدی پـاک طینـت بـا عنـوان 
ایـن کـه از ابتدای امسـال تـا به حال، 
8۴2 مشـترک جدید جذب شـده است 
گفـت: در اجـرای پـروژه هـای ایـن 
بـرق  تغذیـه  منظـور  بـه  و  مدیریـت 
مشـترکان، ۱۴ ایسـتگاه هوایی توزیع 
بـرق بـا ظرفیـت یـک هـزار و 8۹۵ 
بهـره  بـه  و  احـداث  آمپـر  کیلوولـت 

بـرداری رسـیده اسـت.
وی بـه طـرح های بهینه سـازی 
و اصـالح شـبکه هـای توزیع بـرق در 
سـطح شهرسـتان اشـاره کـرد و افزود: 
بـرای اسـتمرار خدمـات دهـی و بـاال 
بـردن ضریـب پایـداری خطـوط بـرق 
رسـانی، پنـج هـزار و ۳۴۱ متر شـبکه 
فشـار ضعیـف و فشـار متوسـط اصالح 

است. شـده 
وی بـا عنوان این که در راسـتای 
برنامـه هـای هوشـمند سـازی، از آغاز 
سـال جاری تاکنون ۷2 دسـتگاه کنتور 
هوشـمند نصـب گردیـده اضافـه کرد: 
از زمـان شـروع ایـن طـرح تـا زمـان 
حاضـر، یـک هـزار و ۵8۵ دسـتگاه در 

قالـب طـرح فراسـامانه انـدازه گیـری 
نصـب  »فهـام«  انـرژی  مدیریـت  و 

است. شـده 
پـاک طینـت یـادآور شـد: بـرای 
توسـعه زیرسـاخت ها و تـداوم خدمت 
مشـترکان،  و  متقاضیـان  بـه  رسـانی 
۳۳2 پـروژه عمرانـی بـرق رسـانی بـا 

اعتبـاری بـه مبلغ ۱۱۱ میلیـارد و ۱۱۰ 
میلیـون ریـال در سـطح شهرسـتان به 

اجـرا درآمده اسـت.
وی تصریـح کـرد: اصالح شـبکه 
فشـار متوسـط زمینـی میـدان دریـادار 
لکتریکـی  ا تجهیـز  همتـی،  شـهید 
خـط  بهسـازی  اللـه،  زمینـی  پسـت 
2۰ کیلوولـت هوایـی حدفاصـل جـاده 
دامغـان تـا روسـتای آبخـوری، تامیـن 
بـرق واحدهـای دامـداری مسـتقر در 
و  آبـاد  و حسـن  خیرآبـاد  روسـتاهای 
واحد پـرورش بوقلمون در مسـیر جاده 
سـاختمان  بـه  رسـانی  بـرق  آبگـرم، 
جدیـد آموزش و پـرورش واقع در بلوار 
اسـتقالل، بهینـه سـازی شـبکه فشـار 
متوسـط ضلـع جنـوب بلـوار مانـدگار، 
احـداث شـبکه فشـار ضعیـف هوایـی 
افزایـش  و  دوزهیـر  شـهرک   2 فـاز 
قـدرت ایسـتگاه هوایی خیابان رسـانه، 
بـه عنـوان مهم تریـن پروژه هـای در 
دسـت اقـدام ایـن مدیریـت بـه شـمار 

روند مـی 

اجرای طرح توسعه بیش از 9 هزار متر شبکه توزیع برق در شهرستان سمنان
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۱- مقدمه
در گفتمان   های عصر حاضر مفاهیمی 
هوشمندسازی  بهره   وری،  پایداری،  قبیل  از 
می   شوند.  مطرح  زیاد  دیجیتال   سازی  و 
هنگامی که این مفاهیم را در حوزه مدیریت 
شهرها اعمال کنیم، به تعریفی مشخص از 
شهرهای بهره   ور دست خواهیم یافت. شهر 
پایدار، بهره   ور و هوشمند شهری است که با 
استفاده حداقلی از انرژی، آب و منابع تجدید 
پذیر و تجدیدناپذیر بتواند حداکثر نیاز و رفاه 
شهروندان خود را برآورده کند. در نتیجه در 
عین حال که افراد ساکن در اینگونه شهرها 
در سایه تامین نیازهای خود باالترین قابلیت 
و  وظایف  ایفای  در  را  اثربخشی  و  کارایی 
نقش   های تعریف شده خود دارند، خود شهر 
نیز کمترین میزان آلودگی آب و هوا و ردپای 
کربنی را دارا است و با کمک فناوری   های 
نوین از قبیل اینترنت اشیا و زیرساخت   های 
ارتباطاتی عملکردهای خود را تسهیل کرده و 
وظایف خود را بسیار چابک   تر از قبل به نتیجه 
می   رساند. مرور ادبیات موضوع نشان می   دهد 
که شهرهای بهره   ور را می   توان از جنبه   های 
مختلف معماری و شهرسازی، سیاستگذاری و 
مدیریت و نیز فناوری   های نوظهور و ارتباطات 
مورد بررسی قرار داد. این مقاله در قالب سه 
دیدگاه ذکر شده ساختار یافته است. در ادامه، 
چارچوب  در  مطرح  مباحث  مهمترین  به 
پایداری معماری شهری، یعنی تامین انرژی، 
آب و غذا می   پردازد و برای هر یک از آنها 
راهکارهایی را ارائه می   دهد. سپس با نگاهی 
به مقاله کاری OECD با عنوان »عوامل 
مباحث  بهره   وری شهرها«  روی  بر  اثرگذار 
سیاستگذاری و مدیریت کالن شهری را برای 
بهبود بهره   وری مطرح می   کند و جدیدترین 
بهره   وری  بر  موثر  نوآوری   های  و  مفاهیم 
در  است.  بیان شده  آنها  و ساکنین  شهرها 
پایان جمع   بندی و پیشنهاداتی را ارائه می   کند.

2- ساختار شهری بهره   ور
در شهرها  غذا  و  آب  انرژی،  مصرف 
محیط  بر  را  توجهی  قابل  اکولوژیکی  بار 
یا  پایدار  شهر  یک  می کند.  اعمال  زیست 
بهره ور،  می بایست این الگو را تغییر داده و 
باشد.  تولید  برای  منبعی  مصرف،  جای  به 
برای دستیابی به بهره وری در شهرها، باید 
منابع اولیه همچون آب باران و نور خورشید 
جذب و ذخیره شود و منابع ثانویه همچون 
پسماند طبیعی جمع آوری و به مصرف مجدد 
بهره   وری  افزایش  کلی  دید  یک  در  برسد. 
در شهرها نیازمند کاهش تقاضا، تبادل بین 
برنامه ای و تولید تجدیدپذیر است. مقیاس این 
دیدگاه را می   توان از یک خانه شروع کرد و به 
بلوک های آپارتمانی، محالت، مناطق شهری،  
به  نگاه  این  با  داد.  ناحیه گسترش  و  شهر 
بررسی و بازنشانی مهمترین عناصر اثرگذار 
در ساختار شهری )انرژی، آب، غذا( با هدف 

افزایش بهره   وری می   پردازیم]۱[. 
۱-2- انرژی

مشکالت  انواع  بـا  که  شهرهایی  در 
هستند،  گریبان  به  دست  زیست محیطي 
منـاطق  در  انرژي  مصرف  بهینه   سازي 
این  است.  انکارناپذیر  ضرورتی  مـسکوني 
مهم با رعایت ضوابط معماري و شهرسازي 
بهینه   سازي مصرف انرژي همچون مدیریت 
تقاضای انرژی در ساختمان   ها و بخش حمل 
و نقل و غیره، قابل دستیابي است. این موارد 

به تفصیل در ادامه توضیح داده شده است.
۱-۱-2- تقاضای انرژی در ساختمان ها

عمدتًا  ساختمان ها  در  انرژی  مصرف 
به شکل برق و گاز طبیعی است که برای 
آب  پز،  و  پخت  خانگی،  لوازم  روشنایی، 

گرم، تهویه، پمپاژ، گرمایش و سرمایش به 
مصرف  میزان  محاسبه  برای  می روند.  کار 
انرژی، بهتر است تمام واحدهای مصرفی از 
جمله انرژی حاصل از گاز طبیعی به کیلووات 
ارتقای  در  گام  اولین  شود.  تبدیل  ساعت 
میزان مصرف در  انرژی، کاهش  بهره وری 
دو  رابطه،  این  در  می باشد.  ساختمان  بعد 
رویکرد تجهیزات کم مصرف و طراحی های 
تجهیزات  هستند.  توجه  مورد  کم مصرف 
طریق  از  را  انرژی  مصرف  کم مصرف،  
افزایش کارآیی کاهش می دهند. نمونه بارز 
آن در تفاوت مصرف المپ های LED در 
مقابل المپ های رشته ای است. در رویکرد 
از  انرژی  مصرف  کم مصرف،  طراحی های 
طریق فناوری و با جذب و ذخیره انرژی از 
محیط، کاهش می یابد. مکان یابی و جهت 
انرژی   از  استفاده  امکان  مناسب ساختمان، 
زمستان،  در  گرمایش  برای  را  خورشیدی 
سایه طبیعی در تابستان و نور طبیعی برای 
ساختمان  روشنایی  انرژی  مصرف  کاهش 
فراهم می کند. ضخامت در، پنجره، سقف و 
کف ساختمان ها نیز باید به شکلی عایق باشد 
تا از هدررفت انرژی جلوگیری شود. چنین 
برآورد شده است که با استفاده از الگوها و 
دستورالعمل های طراحی پایدار، در حدود نیمی 
از مصرف انرژی کاهش می یابد. البته موارد یاد 
شده برای سایر کاربری های اداری، تجاری و 

آموزشی نیز قابل بسط می باشد. 
2-۱-2- تبادل انرژی بین کاربری های 

مختلف
عالوه بر تبادل انرژی از سطح یک واحد 
مسکونی به یک منطقه شهری، فرایند های 
صنعتی همچون تولید برق از طریق احتراق 
فلزات،  بازیافت  زیست گاز،  یا  زیست توده 
بزرگ  گلخانه های  و  پسماندها  سوزاندن 
که  می کنند  تولید  اضافی  گرمای  مقیاس، 
معمواًل به جای آنکه برای مصرف روشنایی 
در فرایندهای صنعتی یا گرمایش ساختمان ها 
ذخیره شوند، به برج های خنک کننده فرستاده 
تولید  مازاد  جهان  شهرهای  اکثر  می شوند. 
انرژی دارند. لذا منطقی است تا این انرژی به 
سایر کاربری هایی که تقاضای انرژی گرمایی 

دارند، منتقل شود. 
از کاربری های  برخی  از سوی دیگر، 
شهری همچون تجهیزات خنک کننده بزرگ 
انرژی  به  انبارها  و  سوپرمارکت ها  مقیاس، 
سرمایشی نیاز دارند. برای پاسخ به این نیاز، 
استفاده از خنک کننده های جذبی امکان پذیر 
می باشد. در مجموع می توان بیان کرد که با 
کاهش و تبادل انرژی بین کارکردها، مصرف 
انرژی در شهرها به طور قابل توجهی کاهش 

می یابد.  
۳-۱-2- انرژی حمل و نقل خصوصی
با  حتی  نمی توان  که  است  بدیهی 
خودروهای  شهری،  پایدار  برنامه ریزی های 
بر  عالوه  لذا  نمود.  حذف  را  شهر  یک 
توصیه جدی به بازسازی و توسعه حمل و 
نقل عمومی و سایر الگوهای نوین طراحی 
استفاده  لزوم  میزان  کاهش  برای  شهری 
است  الزم  شخصی،  خودروهای  از  افراد 
بود.  نیز  خودروها  نمودن  کارآمدتر  فکر  به 
از  استفاده  موضوع،  این  از  بارز  نمونه  یک 
که  است  هیبریدی  یا  برقی  خودروهای 
انرژی  مصرف  در  توجهی  قابل  طور  به 
صرفه جویی می کنند. چنین برآورد شده است 
که مصرف انرژی خودروها حدود ۴۰ کیلووات 
ساعت در روز است ]2[ که این مقدار برای 
خودروهای برقی حدود ۱۵ کیلو وات ساعت 
در روز می باشد ]۳[. بنابراین، کارآیی مصرف 
درصد   ۶۳ حداقل  برقی  خودروهای  انرژی 

بیشتر می باشد. 

۴-۱-2- تبدیل انرژی به برق
عموماً منابع تجدیدپذیر انرژی شامل 
بادی  زمین گرمایی،  خورشیدی،  انرژی های 
متعددی  فناوری های  هستند.  زیست گاز  و 
برای تبدیل انرژی های تجدیدپذیر به انرژی 
مفید برق وجود دارد. پس از آن، باید ظرفیت 
بالقوه محیطی برای منابع مختلف انرژی را 

تحلیل نمود. 
شکل های  خورشیدی  انرژی   ذخیره 
مختلفی دارد. این منبع انرژی پیش تر به شکل 
می شد.  ذخیره  فسیلی  انرژی  و  زیست توده 
اخیراً، سوخت های زیستی محصوالت زراعی 
ویژه و جلبک ها برای جذب انرژی خورشیدی 
استفاده می شوند. با این وجود، کارآمدترین 
انرژی  به  خورشیدی  انرژی  تبدیل  روش 
الکتریکی، سلول های خورشیدی هستند که 
کارآیی آنها باالی ۴۰ درصد برآورد می شود. 
هسته  از  حاصل  زمین گرمایی  انرژی 
چرخه های  از  مختلفی  به شکل های  زمین 
برخی  در  می شود.  تبدیل  برق  به  گرمایی 
مناطق، همچون ایسلند منابع در دسترسی از 
این منبع انرژی وجود دارد. در سایر مناطق 
الزم است حفره هایی چندین کیلومتری برای 

جذب گرما حفر شود. 
مناطقی  در  ویژه  به  نیز  بادی  انرژی 
کمک  با  هستند  باد  تولید  قوی  منبع  که 
برق  انرژی  به  بادی،  بزرگ  توربین های 
تبدیل می شود. استفاده از توربین های بادی 
کوچک مقیاس در شهرها چندان مقرون به 

صرفه نیست.  
غیر  برق  تولید  مالکیت   -2-۱-۵

متمرکز
و  خورشیدی  پنل های  ر  ا ستقر ا
نیروگاه های زیست گاز راهکاری فنی برای 
که  است  منطقه  در  الکتریکی  توازن  ایجاد 
نوآوری  برای  فرصتی  عنوان  به  می تواند 
اجتماعی- اقتصادی نیز منظور شود. می توان 
اولیه مالکان آپارتمان ها و  با سرمایه گذاری 
ساختمان های شهری، برای اجرای نگهداری 
از  برق  تولید  متمرکز  غیر  فناوری  خرید  و 
طریق تأسیس کارخانه های محلی اقدام نمود. 

2-2- آب
استفاده از فناوری های موجود  همچون 
کارآمد، سیفون های  لباسشویی  ماشین های 
مصرف  کم  سردوش های  و  توالت  مجوف 
حمام، مصرف سرانه آب شهری را به طور 
استفاده  است.  داده  کاهش  توجهی  قابل 
مصارف  برای  تصفیه شده  آشامیدنی  آب  از 
غیر ضروری همچون حمام، سیفون توالت 
توصیه  ظرفشویی  و  لباسشویی  ماشین  و 
نمی شود. برای این مصارف، می توان از آب 
باران و تصفیه اولیه فیزیکی آن با فیلتر کربنی 
یا تبادل آب مازاد مصارف مختلف استفاده 
عمومًا  شهری،  مقیاس  در  آب  تولید  نمود. 
می   تواند شامل جمع آوری آب باران از سقف 
منازل و محوطه داخلی آن باشد. آب باران 
معمواًل در مخازن و بشکه هایی ذخیره شده 

و بنا بر نیاز به استفاده می رسد. 
۳-2- غذا

تولید غذا بحران اکولوژیکی پیش روی 
فزاینده  جمعیت  غذای  تأمین  است.  جهان 
با خطر مواجه  شهرها، گونه های طبیعی را 
ساخته است. آفت کش های شیمیایی مزارع را 
آلوده کرده و به تبع آن،  رواناب   های سطحی 
و آب های زیرزمینی در معرض آلودگی قرار 

گرفته   اند. راهکار این چالش چیست؟
۱-۳-2- تولید غذای شهری

تولید غذای شهری در گلخانه ها عالوه 
بر آنکه این مشکالت را برطرف می نماید، 
کاهش  محصوالت،  دوره ای  تولید  امکان 
مصرف  کاهش  فسیلی،  انرژی  مصرف 

آب  به  خاکستری  آب  تبدیل  امکان  آب، 
جدید  شغلی  فرصت های  ایجاد  آشامیدنی، 
نیز  را  به کاربری طبیعی  بازگشت مزارع  و 
که  انتقادی  راستا،  این  در  می سازد.  مقدور 
مطرح می شود در خصوص اختصاص فضای 
کشاورزی  فعالیت های  به  شهری  ارزش  با 
است. در پاسخ به این نگرانی، باید عنوان کرد 
که گلخانه های هوشمند با استفاده از فضاهای 
محدود به عنوان انبار و توسعه کشت عمودی 
از فضاهای شهری به نحو کارآمدی استفاده 

می کنند.  
2-۳-2- تقاضای غذا

محاسبه میزان تقاضای غذای شهری با 
پیچیدگی هایی همراه است. فضای سرانه مورد 
نیاز برای تولید غذا،  نوع و تنوع سبد غذایی 
افراد، ازجمله مواردی هستند که پاسخ به آن 
آسان به نظر نمی رسد. با این حال در برخی 
غذا  سرانه  تقاضای  دانشگاهی،  مطالعات 

برآورد شده است. 
در جمع   بندی تولید غذا در مقیاس بزرگ 
از طریق روش های صنعتی توصیه می شود. 
در شرایط کشاورزی گلخانه ای، نور مورد نیاز 
برای تولید غذا به صورت مصنوعی تأمین 
می شود. در خصوص میوه ها، توصیه می شود 
در کشت گلخانه ای لحاظ نشوند و در عوض 
عمومی  فضاهای  در  و  پیاده روها  کنار  در 

تولید شوند ]۴[.

۳- مدیریت شهری بهره   ور
اگر بخواهیم فراتر از نگاه شهرسازی 
برویم و به عوامل موثر در سیاستگذاری کالن 
برای توسعه شهری بپردازیم باید عواملی از 
قبیل تصمیم گیری برای اندازه شهرها، میزان 
جمعیت، ساختارهای حکمرانی حاکم بر آنها و 

غیره را مد نظر قرار دهیم.
بر روی پنج کشور  در مطالعه ای که 
اسپانیا،  مکزیک،  )آلمان،   OECD عضو 
انگلستان و ایاالت متحده( صورت گرفته است 
تفاوت های بهره   وری کاربری مناطق شهری 
ساختارهای  با  شهری  بهره   وری  رابطه  و 
مورد  شهری  مناطق  کاربری  و  حکمرانی 
بررسی قرار گرفته است. این مطالعه نشان 
داد که بهره   وری کشور به میزان زیادی به 
بهروری شهرهای آن بستگی دارد. از آنجا 
که بیش از نیمی از جمعیت کشورهای عضو 
OECD  در کالنشهرها ساکن هستند و 
سهم بیشتری از کل تولید ناخالص داخلی را 
به خود اختصاص می دهند، با توجه به ضرورت 
اینکه چگونه  بلندمدت، درک  افزایش رشد 
می   توان بهره   وری این شهرها را افزایش داد 
سوالی اساسی است. عوامل اثرگذار شناسایی 

شده در این مطالعه به شرح زیر هستند.
۱-۳- اندازه شهر

در  شده  انجام  اقتصادی  محاسبات 
این مطالعه نشان داد که در کشورهای مورد 
بررسی، بهره   وری اقتصادی شهرها با اندازه 
آنها رابطه مستقیم دارد. این یافته به دلیل 
تمرکز افراد دارای تحصیالت بیشتر در این 
مناطق و تمایل افراد تحصیلکرده به کار و 
از طرف  بزرگتر است.  زندگی در شهرهای 
به  زیادی  شواهد  اخیر  سال   های  در  دیگر، 
دست آمده است که نشان می   دهد بهره   وری 
یک فرد با اندازه شهری که در آن کار می   کند 

رابطه مستقیم دارد.
2-۳- ساختار حکمرانی

شهرهای دارای ساختارهای حکمرانی 
چندپاره و گسسته بهره وری کمتری دارند. با 
فرض جمعیت ثابت، با دو برابر شدن تعداد 
شهرداری   ها در یک منطقه شهری، بهره   وری 

حدوداً ۶ درصد کاهش می   یابد.
۳-۳- سرمایه انسانی

بر  مستقیمی  نقش  انسانی  سرمایه 
نقش  اندازه  همان  به  و  فردی  بهره   وری 
غیرمستقیمی از طریق اثرات خارجی سرمایه 
انسانی بر روی بهره   وری کل دارد. مطالعه 
OECD نشان داد که ۱۰ درصد افزایش 
در سهم فارغ التحصیالن دانشگاهی یک شهر 
با افزایش تقریباً ۳ درصدی بهره   وری از طریق 
است.  همراه  انسانی  سرمایه  خارجی  اثرات 
باید تاکید کرد که این اثرات خارجی سرمایه 
انسانی عالوه بر اثر مستقیم و بیشتر سرمایه 

انسانی در افزایش بهره وری فردی است.
۴-۳- مناطق همسایه

نشان  همچنین  مطالعه  این  نتایج 
می   دهد که نزدیکی به شهرهای پرجمعیت 
اثر مثبتی بر بهره   وری یک شهر دارد؛ بدین 
معنا که شهرها می   توانند از مناطق شهری 

همسایه خود منتفع شوند.
۵-۳- تخصص

انواع  در  تخصص  می   رسد  نظر  به 
خاصی از فعالیت   ها بر میزان و سطح بهره   وری 
تأثیرگذار است. شهرهایی که سهم بیشتری از 
تولید خدمات مالی و تجاری دارند، در سطح 

باالتری از بهره   وری قرار دارند.
۶-۳- سطح تکنولوژی

شواهد نشان می   دهد زمانی که تولید 
را به سطوح تکنولوژی باال و پایین تفکیک 
از  بیشتری  میزان  که  شهرهایی  کنیم؛ 
فعالیت   های با تکنولوژی باال دارند، بهره   وری 
بیشتری دارند. این یافته با این مفهوم سازگار 
است که افراد شاغل در شرکت   های دارای 
سطوح باالی سرمایه دانش بنیان، مولدتر و 

بهره   ورتر هستند.
در کشورهای مورد مطالعه در این مقاله 
هیچ شواهد نظام مندی وجود ندارد که نشان 
دهد مزایای بهره   وری شهری در شهرهای 
پایتخت نسبت به دیگر شهرهای هم مقیاس 
متفاوت است. در مقابل شهرهای بندری حدود 
۳ درصد سطح بهره   وری باالتری دارند ]۵[.

۴- شهر هوشمند بهره   ور
ر  د ر  نوظهو ندهای  و ر ز  ا یکی 
پیشرفته  تکنولوژی  از  که  شهرها  توسعه 
شهرهای  می   برد،  سود  دیجیتال سازی  و 
هوشمند هستند. در حال حاضر کشورهایی 
گام   های  غیره  و  ژاپن  سنگاپور،  قبیل  از 
ارزشمندی را در راستای استفاده از اینترنت 
ارائه خدمات شهری  در  تسهیل  برای  اشیا 

خود برداشته اند.
متشکل  منظر شهر سیستمی  این  از 
تاریخچه  که  است  زیرسیستم  چندین  از 
و  محیطی  بستر  یک  در  و  دارند  مشترکی 
تمام  است.  گرفته  شکل  خاص  اجتماعی 
عوامل اداره کننده این شهر برای دستیابی به 
اوج شکوفایی آن بایستی با یکدیگر همکاری 
داشته باشند و از تمام منابع موجود در آن برای 
رفع چالش   ها و استفاده از فرصت   های پیش 

روی شهر استفاده کنند.
معنای  به  شهر  یک  بودن  هوشمند 
برای  منابع  تمام  تجمیع  برای  آن  توانایی 
برای  تعریف شده  اهداف  به  دستیابی موثر 
هوشمندی  درجه  دیگر،  بیان  به  است.  آن 
تک  تک  که  می   دهد  نشان  شهر  یک 
سازمان   ها،  مردم،  آن،  زیر سیستم   های 
امکانات و زیر ساخت   های  موسسات مالی، 

درگیر در این زیرسیستم   ها:
الف( به تنهایی کارایی دارند

کارایی  یکدیگر  با  هماهنگی  در  ب( 
دارند

هماهنگی  این  نهایت  از  بتوان  تا 
بیشترین منافع را به دست آورد و نوآوری و 

رشد را در آن شهر تسهیل نمود.

شهرهای بهره   ور، نیاز آینده نزدیک
ابعاد  روز  به  روز  جهانی  صحنه  در  اقتصادی  رقابت 
گسترده   تری به خود می   گیرد و تالش برای بهبود بهره   وری 
راهکاری است که همه کشورها به آن چشم دارند. ارتقای 
بهره   وری یکی از علل پایه   ای پیشرفت و توسعه کشورهای 
مختلف است و برای ترویج نگرش بهره   وری و به کارگیری 
فنون و روش   های سنجش و بهبود بهره   وری سرمایه   گذاری 

زیادی انجام شده است.

کشورهای  در  شهرها  پایدار  توسعه  حاضر  حال  در   
در حال توسعه به نیازی مبرم تبدیل شده است. بهره   وری 
مدیریت شهری  در حوزه  مهم  موضوعات  از  یکی  شهری 
است و توسعه شهری با رویکرد بهره   ور از اهداف مدیران 

شهری و دولتمردان است. 
از  یکی  عنوان  به  شهری  بهره   وری  است  مهم  آنچه 
شاخص   های توسعه در زمینه   های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 

و روانی شهروندان به حساب می   آید. نگرش دقیق و علمی به 
مفهوم بهره   وری و اجرای آن می   تواند گامی مؤثر در جهت 
رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده باشد. این مقاله در 
مفهومی شهرهای  چارچوب  تبیین  که ضمن  است  آن  پی 
بهره   ور به عوامل اثرگذار بر بهره   وری شهرها و راهکارهایی 
برای دستیابی به شهرهای بهره   ور و توسعه پایدار شهری 

در قالب روندهای نوظهور بپردازد.

یک  هر  برای  زیادی  استانداردهای 
اما  است.  شده  تعریف  کارایی  دو  این  از 
بر روی  بیشتر  استانداردهای شهر هوشمند 
دومین کارایی یعنی یکپارچه   سازی و تعامل 
زیر سیستم   های شهر متمرکز هستند تا بتوان 
هم در کل مجموعه شهر و هم برای تک تک 

شهروندان مزایایی را ایجاد نمود.
از آنجا که هدف غایی مقامات شهری 
و ارائه   دهندگان خدمات شهری برآورده کردن 
خواسته   های شهروندان است، در تصمیم و 
انتخاب اینکه به سمت چه نوع آرمان شهری 
روبه رو  متعددی  گزینه   های  با  کنند  حرکت 
هستند. هر شهر با توجه به نیازها و شرایط 
جمعیت ساکن و فعالیت های اقتصادی آنان 
متفاوتی  اولویت   های  و  چشم انداز  می   تواند 
برای توسعه داشته باشد. از طرف دیگر، برای 
دستیابی به این آرمان شهر و پاسخگویی به 
رشد  و حفظ  پیری  به  رو  جمعیت  نیازهای 
استفاده  کاهش  حال  عین  در  و  اقتصادی 
روبه رو  عمده   ای  چالش   های  با  منابع  از 

خواهند بود.
محرک  موتور  قع  ا و ر  د شهرها 
به  دستیابی  هستند.  اقتصادی  فعالیت   های 
رشد اقتصادی نیاز به زیرساخت   های مناسب 

برای ارائه منابع فیزیکی و اجتماعی دارد.
در حال حاضر شهرها تحت فشار افکار 
عمومی برای کاهش استفاده از منابع - چه 
از نظر مقدار مصرف منابع مالی برای ارائه 
خدمات و چه از نظر ردپای کربنی که شهر 
بر جای می گذارد- قرار دارند. افزایش جمعیت 
سنتی  روش   های  تغییر  برای  تقاضا  باعث 
ارائه خدمات و عرضه منابع شده است و این 
چالشی در برابر رشد پایدار شهرها است. این 
موضوع نه تنها منابع فیزیکی از قبیل انرژی، 
منابع  بلکه  را شامل می   شود  پسماند  و  آب 
اجتماعی و اقتصادی از قبیل بخش سالمت 
و مدیریت ترافیک و لجستیک شهرها را نیز 

در بر می   گیرد.
ارتباطات  برقراری  سهولت  میزان 
شهروندان با یکدیگر نقش مهمی در توانایی 
شهر برای تقویت و پرورش کسب و کارها 
بازی می   کند و به نوبه خود توسعه زیرساخت   ها 
و خدمات حمل و نقل و ارتباطات را ناگزیر 
می   سازد. می   توان منابع فیزیکی و اجتماعی 
را مجاری ارائه خدماتی در نظر گرفت که با 

کمک جریان اطالعات پشتیبانی می   شوند.
در حال حاضر ارائه خدمات در زمینه   های 
مختلف و جریان اطالعاتی حاصل و عوامل 
عمل  مجزا  کامال  صورت  به  اقدام کننده 
می   کنند؛ یعنی جزیره   هایی از اطالعات، اقدام 
و مدیریت حاکم است. این در حالی است که 
در بسیاری از زمینه   ها اطالعات یک خدمت 
به خدمت دیگری نیز مرتبط است. زیرساخت 
خدمات  ارائه  برای  را  محیطی  دیجیتال 
شهروندان  از  اطالعات  کسب  و  دیجیتال 

فراهم می   کند، و باعث تلفیق بیشتر خدمات 
در بین مجاری ارائه دهنده خدمات می   شوند و 
امکان به وجود آمدن شهرهای هوشمندتری را 
فراهم می   کنند – شهرهایی که خدمات ارائه 
را بهبود  شده به شهروندان و کسب وکارها 
بخشیده و استفاده کاراتری از منابع فیزیکی 

و اجتماعی خواهند داشت.
یک شهر هوشمند نیازمند چند ویژگی 

اصلی است:
جمع آوری  برای  الزم  تجهیزات   
شهری  زندگی  از  حاصل  فراوان  داده   های 

را داشته باشد.
در  راحتی  به  بتوان  را  داده   ها  این   
قالب   های مختلف، بسته به زمینه و شخص 
یا سیستم فنی که به آن نیاز دارد ارائه داد، 
بتوان آن را به راحتی در دسترس قرار داد و 

به تصویر کشید.
جزء  به  جزء  اطالعات  ترتیب  این  به 
دقیق و قابل سنجش و در لحظه   ای درباره 
خواهد  دسترس  در  سطوح  تمامی  در  شهر 
بود، به گونه ای که در دسترس همه افراد یا 
سیستم   های فنی خواهد بود و می   توانند از آن 
برای کمک به ایفای نقش و یا دستیابی به 
اهداف خود استفاده کنند، و در نهایت باعث 

بهبود عملکرد کلی شهر خواهد شد.
افزون بر این، سیستم      های تحلیلی و 
استفاده  مورد  مي بایست  نیز  تصمیم   گیری 
قرار گیرند تا مدیران و برنامه   ریزان شهری 
و شهروندان بتوانند از این اطالعات و داده   ها 
تصمیمات  و  کرده  استفاده  موثر  شکل  به 

صحیحی را اتخاذ کنند.
است،  خودکار  شهری  هوشمند  شهر 
شهری است که بدون دخالت مستقیم انسان 
و  مناسب  به شکل  را  عملکردهای شهری 

مطمئن ارائه می کند.
این شهر دارای شبکه   ای از فضاهای 
همکار است که امکان ارتباط پویا را فراهم 
می   آورد و نوآوری و رشد را تحریک می   کند 

و رفاه شهروندان را بهبود می   بخشد.
فیزیکی  دنیای  بین  پیوسته  تعامل 
یندهای  فرآ می   شود  باعث  دیجیتال  و 
تصمیم   سازی شفاف و فراگیر باشند به شکلی 
که شهروندان، سیاستگذاران و کسب وکارها 
می   توانند به شکل مؤثر با یکدیگر همکاری 
کنند و زندگی شهری را به گونه   ای اداره کنند 

که همه از آن منتفع گردند]۶[.
جمع   بندی

در این مقاله با مرور مطالعات انجام شده 
بهره   وری شهرها مهمترین  بهبود  زمینه  در 
عوامل ساختاری، مدیریتی و فناوری مطرح 
توجه  که  شدند  بیان  راهکارهایی  و  شدند 
سطح  و  رفاه  افزایش  در  می   تواند  آنها  به 
رضایتمندی شهروندان موثر واقع شود. تربیت 
افراد بااستعداد به کیفیت زندگی که شهر به 
شهروندان خود در حوزه هایی از قبیل سالمت 

و عدالت ارائه می دهد بستگی دارد.
سؤالی که در اینجا مطرح می   شود این 
به  برای دستیابی  مقامات شهری  است که 
یک شهر بهره   ور چه مواردی را باید در نظر 
بگیرند؟ پاسخ آن است که باید مطمئن شوند 
که توسعه اقتصادی حاصل از هوشمندسازی 
در بلند مدت پایدار باشد. سطوح استاندارد برای 
جنبه   های مختلف زندگی در شهر هوشمند که 
جنبه   هایی از قبیل مسکن، آموزش، خدمات 
بهداشتی، جرائم و غیره را در بر می گیرد در 
از  یکی  شده   اند.  مشخص  جهانی  مطالعات 
شاخص هایی که از اهمیت فراوانی برخوردار 
است سطح انتشار گازهای گلخانه   ای است. 
انگلیس  استاندارد  موسسه  زمینه  این  در 
بسته   ای تحت عنوان PAS 2۰۷۰ را منتشر 
کرده است و استانداردهای مرتبط شهری را 
مشخص کرده است. همچنین پروژه    ایزوی 
معیارهای  تا  است  انجام  دست  در  دیگری 
و  زیرساخت   ها  حوزه  در  را  شده   ای  توافق 

فناوری   های ارتباطاتی ارائه دهد.
موفق  سازی  پیاده  برای  استانداردها 
مفهوم شهر هوشمند الزم هستند اما کافی 
نیستند. برای ارزیابی عملکرد شهر هوشمند 
شاخص   های کلیدی عملکرد )KPI( تعریف 
و  استانداردها  گرفتن  نظر  در  با  شده   اند. 
KPIها به صورت همزمان، می   توان چرخه 
شهر  کارای  استقرار  برای  را   PDCA

هوشمند به خدمت گرفت.
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آگهی دعوت از مالکین مجاور پالک 28۷۷/۶28 بخش مهدیشهر 
با عنایت به درخواست آقای حسین آقا کسائیان مالک پالک ثبتی 28۷۷/۶28 
ثبتی  پالک  متراژدار  مالکیت  سند  بر صدور  مبنی  مهدیشهر  بخش  در  واقع  اصلی 
مذکور و با توجه به اینکه نامبرده اعالم نموده به مالکین مجاور پالک فوق پالکهای 
با بررسی سوابق ثبتی نیز آدرسی از  28۷۷/۶2۹ و 28۷۷/۶2۷ دسترسی نداشته و 
مالکین مجاور در پرونده ثبتی مشاهده نگردیده است لذا با توجه به موارد مذکور مراتب 
یک نوبت آگهی تا چنانچه مالکین مجاور مدعی تجاوز و تعارض و تضییع حقی می 
اداره مراجعه نمایند در غیر  انتشار آگهی به این  از  باشند ظرف مهلت ده روز پس 
این صورت عملیات ثبتی وفق مقررات ادامه خواهد یافت. شناسه آگهی : ۱2۰۷۵۶۳

حسین فزونی تلوکی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت
نامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۴۹۵۱۵۳/۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/2۶ در اجرای کد ۹۱۴  طی 
تبدیل  مالکیت  تقاضای صدور سند  و  قانون حدنگار  ثبتی  مجموعه بخشنامه های 
اسناد مالکیت دفترچه ای به کاداستر پالک های ۱۳۵۱ الی ۱۶۶2-۱۳8۵-۱۳۵8-
۱۶۵۳۳/۱۶۴۷-2۰۵۵ الی 2۰۵۳-۱۷۱۴-۳۰۱۴-۳۰۰8-2۰۵۵/۱-۴۱۰۷-۱۳2۴  واقع 
در بخش ۱ رشت را نموده اند از آنجائیکه بازدید و نقشه برداری پالک های مرقوم در 
تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰8/۰۵ راس ساعت ۹ صبح در محل وقوع ملک بعمل خواهد 
آمد بدینوسیله به اطالع مجاورین پالکهای مرقوم میرساند چنانچه نسبت به حدود 
مجاورادعا و اعتراضی دارند از تاریخ انتشار تا روز بازدید و نقشه برداری اعتراض خود 
را تسلیم اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۱ رشت نمایند در غیراینصورت برابر مقررات 

سند مالکیت پالکهای فوق صادر و تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۷/2۴ 
سید محمد فرزانه شال –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت
نامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۴88۷۷۳/۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/2۶ در اجرای کد ۹۱۴  طی 
مجموعه بخشنامه های ثبتی قانون حدنگار و تقاضای صدور سند مالکیت تبدیل اسناد 
مالکیت دفترچه ای به کاداستر پالک های 2۴۰۴-۱۷۶۴/2-۱82۹-۱828-۴۶۷۱-
۱8۴۶-۱۶2۱/2-۱8۱۵-۱8۱۴ واقع در بخش 2 رشت را نموده اند از آنجائیکه بازدید 
و نقشه برداری پالک های مرقوم در تاریخ دوشنبه ۱۴۰۰/۰8/۱۰ راس ساعت ۹ 
صبح در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد بدینوسیله به اطالع مجاورین پالکهای 
مرقوم میرساند چنانچه نسبت به حدود مجاورادعا و اعتراضی دارند از تاریخ انتشار تا 
روز بازدید و نقشه برداری اعتراض خود را تسلیم اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۱ 
رشت نمایند در غیراینصورت برابر مقررات سند مالکیت پالکهای فوق صادر و تسلیم 

خواهد شد.تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۷/2۴ 
سید محمد فرزانه شال –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت
طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۴88۷۷۳/۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/2۶ در اجرای کد ۹۱۴ 
مجموعه بخشنامه های قانون حدنگار و تقاضای صدور سند مالکیت تبدیل اسناد 
الی   ۱۹۹۱-۱۹۹۰-۱۹۷۰ الی  های۱۹۶۵  پالک  کاداستر  به  ای  دفترچه  مالکیت 
اند از  ۱۹۹۷-۱۰۹۰/۱-2۵۰۰-۳۴۴۵ الی ۳۴۶۹  واقع در بخش ۱ رشت را نموده 
آنجائیکه بازدید و نقشه برداری پالک های مرقوم در تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰8/۰۵ 
راس ساعت ۹ صبح در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد بدینوسیله به اطالع مجاورین 
پالکهای مرقوم میرساند چنانچه نسبت به حدود مجاورادعا و اعتراضی دارند از تاریخ 
انتشار تا روز بازدید و نقشه برداری اعتراض خود را تسلیم اداره ثبت اسناد و امالک 
ناحیه ۱ رشت نمایند در غیراینصورت برابر مقررات سند مالکیت پالکهای فوق صادر 

و تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۷/2۴ 
سید محمد فرزانه شال –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت
طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۴88۷۷۳/۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/2۶ در اجرای کد ۹۱۴ 
تبدیل  مالکیت  تقاضای صدور سند  و  قانون حدنگار  ثبتی  مجموعه بخشنامه های 
اسناد مالکیت دفترچه ای به کاداستر پالک های ۱2۰۶-۱۱۳-۱۱۵-۳8-۷۰-۱۱۴۰-

۱۷2۴-2۵88-2۵8۷-۱2۰۵-2۷2۹-2۶۰۳ الی 2۶۰۰-۱2۹۴-۱۹2۰-۱2۹۴ واقع در 
بخش ۳ رشت را نموده اند از آنجائیکه بازدید و نقشه برداری پالک های مرقوم در 
تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰8/۰۶ راس ساعت ۹ صبح در محل وقوع ملک بعمل خواهد 
آمد بدینوسیله به اطالع مجاورین پالکهای مرقوم میرساند چنانچه نسبت به حدود 
مجاورادعا و اعتراضی دارند از تاریخ انتشار تا روز بازدید و نقشه برداری اعتراض خود 
را تسلیم اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۱ رشت نمایند در غیراینصورت برابر مقررات 

سند مالکیت پالکهای فوق صادر و تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۷/2۴ 
سید محمد فرزانه شال –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت
طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۴88۷۷۳/۱2 مورخ ۱۴۰۰/۶/2۶ در اجرای کد ۹۱۴ 
مجموعه بخشنامه های ثبتی قانون حدنگار و تقاضای صدور سند مالکیت تبدیل اسناد 
مالکیت دفترچه ای به کاداستر پالک های ۳۳8۱/۱-۳۳8۱-2۳۶۳-28۱۹-28۱۶-
 ۳۴۴۵-۳۴۰۱-۳۴۰۰-۳۴۴۳-۳۴۴۴-۱۰22/۱-2۶۱۰/۱-2۶۱۰-۳۵۰۵/۱-۳۵۰۵
بازدید و نقشه برداری  آنجائیکه  از  اند  را نموده  الی ۳۴۶۹ واقع در بخش ۳ رشت 

پالک های مرقوم در تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰8/۰۶ راس ساعت ۹ صبح در محل 
وقوع ملک بعمل خواهد آمد بدینوسیله به اطالع مجاورین پالکهای مرقوم میرساند 
چنانچه نسبت به حدود مجاورادعا و اعتراضی دارند از تاریخ انتشار تا روز بازدید و 
نقشه برداری اعتراض خود را تسلیم اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۱ رشت نمایند 
خواهد  تسلیم  و  صادر  فوق  پالکهای  مالکیت  سند  مقررات  برابر  غیراینصورت  در 

شد.تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۷/2۴ 
سید محمد فرزانه شال –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت
نامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۴88۷۷۳/8 مورخ ۱۴۰۰/۶/2۶ در اجرای کد ۹۱۴  طی 
مجموعه بخشنامه های ثبتی قانون حدنگار و تقاضای صدور سند مالکیت تبدیل اسناد 
مالکیت دفترچه ای به کاداستر پالک های ۳۰8۶-۳۰8۵-۳۰8۴-۳۰8۳-۳۰8۱-۳۰82 
واقع در بخش ۳ رشت را نموده اند از آنجائیکه بازدید و نقشه برداری پالک های مرقوم 
در تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰8/۰۶ راس ساعت ۹ صبح در محل وقوع ملک بعمل خواهد 
آمد بدینوسیله به اطالع مجاورین پالکهای مرقوم میرساند چنانچه نسبت به حدود 
مجاورادعا و اعتراضی دارند از تاریخ انتشار تا روز بازدید و نقشه برداری اعتراض خود 
را تسلیم اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۱ رشت نمایند در غیراینصورت برابر مقررات 

سند مالکیت پالکهای فوق صادر و تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۷/2۴ 
سید محمد فرزانه شال –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت
طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۴88۷۷۳/۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/2۶ در اجرای کد ۹۱۴ 
تبدیل  مالکیت  تقاضای صدور سند  و  قانون حدنگار  ثبتی  مجموعه بخشنامه های 
اسناد مالکیت دفترچه ای به کاداستر پالک های  ۳۴۰۰-۳۴۴۳-۳۴۴۴-۱۰22/۱-
۳۴۰۱-۳۴۴۵ الی ۳۴۶۹ واقع در بخش ۱ رشت را نموده اند از آنجائیکه بازدید و 
نقشه برداری پالک های مرقوم در تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰8/۰۵ راس ساعت ۹ 
صبح در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد بدینوسیله به اطالع مجاورین پالکهای 
مرقوم میرساند چنانچه نسبت به حدود مجاورادعا و اعتراضی دارند از تاریخ انتشار تا 
روز بازدید و نقشه برداری اعتراض خود را تسلیم اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۱ 
رشت نمایند در غیراینصورت برابر مقررات سند مالکیت پالکهای فوق صادر و تسلیم 

خواهد شد.تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۷/2۴ 
سید محمد فرزانه شال –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

آگهی فقدان سند مالکیت
دفترخانه ۱۵۹  استشهادیه گواهی شده  فرم  برگ  دو  ارائه  با  پورمیرزا  محمود 

رشت مدعی شده که سند مالکیت 2 سهم مشاع به کسر ثمن اعیان از ۱۱ سهم از 
۱2,8۰ سهم از ۳8۴ سهم ششدانگ پالک 822/2۹ بخش ۳ رشت که به نام وی به 
شماره سریال 2۵۳88۰ دفتر ۳/۴ صفحه ۱8۹ به شماره ثبت ۷۵۰۳۹ صدادر و تسلیم 
گردیده بود به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده لذا مراتب طبق ذیل ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم ورسید دریافت 
نماید در غیراینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد 

شد.تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۷/2۴ 
اداره ثبت اسناد وا مالک ناحیه یک رشت 

مفقودی
سفید  رنگ  به   ۱۱۰ تیپ  ام  وی  ام  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
موتور  شماره  به   ۹۹ ۹۷-ایران  ص   ۷۵2 پالک  شماره  به   ۱۳۹2 مدل  روغنی 
 NATEBACA۷D۱۰۰۷۵28 به شماره شاسی  MVM۳۷2FGD۰۳۳۰۰۹

متعلق به خانم الناز یاری فرزند نعمت اهلل مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰/۴8۳۷ تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بهناز ملک محمدی 
فرزند علی اکبر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2۵۰ متر مربع 
قسمتی از پالک ۱۵ اصلی به شماره کالسه ۱۳۹۹/۱۰88 واقع در اراضی خلیل شهر 
بخش ۱۷ شهر بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۴ 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 انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. شناسه آگهی :۱2۰۴۷2۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰8/۰8

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 
محمد مهدی قلیان
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ملی پوش والیبال ایران پس از مصدومیت:
به جز والیبال هیچ شغل و درآمد دیگری ندارم!

اواخر هفته پیش در جریان یک بازی دوستانه باشگاهی یک مصدومیت 
شدید برای سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران رخ داد.

علی اصغر مجرد یکی از بهترین بازیکنان ایران در تورنمنت های اخیر 
بوده است. این بازیکن جوان در سه رقابت سخت یعنی لیگ ملت ها، المپیک 
و آسیایی حاضر بود و به نظر می رسد همه این فشارها باعث شد که نهایتا در 
یک بازی دوستانه که در ترکیب شهرداری ارومیه حضور داشت آسیب ببیند. 
بعد از معاینات آسیب دیدگی مجرد پارگی آشیل تشخیص داده شد تا  او  ۴ تا 
۶ ماه از میادین دور باشد و لیگ برایش به طور کامل از دست برود.بعد از این 

مصدومیت تلخ با ستاره والیبال ایران هم صحبت شدیم.
*سرم گیج می رفت و گریه می کردم

من هنوز خودم باورم نمی شود که این اتفاق برایم افتاده است. من به همه 
مصدومیت ها فکر می کردم جز این یکی و اصاًل خودم نفهمیدم چطور این 
اتفاق افتاد. در زمین بودم و روی یک حرکت ساده قصد سه گام زدن داشتم. 
یعنی قصد پریدن داشتم که فیلم آن هم موجود است و برخی خبرگزاری ها 
آن را کار کرده اند؛ آمدم پایم را روی زمین بگذارم تا برای گام زدن استارت 
بزنم اما یک لحظه انگار کسی از پشت با من برخورد کرد. برگشتم دیدم کسی 
پشتم نیست. پایم را نگاه کردم و دیدم که قسمت آشیلم داخل رفته. آن لحظه 
نمی  اصال چیزی  دقیقه  دو  یکی،  و  پاره شده  پایم  آشیل  که  فهمیدم  خودم 
فهمیدم، سرم گیج می رفت و کاًل چیزی یادم نیست. از طرفی اوضاع روحیه 
من هم خوب نبود و داشتم گریه می کردم و بنده خدا دکتر سعی کرد آرامم کند.

*هیچ کس در این مصدومیت مقصر نیست
به نظرم اصلی ترین دلیل مصدومیت استراحت نکردن است. البته این نه 
تقصیر من است نه باشگاه و نه مربی . کال ما ورزشکارها همه اینطوری هستیم 
و زندگی ورزشکار همین است. باز هم می گویم هیچ کس در این داستان مقصر 
نیست. پارسال وقتی من از تیر یا مرداد ماه وارد لیگ شدم تا پایان مسابقات 
هیچ استراحتی نداشتم. بعد ۱۰ تا ۱۵ روز استراحت کردم و دوباره تمرینات را 
شروع کردم. ۱۰ روز استراحتم هم آن چنان استراحتی نبود و کاماًل فعال بودم. 
آمدم برای المپیک تالش کردم چون آن مسابقات برای من خیلی مهم بود. 
تمریناتم را شروع کردم وزن زدن و کارهای با توپ را استارت زدم. از فروردین 
ماه که دوباره تمرینات ما شروع شد، دقیقا هفت ماه ما هم پشت سر هم تحت 

فشار بودیم. همه این ها خستگی است دیگر.
* قوی تر و پر قدرت تر از قبل بر می گردم

امیدوارم  از مصدومیت فراموش می شوند.  بعد  دیده ام که یکسری ها 
فدراسیون و باشگاه ارومیه هوای من را داشته باشد. خودتان هم دیدید که از اول 
سال با وجود مصدومیت با تمام جان مایه گذاشتم به خاطر این که پرچم کشورم 
باال برود. در مسابقات آسیایی هم می توانستم به خاطر مصدومیت نروم اما بعد از 
مشورتی که با دکتر فرهادی داشتم هر طور که شده به آنجا رفتم. یعنی امیدوارم 
همانطور که همیشه سرپا هستیم و در اردوها حاضر می شویم، مانند همان موقع 
هوای ما را داشته باشد. مثال یادم می آید در صربستان آتناسویچ مصدوم شد اما 
از او حمایت کردند و برگشته و دوباره بهترین بازی ها را انجام می دهد. البته 
باید این را هم توجه داشته باشیم که ما ورزشکار هستیم و همانطور که یک 
روزی مدال می گیریم، چنین اتفاقاتی هم وجود دارد و نمی شود آدم همیشه 
در اوج باشد. زندگی باال و پایین دارد اما به شما قول می دهم اگر عمل خوبی 

داشته باشم انشاهلل قوی تر و پر قدرت تر از قبل می گردم.
*هیچ وقت فکر این نوع مصدومیت را نمی کردم

من هیچ وقت فکر نمی کردم که دچار چنین مصدومتی بشوم. حداکثر گفتم 
که دچار همین مصدومیت مچ پا شوم که مدتی با آن دست و پنجه نرم کردم. 
پست من طوری است که بیشتر به این طرف و آن طرف می روم. من دفاع 
وسط هستم و فقط به دنبال دفاع کردم و خیلی نمی بینم که چه اتفاقی می افتد.

*مادرم همیشه برای صابر دعا می کند
مادرم همیشه می گوید انشاهلل خدا صابر را از بال دور نگه دارد. ما خانوادگی 
همه صابر را خیلی دوست داریم و امیدوارم که او همیشه سالم باشد. من هم به 
خدا خودم یک درصد هم فکر نمی کردم که مصدوم شوم. من باید حدود ۱۰ 
سال اگر تیم ملی بخواهد به آنها کمک کنم. دوست دارم که مسئولین حمایت 
کنند. به نظرم در یک سری مسابقات اگر برخی اعزام نشوند اتفاق خاصی رخ 
نمی دهد. باالخره امثال صابر و بچه های دیگر سرمایه های مملکت هستیم و 
می توانیم خیلی خیلی زیاد به تیم ملی این کشور کمک کنیم و نسل خیلی 
خوبی باشیم. فقط مسئولین حمایت کنند. به خدا تنها دلیل مصدومیت من این 
بود که یک سال و سه ماه کال ۱۵ روز استراحت کردم و هر کسی این را نداند 
خانواده ام می دانند. یکی از دالیل این مصدومیت خستگی زیاد بود چون وزن 
من هم دائم باال و پایین میشد. یک دلیل دیگر هم این بود که من هفته قبل 
از این مصدومیت سرما خورده بودم و فکر نمی کردم که بعد از بازگشت بدنم 
کم بیاورد ولی بعد از پنج گیم بازی دوستانه اتفاق افتاد. البته اصل این  اتفاق 

به خاطر کم استراحت کردن بود.
* در تمرینات ارومیه هیچ مشکلی نداشتم

من وقتی در تمرینات ارومیه حاضر می شدم همه شاهد بودند که بدن 
من هیچ مشکلی نداشت و فقط دو سه روز سرماخوردگی داشتم. حتی تست 
هم دادم و نتیجه آن منفی شد و کرونا نداشتم و برگشتم. باز هم می گویم 
فشاری که از قبل روی خودم آوردم همچنان وجود داشت و این جا نیز به آن 

اضافه شد و این اتفاق افتاد.
* به جز والیبال هیچ شغل و درآمد دیگری ندارم

باشگاه شهرداری ارومیه چه مدیر عامل، چه سرمربی و چه سرپرست به 
من گفتند که از تو در این یک سال حمایت خواهیم کرد. من هم جز والیبال 
واقعًا شغل دیگری ندارم. هم درآمد من و کاًل همه چیزم از والیبال است. من 
2۰، ۳۰ روز در خانه بمانم و والیبال را از اینجا تماشا کنم دیوانه می شوم. باز 
هم می گویم امیدوارم باشگاه و فدراسیون از من حمایت کند چون من هیچ 

شغل و کار دیگری ندارم. 
*به دکتر گفتم سریع ریکاوری ام را شروع می کنم

ما  ماه طول می کشد.  تا ۶   ۴ تو  و گفت مصدومیت  دکتر  رفتم  امروز 
ورزشکار داشتیم که بعد از چنین مصدومیتی سه ماهه هم به میادین بازگشته 
است. بدن با بدن فرق دارد مثاًل مجتبی میرزاجانپور بعد از شش ماه برگشت. 
من امروز با دکتر میعاد، متخصص مچ پا که یکی از بهترین پزشکان دنیاست 
صحبت کردم گفت حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه بعد می توانی برگردی که 
البته این به روند ریکاوری ات بستگی دارد که من گفتم بالفاصله بعد از باز 
کردن گچ پا تمرین کردن را شروع می کنم چون ۴۰ روز باید پایم در گچ باشد. 
نمی خواهم عجله ای هم بکنم تا مشکلی برایم پیش بیاید اما دوست دارم در 

سریع ترین زمان ممکن برگردم.
*من را فراموش نکنید

شاد  را  مردم  و  بپوشم  را  ملی  تیم  پیراهن  که  این هستم  عاشق  من 
کنم. مردم همیشه به ما لطف داشتند و ما را دعا کرده اند. امیدوارم که از 
ما حمایت شود و فراموش نشویم. چون من دیدم و برای بعضی پیش آمده 
است. چون در ایران این مسئله وجود دارد که تا وقتی شرایط خوب است 
همه در کنارت هستند اما خدایی نکرده اگر اتفاقی بیفتد فراموش می شوی. 
هم  مسئولین  که  امیدوارم  هست  خودم  به  حواسم  ماهه  چند  این  در  من 
سریعتر  امیدوارم  است.  شدیدی  مصدومیت  این  واقعًا  چون  باشند  اینگونه 

خوب شوم و برگردم.

انتخابی جام جهانی در آمریکای جنوبی؛ 
تداوم پیروزی های برزیل و آرژانتین

رقابت های  دوازدهم  هفته  در 
ر  د  2۰22 نی  جها م  جا بی  نتخا ا
تیم  و  د جنوبی  مریکای  آ منطقه 
و  خود  بردهای  به  آرژانتین  و  برزیل 

شکست ناپذیری شان ادامه دادند.
ی  بت ها قا ر هم  د ز ا و د هفته 
انتخابی جام جهانی 2۰22 در منطقه 
آمریکای جنوبی موسوم به »کونمبول« 
رسید  انجام  به  بازی  پنج  برگزاری  با 
و  آرژانتین  دیدارها  مهمترین  در  و 
پیروزی  یک  کسب  به  موفق  برزیل 

دیگر شدند.
بامداد  سه  ساعت  از  آرژانتین 
روی  در  رو  تهران  وقت  به  جمعه 
میهمان خود پرو قرار گرفت و موفق 

شد به سختی با نتیجه یک بر صفر به برتری برسد.
الوتارو مارتینز در دقیقه ۴۳ زننده تک گل بازی بود. در سوی مقابل یوشیمار 
یوتون در دقیقه ۶۵ برای پرو یک پنالتی را از دست داد تا سه امتیاز دیگر به حساب 

شاگردان لیونل اسکالونی واریز شود.
آلبی سلسته با این برد از ۱۱ بازی 2۵ امتیازی شد و جایگاهش در رده دوم 

را تثبیت کرد. پرو با ۱۱ امتیاز در جایگاه نهم ایستاده است.
تیم صدرنشین برزیل از ساعت چهار صبح به وقت تهران از اروگوئه پذیرایی 
کرد و موفق شد با نتیجه پرگل چهار بر یک رقیب خود را در هم بکوبد تا با ۳۱ 

امتیاز از ۱۱ مسابقه به روند فوق العاده خود ادامه دهد.
نیمار و رافینیا، ستاره های سلسائو در این پیکار بودند.

نیمار در دقیقه ۱۰ زننده اولین گل مسابقه بود و دو پاس گل هم داد. رافینیا، 
بازیکن 2۴ ساله تیم لیدزیونایتد هم در دقایق ۱8 و  ۵8 زننده 2 گل تیمش بود. 
گابریل باربوسا نیز در دقیقه 8۳ تیر خالص را به پیکره اروگوئه وارد کرد. تک گل 
تیم میهمان به وسیله لوییز سوارز در دقیقه ۷۷ زده شد. با این نتیجه اروگوئه دومین 

باخت متوالی را تجربه کرد و با ۱۶ امتیاز به رده پنجم سقوط کرد.
در حال حاضر تیم های برزیل)۳۱ امتیاز(، آرژانتین)2۵ امتیاز(، اکوادور)۱۷ 
امتیاز(، کلمبیا)۱۶ امتیاز(، اروگوئه)۱۶ امتیاز(، شیلی)۱۳ امتیاز(، بولیوی)۱2 امتیاز(، 
پاراگوئه)۱2 امتیاز(، پرو)۱۱ امتیاز( و ونزوئال)۷ امتیاز( در  رتبه های اول تا دهم قرار 
دارند. چهار تیم نخست به صورت مستقیم راهی جام جهانی 2۰22  قطر می شوند 

و تیم پنجم باید در پلی آف رو در روی نماینده قاره آسیا قرار بگیرد.

یولیان ناگلزمن:
شایسته تر از لواندوفسکی برای توپ طال نداریم

سرمربی بایرن مونیخ عنوان کرد 
از مهاجم  بازیکنی شایسته تر  که هیچ 
تیمش برای دریافت توپ طال نیست.

دنیای  گزارش  به  گزارش  به 
روبرت  بیلد،  ز  ا نقل  به  نان  ا جو
گل   ۴۱ با  بایرن  ستاره  لواندوفسکی 
زده خود در فصل گذشته بوندس لیگا، 
را  اروپا  گلزن  بهترین  طالی  کفش 
شانس  از  یکی  اکنون  و  کرد  دریافت 

های کسب توپ طالست.
نظر  به  گفت:  ناگلزمن  یولیان 
من او بیش از هر بازیکن دیگری ثبات 
داشته است. او بسیار پویاست، مصدوم 

نمی شود و می تواند تمرینات زیادی انجام دهد. من از او حمایت می کنم تا چند 
سال دیگر بازی خود را در سطح عالی ادامه دهد.

مراسم توپ طالی فوتبال جهان در سال 2۰2۱، روز 8 آذر برگزار می شود 
و باید دید بعد از یک سال وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا این جایزه به کدام 

ستاره دنیای فوتبال می رسد.
بایرن مونیخ باید این هفته در بوندسلیگا برابر بایر لورکوزن به میدان برود 

و روبرت لواندوفسکی آماده حضور در این دیدار است.

بنزما: از کودکی رویای کسب توپ طال را داشتم
را  از کودکی رویای کسب توپ طال  مهاجم تیم ملی فرانسه عنوان کرد 

داشته است.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از مارکا، کریم بنزما همچنان از درخشش 
پس از کریستیانو رونالدو در رئال مادرید لذت می برد و حاال نامزد کسب توپ 
طال 2۰2۱ است، در حالی که خود این بازیکن اعتراف کرد که از زمان کودکی به 

فکر بردن این جایزه بوده است.
بنزما در دو سال اخیر از نظر گلزنی پیشرفت زیادی کرده است و فرم او بسیار 

تاثیرگذار بوده است و به تیم ملی فرانسه نیز دعوت شده است.
بنزما به TVE گفت: توپ طال افتخاری است که همه بازیکنان آن را می 
خواهند. از زمانی که کوچک بودم، به کسب این جایزه فکر می کردم. اگر به هر 

حال االن به بردن آن نزدیک هستم، به خاطر هم تیمی هایم است.
اسپانیا  پایتخت  در  ام باپه  کیلیان  با   2۰22 سال  در  بنزما  رود  می  انتظار 
هم تیمی شود، با این حال ستاره خط حمله رئال مادرید تمایل زیادی به صحبت 

درباره این انتقال ندارد.
بنزما افزود: از بودن با ام باپه در تیم ملی لذت می برم. در آینده، چرا که نه؟ 
او بازیکن بزرگی است اما شما باید به PSG احترام بگذارید. من همیشه این را 

گفته ام و باز هم می گویم، امیدوارم روزی با هم بازی کنیم.
مهاجم خروس ها با حضور در لیگ ملت های اروپا اولین قهرمانی خود را 

با تیم ملی فرانسه به دست آورد.
او در پایان گفت: این برای من معنی زیادی دارد، من به کارم بعد از پنج 
سال بدون حضور در تیم ملی بسیار افتخار می کنم. از نظر جسمی و روحی راه 

سختی بود. من مشتاقانه منتظر ادامه قهرمانی هستم.

باشگاه رئال: امباپه، رئال را با یك دنیا پول هم عوض نمی کند

قضیه تمدید قرارداد کیلیان امباپه با پی اس جی این روزها سوژه داغ رسانه 
های فرانسوی و اسپانیایی است.

کیلیان امباپه تابستان امسال قصد جدایی از پی اس جی را داشت و این 
مساله را جوالی)تیرماه( نیز به اطالع سران باشگاه رسانده بود. ستاره فرانسوی 
اخیرا اعتراف کرد که زودتر قضیه جدایی اش را مطرح کرده بود تا پی اس جی در 
راه پیدا کردن جانشین به مشکل برخورد نکند. در حالی که تنها کمتر از یک سال 
از قرارداد امباپه باقیمانده اما در نهایت باشگاه پاریسی حاضر به مذاکره با رئال 
مادرید نشد و هر دو پیشنهاد ۱۶۰ و ۱8۰ میلیون یورویی رئال را بی پاسخ گذاشت.
مسئوالن باشگاه معتقدند، قادر هستند تا امباپه را به تمدید راضی کنند و 
دیروز نیز لوپاریزین نشریه نزدیک به پی اس جی فاش ساخت که ۱۷۰ میلیون 
یورو از سوی دولت قطر برای جبران خسارت های اقتصادی ناشی از کرونا به 
حساب باشگاه واریز شده است و این رقم، کمک بزرگی نیز برای تمدید قرارداد 

با امباپه خواهد بود.
طبق ادعای لوپاریزین، پی اس جی حاضر است ۵۰ میلیون یورو خالص در 
سال به امباپه پیشنهاد بدهد که باعث خواهد شد ستاره جوان از حیث دستمزد 

باالتر از لیونل مسی و نیمار قرار بگیرد.
در واکنش به این خبر، نشریه مادریدی آاس امروز ادعا کرد که سران رئال 
کامال آسوده خاطرند و اطمینان دارند که امباپه تصمیمش را در مورد جدایی گرفته 

و از ژانویه بدون مشکل می توانند با وی برای تابستان قرارداد ببندند.

ر  با ین  خر آ لهالل،  ا
مرحله  در   2۰۱2 سال  در 
لیگ  یی  نها م  ر یک چها
قهرمانان آسیا با شکست خانگی حذف 
شد که آن هم به جدال مقابل اولسان 

هیوندای کره جنوبی برمی گردد.
در  باید  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
لیگ  نهایی  چهارم  یک  دور  چارچوب 
قدرتمند  تیم  به مصاف  آسیا  قهرمانان 
به  تا  تیمی که  برود.  الهالل عربستان 
رقابت های  فاتح  توانسته  بار  سه  حال 
جام باشگاه ها/ لیگ قهرمانان آسیا شود.

در این گزارش به عملکرد آبی های 
شهر ریاض در دور یک چهارم نهایی 
جدید(  )فرمت  آسیا  قهرمانان  لیگ 
موفق  تیم  این  که  جایی  پرداخته ایم. 
به  بار  پنج  خود،  در هفت حضور  شده 
در  البته  و  کند  صعود  بعدی  مرحله 
نهایت تنها یک بار عنوان قهرمانی را 

به دست بیاورد.
مسابقه   ۱۴ مجموع  در  الهالل 
داده  انجام  چهارم  یک  مرحله  در  را 
تساوی   ۶ برد،  پنج   آن  ماحصل  که 
و سه باخت بوده و ۱۹ گل زده و ۱۴ 
گل  خورده در کارنامه این تیم به ثبت 
رسیده است.  هالل در ۶ بازی موفق به 
گلزنی نشده و در ۶ مسابقه هم توانسته 

کلین شیت کند.
به کورد ۷۱ درصد  در حالی  آنها 
یندگان  نما با  که  ند  رسیده ا صعود 
جنوبی،  کره   ،)۳ قطر)   ،)2 امارات)
عربستان روبرو شده اند. حاال برای اولین 
بار الهالل باید در یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان با یک تیم ایرانی و در جدالی 

تک مسابقه ای به میدان برود.
و   2۰۰۷ سال های   در  الهالل 
امارات  الوحده  تیم های  مقابل   2۰۱2
و اولسان هیوندای کره جنوبی شکست 
خورده است. آنها در سال 2۰۰۷ بدون 
اینکه شکست بخورند و فقط به خاطر 
کنار  مسابقات  گردونه  از  گل  تفاضل 
رفتند ولی پنج سال بعد با 2 باخت به 
نهایت شاهد  در  و  باختند  نماینده کره 

قهرمانی اولسان بودند.
اخیر،  بازی  هشت  در  اما  حاال 
نهایی شکست  چهارم  یک  در  الهالل 
قبلی اش  حضور  چهار  در  و  نخورده 
و  به صعود شده  موفق  مرحله  این  در 
حذفی در کار نبوده است. آخرین حذف 
با اولسان بود که ۹ سال  همان جدال 

از آن می گذرد.
یک  در  متفاوت  روی   2 الهالل 
چهارم نهایی داشته است. یک روی این 
تیم به دیدارهای خانگی مربوط است که 
در هفت مسابقه پنج برد، یک تساوی 
و یک باخت به دست آمده است. این 
تیم در چهار میزبانی اخیر برنده بوده و  
فقط 2 گل خورده و در سه بازی آخر  
حداقل سه گل زده است. در طرف مقابل 
این تیم هیچوقت در دیدارهای  خارج از 

خانه برنده نبوده است.
مثل  باید  برای صعود  پرسپولیس 
اولسان  در سال 2۰۱2 کار کند. تیمی 
که همان سال قهرمان شد و البته هشت 
سال بعد موفق شد با شکست پرسپولیس 
در فینال بازهم قهرمان شود. آیا الهالل 
از ۹ سال در خانه و در دور یک  پس 
از  و  می خورد  شکست  نهایی  چهارم 

رسیدن به نیمه نهایی بازمی ماند؟
***

را شکست می  الهالل  کاویانپور: 
دهیم

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس، 
گفت: شک نکنید مانند سال ۷۹ باز هم 

الهالل را شکست خواهیم داد.
امشب  پرسپولیس،  فوتبال  تیم 
از مهمترین دیدارهای مرحله  در یکی 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
عربستان  الهالل  مصاف  به  ریاض  در 

می رود.
پیراهن  با  که  کاویانپور  حامد 
به  انگیز  خاطره  گل  یک  پرسپولیس 
الهالل عرستان زده است در گفت وگویی 

تیم ها  این  دوباره  تقابل  خصوص  در 
صحبت های جالبی مطرح کرد که شرح 

آن را در زیر می خوانید:
حساس  از  یکی  در  پرسپولیس 
چهارم  یک  مرحله  دیدارهای  ترین 
به  باید  آسیا  قهرمانان  لیگ  نهایی 
مصاف الهالل برود. این دیدار را چطور 

می بینید؟
در این دیدار دو قدرت فوتبال آسیا 
برابر هم قرار می گیرند و به طور حتم 
دیدار  این  به  آسیا  فوتبال  کل  تمرکز 
خواهد بود. به طور حتم بازی جذابی را 

هم شاهد خواهیم بود.
سفر به عربستان هم مانند همیشه 
این  بود.  شده  داستان  خودش  برای 
موضوع در روند تیم تاثیر خواهد داشت؟
این داستان ها از قدیم بود اما وقتی 
فوتبال حرفه ای می شود و کنفدراسیون 
جوانمردانه  بازی  از  دم  آسیا  فوتبال 
ببیند. در فوتبال  را  این مسائل  می زند 
مسائل  این  می کنم  فکر  دنیا  حرفه ای 

منسوخ شده است.
پیش بینی  چطور  را  بازی  نتیجه 

می کنید؟
فکر می کنم پرسپولیس برنده این 
سال های  در  پرسپولیس  باشد.  دیدار 
اخیر آنقدر خوب کار کرده که بزرگترین 
تیم ها هم از ما می ترسند و به طور حتم 

پتانسیل برتری در این دیدار را داریم.
الهالل هر سال با جذب بازیکنان 
چند ۱۰ میلیون دالری سعی دارد برای 
قهرمانی در آسیا گام بردارد. این موضوع 

را چطور می بینید؟
الهالل از قدیم تیم قوی و مدعی 
بود اما اگر دقت کرده باشید ما همیشه 
مقابل آنها یک سر و گردن باال تر بودیم 

و بردهای مقتدرانه زیاد داشتیم.
الهالل  به  شما  حتم گل  به طور 
از خاطرانگیز ترین صحنه ها  هم یکی 

در تقابل با الهالل است؟
ما  بود.  شیرینی  خاطره  قعا  وا
تیم  آن  حساسی  شرایط  در  توانستیم 
را شکست دهیم و در آن روز بازی را 
بردیم. خوشحالم که توانستم آن گل را 

بزنم و دل هواداران را شاد کنم.
برترین  از  یکی  الدعایه  زمان  آن 
دروازه اش  که  بود  آسیا  دروازه بان های 

را باز کردی.
و  بود  خوبی  بان  دروازه  واقعا  او 
همان روز هم عملکرد خوبی داشت اما 

روز ما هم بود و توانستیم ببریم.
در  زدی.  زیبایی  گل  انصافا  ولی 

مورد آن صحبت کن.
علی کریمی در آن صحنه عملکرد 
خوبی داشت و مانند همیشه پاس دقیق 
و خوبی را رو به عقب فرستاد که من 
هم شوت زدم و خوشحالم که به گل 

تبدیل شد.
فکر می کنی پرسپولیسی ها مقابل 

الهالل خوشحال باشند؟
قطعا. ما بهترین تیم آسیا هستیم. 
الهالل تیمی است که به بازیکن متکی 
به  و  داریم  خوبی  نفرات  ما  اما  است 
می  هستیم.  خوبی  تیم  واقعی  معنای 
توانم بگویم که بهتر از الهالل هستیم 

و آنها را شکست خواهیم داد.
***

بلیت ۳۶ میلیون تومانی برای دیدار 
الهالل و پرسپولیس!

و  ل  لهال ا ی  ز با ی  بلیت ها
پرسپولیس در حالی به فروش رسید که 
VIP ۳۶ میلیون  بلیت جایگاه  قسمت 

تومان بود.
یران  ا پرسپولیس  فوتبال  تیم 
امشب در چارچوب مرحله یک چهارم 
آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های  نهایی 
به مصاف میزبان خود الهالل عربستان 

می رود.
ورزش  وزارت  رابطه  همین  در 
به  گذشته  شب  پنجشنبه  عربستان 
بازی  این  کرد  اعالم  رسمی  صورت 
ورزشگاه  در  درصدی   ۱۰۰ ظرفیت  با 

فیصل بن فهد ریاض برگزار می شود.
بعد از اعالم برگزاری این مسابقه 
بلیت  آغاز  و  درصدی   ۱۰۰ ظرفیت  با 
فروشی این بازی، در کمتر یک ساعت 
تمام  22 هزار و ۵۰۰ بلیت این مسابقه 
فروخته شد تا رکوردی در بلیت فروشی 

ثبت شود.
فروشی  بلیت  این  در  نکته جالب 
ورزشگاه   VIP جایگاه های  قیمت 
بلیت های  بود.  ریاض  فهد  بن  فیصل 
ریال   ۵۰ قیمت  به  دیدار  این  معمولی 
سعودی)۴۰۰ هزار تومان( فروخته شد. 
اما نکته باورنکردنی قیمت جایگاه های 
VIP  بود که با مبلغ ۴۵۰۰ ریال)معادل 

۳۶ میلیون تومان( فروخته شد.
یحیی  ن  ا د گر شا ید  د ید  با
گل محمدی مقابل تیم  لئوناردو ژاردیم 

چه نمایشی خواهند داشت.
***

بازی  دیدار  داور  ساتو  ریوجی 
حساس

ن  ا ر و ا د کمیته  م  عال ا طبق 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، قضاوت این 
دیدار حساس به ریوجی ساتو داور کهنه 

کار ژاپنی سپرده شده است.
آخرین قضاوت این داور ژاپنی به 
دیدار سوریه و امارات در مرحله مقدماتی 
جام جهانی بازمیگردد. جایی که این داور 
و  مهلک  اشتباه  پایانی  های  ثانیه  در 
عجیبی داشت. چرا که در دقیقه ۹۵ توپ 
خلفان مبارک از خط دروازه عراق عبور 
کرد و این داور پس از کمک گرفتن از 
VAR، ابتدا به نشانه تأیید گل در سوت 
خود دمید ولی بالفاصله تصمیم خود را 
پایان  سوت  او  شد  مدعی  و  داد  تغییر 

دیدار را به صدا درآورده است.
این داور ۴۴ ساله دیدارهای زیادی 
آسیا  لیگ قهرمانان  رقابت های  را در 
برای نمایندگان ایران سوت زده است. 
او در سال 2۰۱2 دیدار سپاهان و لخویا 
را که با برتری دو بر یک اصفهانی ها 
پایان رسید و در سال 2۰۱۳ دیدار  به 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
میان استقالل و بوریرام که با برتری 2 

بر یک آبی ها همراه بود را سوت زد.
دو   2۰۱۴ سال  در  ساتو  ریوجی 
دیدار فوالد برابر الفتح عربستان و السد 
برتری  با  اولی  که  کرد  داوری  را  قطر 

شد  همراه  ها  خوزستانی  بر صفر  یک 
گل  بدون  تساوی  با  نیز  دوم  دیدار  و 
به پایان رسید. این داور در سال 2۰۱۵ 
را قضاوت  ایرانی  نمایندگان  سه دیدار 
کرد. لوکوموتیو تاشکند با فوالد )۱-۱(، 
النصر مقابل پرسپولیس )۳-۰ به سود 
تیم عربستانی( و تراکتور در برابر االهلی 

عربستان )2-2(.
ساتو در سال 2۰۱۶ نیز دیدارهای 
تاشکند  لوکوموتیو  برابر  در  سپاهان 
آهن  ذوب  ازبک(،  تیم  سود  به   ۰-2(
اصفهانی  سود  به   ۰-۳( النصر  مقابل 
ها( و النصر امارات در مصاف با تراکتور 
)۴-۱ به سود النصر( را قضاوت کرد. در 
برابر  نیز دیدار پرسپولیس  سال 2۰۱۷ 
الریان که با تساوی بدون گل به پایان 
رسید و همچنین جدال االهلی عربستان 
در تقابل با ذوب آهن که دو بر صفر به 
سود سعودی ها به پایان رسید را ساتو 

سوت زد.
در سال 2۰۱8 در جریان شکست ۳ 
بر یک ذوب آهن برابر الدحیل و پیروزی 
الهالل،  مقابل  استقالل  صفر  بر  یک 
را  دیدارها  این  قضاوت  ساتو  ریوجی 
برعهده داشت. او در سال 2۰۱۹ یک 
بار دیگر داور دیدار استقالل و الهالل 
شد که این بار سعودی ها یک بر صفر 

برنده از زمین خارج شدند.
های  رقابت  در  ژاپنی  داور  این 
امسال لیگ قهرمانان آسیا نیز 2 دیدار 
نمایندگان ایران را سوت زد. در جریان 
برابر  فوالد  یک   – یک  های  تساوی 
النصر و صفر – صفر استقالل در تقابل با 
االهلی، قضاوت بازی ها بر عهده ریوجی 
ساتو بود.ریوجی ساتو همچنین ۶ بار برای 
تیم ملی ایران نیز قضاوت کرده است. او 
دیدارهای ایران در مرحله مقدماتی جام 
جهانی 2۰۱8 برابر کره جنوبی و سوریه 
را داوری کرد که دیدار نخست با برتری 
یک بر صفر شاگردان کی روش به پایان 
رسید و دیدار با حریف سوری در استادیوم 

آزادی هم با تساوی 2 – 2 همراه بود.
در جام ملت های آسیا 2۰۱۵ که 
ایران با گل دقیقه ۹۰ قوچان نژاد از سد 
امارات گذشت و همچنین جام ملت های 
آسیا 2۰۱۹ که تیم ملی با ۵ گل یمن را 
در هم کوبید، ریوجی ساتو آن دیدارها 
را داوری کرد. ساتو همچنین داور دیدار 
سال  در  جنوبی  کره  و  ایران  دوستانه 
2۰۱۹ بود که با تساوی یک – یک به 
پایان رسید. او در مرحله مقدماتی جام 
نخست  دیدار  داور  نیز   2۰22 جهانی 
گل  تک  با  که  بود  سوریه  برابر  ایران 
شاگردان  نفع  به  جهانبخش  علیرضا 

اسکوچیچ به پایان رسید.
به طور کلی، ریوجی ساتو تاکنون 
۶ بار دیدارهای الهالل در لیگ قهرمانان 
آسیا را سوت زده که تیم سعودی ۳ بار 
نیز  بار   2 و  شده  خارج  زمین  از  برنده 
تن به شکست داده است و یک مرتبه 
به  تساوی  نتیجه  با  تیم  این  بازی  نیز 
برای  نیز  بار   2 او  است.  رسیده  پایان 
پرسپولیس سوت زده که یک مرتبه با 
شکست همراه بوده و در یک مورد نیز 

سرخپوشان به تساوی رسیده اند.

یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

الهالل – پرسپولیس؛ فرار به سوی پیروزی

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با 
با  الهالل و  بازی در زمین  اینکه  بیان 
است،  دشوار  تیم  این  هواداران  حضور 
و  باشیم  داشته  خوبی  نظم  باید  گفت: 
اسیر حواشی و اتفاقات مسابقه نشویم.

در خصوص  محمدی  گل  یحیی 
تقابل پرسپولیس با الهالل عربستان در 
تیم  الهالل  لیگ قهرمانان آسیا گفت: 
پرمهره ای است و دو تیم کامل دارد. 
آنها فوتبال مالکانه و رو به جلو را انجام 
می دهند. کار سختی داریم. این مسابقه 
در زمین حریف است و تماشاگران هم 

در ورزشگاه حضور دارند.
سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه 
گران  مهره های  حمله  خط  در  الهالل 
قیمت، حرفه ای، سرعتی و سرزن دارد، 
بود  خواهد  سختی  بازی  کرد:  تاکید 
دل  بتوانیم  که  داریم  انگیزه  آنقدر  اما 
هواداران را شاد و برای کشور و هواداران 
افتخار کسب کنیم. شاید انگیزه متفاوتی 

نسبت به الهالل داشته باشیم.
گل محمدی تصریح کرد: الهالل 

اسم  که  دارد  خارجی  بازیکن  هفت 
آسیا  قهرمانان  لیگ  برای  را  نفر  چهار 
رد کرده اند. پریرا بازیکن برزیلی پشت 
مهاجم بازی می کند. مارگا را از پورتو 
خریده اند و گومیس در محوطه جریمه 
خیلی خطرناک است. یک مدافع ُکره ای 
هم دارند. باید خیلی مراقب اینها باشیم.
وی یادآور شد: باید نظم خوبی هم 
در دفاع کردن و هم زمانی که توپ را 
در اختیار داریم، داشته باشیم. نباید اسیر 

برای  سختی  جو  شویم.  بازی  اتفاقات 
تمرکز  خیلی  باید  و  است  ما  بازیکنان 
تاثیرگذار  اشتباه  نباید  باشیم.  داشته 
اتفاقات و  اجازه ندهیم  باشیم و  داشته 
حواشی مسابقه، نتیجه بازی را رقم بزند.
خاطرنشان  پرسپولیس  سرمربی 
کرد: باید بتوانیم فوتبالی به الهالل ضربه 
بزنیم. اگر قرار شد اتفاقی رخ بدهد، باید 
فوتبالی باشد نه با اخراج، اخطار بی مورد 
یا پنالتی. تقابل ما با الهالل فینال زودرس 

آسیا بود ولی باید با تمام وجود از غیرت 
خوبی  عملکرد  و  کنیم  استفاده  ایرانی 
داشته باشیم. دعای خیر هواداران پشت 
سر ما است. شخصاً به بازیکنانم امیدوارم 
بازی  تمام وجودشان  با  دانم  چون می 
می کنند. گل محمدی که با برنامه ورزش 
و مردم گفتگو کرده است، در خصوص 
تمدید دو ساله قراردادش با پرسپولیس 
هم گفت: وقتی بدانیم تا سه سال دیگر 
فرصت داریم، برنامه ریزی می کنیم و از 
جوانها استفاده می کنیم و به فکر دو، سه 
سال بعد هستیم. در آینده اتفاقات خوبی 

رقم خواهد خورد.
با  پایان  در  پرسپولیس  سرمربی 
تاکید بر اینکه مشکالت این تیم خیلی 
صدری  آقای  کرد:  اظهار  است،  زیاد 
و  است  تنها  هم  باشگاه(  )سرپرست 
برای ماندن ریسک بزرگی کرده است. 
اگر صدری قبول نمی کرد، شرایط برای 
نفر بعدی در پرسپولیس سخت می شد. 
او شناخت کافی از وضعیت درونی تیم 

داشت و تصمیم به ماندن گرفت.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

یحیی گل محمدی:

تقابل ما با الهالل فینال زودرس آسیا است 
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باران

جهان تحت سلطه ی کرونا
دانش آموز اهل قلم : کیانا علیپور

دبیر ادبیات فارسی : خانم شریفی
دبیرستان شهید منتظری

آموزش و پرورش منطقه 2 تهران

صبح، شب، بهار، پاییز، باران، نعمت هایی هستند که خداوند بدون هیچ توقع و منتی 
در اختیار انسان قرار داده است؛ اما انسان با قدرت خداوند مغرور شد. بیماری هولناکی 
که در سرتاسر جهان،سایه افکنده و شیوع آن باعث ضربه به نظم زندگی بشریت شده 
است. زندگی انسان پیش از وجود ویروسی که به راحتی قابل انتقال از فردی به فرد 

دیگر است، دارای قوانین و نظم ویژه ای بود که قابل توجه می  باشد.
با وجود ویروسی که حال تمام جهان را تحت سلطه ی خویش قرار  داده است، 
زندگی روی دیگری به انسان نشان داده و درک شرایط را کمی دشوار می سازد. اجتناب 
از رویارویی با افرادی که پیش از شیوع  این بیماری درکنار آنها زندگی می کردیم، قدم 
نگذاشتن به خیابان هایی که قدم زدن در آنها به عادتی ترک نشدنی تبدیل  شده  بود، 
هراس از زندگی که پس از همه گیری ناچار به سازگاری با آن هستیم، تنها گوشه ای 

از افکار و رویداد های اطراف ما پس از شناخت و تشخیص این رویداد تلخ می باشد.
زندگی فراز و نشیب های فراوانی دارد و خواهد داشت؛ بنابراین بیم از زندگی که 
حال با آن مواجه هستیم و همچنین، هراس از زندگی که پس از وجود چنین ویروس 
خالق  که  شود  دنیایی  یأس  سبب  نباید  هیچگاه  شد،  خواهیم  مواجه  آن  با  دشواری 

آن،خداوند بی همتاست.
آفریننده هستی تمام موجودات را همراه نظمی خاص در کنار یکدیگر آفرید اما 
در زندگی که انسان با انزجار از حیات وحش به پیشرفت و توسعه آن پرداخته است 

کمترجایی برای زیبایی و آرامش بی انتهای طبیعت و حیات وحش وجود دارد .
حال با وجود این ویروس انسان با نادیده گرفتن خواسته ی نفس خود، ناچار به 
دوری از طبیعت و زادگاه گونه های مختلف جانوران است؛ با چنین رویدادی احتمال 

بهبود یافتن دنیایی که خالق جاندارن متنوع می باشد، بیشتر خواهد شد.
انسان ها پیش از وجود چنین بیماری و ویروس سختی، با جنگ های نیابتی و 
تکاپویی  در  یکدیگر  نابودی  برای  متفاوت  و  گوناگون  های  ساخت سالح  همچنین 

هولناک به سر می بردند.
حال اگر اندیشه ات را به کار گیری به این پی خواهی برد که آنچه سبب انهدام 

بشریت می شود،کرونا نیست بلکه خود انسان است.
اما با وجود تمام سختی ها،زندگی درجریان است.زندگی در آب  روان رود،شکوفه 
های بهاری،شاخه ی پر پیچ و خم درخت، جریان دارد. زندگی در تک تک نفس هایت،در 

تک تک نگاه های بی پروایت ادامه خواهد داشت...

دانش آموز اهل قلم : آتنا درویشی
دبیر: خانم رسولی

دبیرستان راهیان فضیلت
آموزش و پرورش منطقه 2 تهران

به گوش می  باران  زمانی که صدای قطرات 
رسد بی اختیار   ودم را زیر آسمان خدا می رسانم تا 

از بوسه های پروردگار بی نصیب نمانم!
باران این رحمت الهی پیام شادی برای انسان همراه 
میآورد و برکت زیبایی را برای طبیعت باغ در بهار آسمان 
آغوشش را برای زمین تازه از خواب بیدار شده گشوده 
و با فرستادن باران ، خاک سرد را آماده رویش می کند 
و نوید بخش سبزی و طراوت برای طبیعت خسته از 
سرمای زمستان است . چقدر باران بهاری را دوست دارم.

دانش آموز اهل قلم : تارا جباری
دبیرستان مهدیه

آموزش و پرورش منطقه 2 تهران

آهنگ  رسیدی  وقتی   . بودم  منتظرت  بود  ها  مدت 
کالم تو چنان بر تن فرسوده ام نشست که گویی انگشتانی 
از طال پس از سال ها دست بر سر چنگی خاک خورده 
کشیده و آه زندانی شده در ضمیرش را آزاد کردند. طنین 
غم انگیز نجواهایم را شنیدی؟ دانستی که چقدر چشم بر 
راه ماندن سخت است؟ تو آمدی و تمام دار و ندارم شد 
یک قلم و کاغذ و یک بی نهایت از تو! هیچ نمی دانستم 
دلم را به حضورت گرم کنم یا نگران فردایی باشم که 
مبادا هوای رفتن هواییت کند . تو ، مسافر راه گم کرده 
ای بودی که به اشتباه به جای درستی قدم در نهادی !بعد 
از شوق حضورت غنچه های باغ درونم شکفت و عاشقانه 
هایم پر کشید به بی کران طارم. هر کس می شنید گمان
 می برد مجنون دوباره سر از گور برداشته، به طلب 
لیلی زمانه اش دلدادگی می کند. شب ها را به شوق نوشتن 
از تو زنده نگه می داشتم و سحرگاهان خورشید را از برای 
روشن کردن رویت صدا می زدم ! صدا می زدم تا بداند 
حتی اگر روزی نباشد، گیتی از فروغ تبسم دیگری چشم از 

خواب برمی دارد. گمان می کنم بعد از تو بود که شاعران 
و کاتبان نظم جدیدی را در شعر یافتند و همان دم بود 
که هزار هزار مثنوی به نام تو و برای تو به چیرگی قلم 
درآمد. هر روزمان هزار و یک شبی بود طوالنی که به 
چشم بر هم زدنی می گذشت . شب دو اسبه می آمد و 
انگار همین لحظه ای پیش بود  که صبحت را بخیر گفته 

و چایت را با ترانه های عندلیب هم زده بودم.
آمدنت   از  و چند وقت  روز کی رسید  آن  دانم  نمی 
گذشته بود. آن دم که تو مرا در کوچه پس کوچه های 
تاریک شب رها کردی . شاد هم من تو را جا گذاشته ، 
تنهایی به خانه برگشتم و تو هنوز زیر آن بید مجنون ، 
پشت داده به درخت منتظر شنیدن آوای قدم هایم هستی 
. شاید وقتی مرا ببینی ابتدا کمی شماتتم کنی بعد دستانم 
را با محبت بفشاری و بگویی:)کجا بودی؟( اما من بار ها 
بعد از آن شب به آن میعادگاه بازگشتم و هر بار تو نبودی 
.مهتاب شاهد ما بود . اما هر چقدر سوال می پرسم بار 
جواب دادن ندارد انگار! حال من هر روز برایت مینویسم و 
در جاده های باریک شبانه در پی ات می گردم .زود برگرد 
!و عده دیدار ما کنار همان جوی آبی که اولین بار قدم 
در آن گذاشتی . آخر می دانی این همه عاشقانه طاقت 

دلتنگی ات را ندارند!

واژه های تلخ روزگار

دانش آموز اهل قلم : نرجس خضری
دبیر ادبیات فارسی : مرضیه رحمتی

دبیرستان میالد نور
آموزش و پرورش منطقه 2 تهران

از حیاط مادربزرگم نشسته بودم و به رقص ماهی در حوض نگاه  در گوشه ای 
می کردم . واژه های تلخ روزگار به ذهنم می آمد و از طرفی چتر پر مهر مادرم به 
سمتم. گیج شده بودم .آرزو می کردم دوباره طلوع مهر و دوستی را ببینم، موسیقی آواز 
پرندگان را بشنوم ،  آغوش سبز مدرسه را بغل کنم  و گیسوی خیس باران شانه کنم .
 اما وقتی به خودم آمدم، دیدم در خلوت اندوهناک کرونا هستم . به بغض فرو 
خورده مردمانم فکر کردم منتظر بودم تا اسطوره ی نجاتمان برسد و دوباره آواز های 
بیفتد و مردم دوباره متوجه حس دلپذیر  سرخوش کودکانه در کلبه ی درویشان راه 
دوستی و غرق غزل های عاشقانه بشوند. دوست دارم تا دوباره هم نفس با ابر ها شوم 
و در کوچه ها بدوم و جیغ بکشم و شادی کنم . اما، اما هنوز در خانه هستم و به زمان 

پایان آن فکر می کنم.

دانش آموز اهل قلم : فاطمه فردادفر 
دبیر : خانم رسولی

دبیرستان راهیان فضیلت 
آموزش و پرورش منطقه 2 تهران 

می گویند تا آدم چیزی را از دست ندهد قدرش را نمی داند به راحتی از کنارش می گذرد بدون 
کوچک ترین توجهی .

 اما روزی خواهد رسید که حسرت آن روز هارا بخورد به خود بگوید کاش چنان می کردم .کاش 
کاش! 

یکی از افرادی که همیشه حسرتش را می خورم . مادربزرگم بود . مادری ۷۰ساله با موهایی 
حنایی که تار های سفید درمیان آنها به چشم می خورد .قدی متوسط، چشمانی نه بسیار درشت و نه 

ریز ، بینی متوسط و لب هایی نازک وکوچک و 
چروک هایی که در چهره اش نمایان بود . نشان دهنده روز هایی بود که پشت سر گذاشته است .

 درد هایی که کشیده بود. راه هایی که پیموده بود . 
همیشه لباس های روشن بر تن داشت .بعضی وقت ها هم لباس ها ی گل گلی.دل سوز فرزندانش 

بود وعاشق نوه هایش .
از دل و جان برایشان وقت می گذاشت .مهربان بود به اندازه ای که دیگر کسی به مهربانی او ندیدم. 

خنده هایش را هنوز به یاد دارم هروقت می خندید 
چقدر دلم می خواست بپرم و لپای سرخش و ببوسم . 

او رفت و بهشتی شد و من ماندم و حسرت وجودش. پس بیایید قبل از آنکه  دیر بشود قدرشان 
را بدانیم.

آوای قدم ها

پله های بهشت
دانش آموز اهل قلم : تینا حمزه لویی

دبیرستان راهیان فضیلت
آموزش و پرورش منطقه 2 تهران

باز هم همان پله های قدیمی، باز هم همان دیوارهای 
تنهایی که مهربانی اش  بلند  آجری و همان درخت سرو 
را  نثار بچه ها می کرد. پرچمی تنها که سر بلند کرده تا 

بچه ها بیایند. 
را  زنگ  این  چقدر  کردم.  فراموشش   ، مدرسه  زنگ 

دوست داشتم. همیشه نوید بخش، تمام شدن بودن اما.....
اما، ای کاش، ای کاش، این زنگ دوباره برای شروع شدن 

به صدا در آید.
گل کوچک زرد رنگ ظریفی؛ الی شکاف محکمی روی 
پله ها، نشسته تا وقتی بچه ها بیایند، او اولین نفر باشد که  

برای دیدن آنها باشد.
ای کاش، باز بیاید بوی ماه مدرسه، دوباره روی پله های 
مدرسه ، قدم بگذاریم، بزرگ شویم، زمین بخوریم و بلند 

شویم،    شاید این بار قدرش را  بدانیم.

مادربزرگ
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محمد حسین زاده

اختتامیه سي و چهارمین دوره 
با  نوجوان  و  کودک  فیلم  جشنواره 
کارش  به  خود  برگزیدگان  اعالم 

پایان داد.
کودک  جشنواره  از  دوره  این 
عباس  زنده یاد  سالن  در  نوجوان  و 
با  فارابی  سینمایی  بنیاد  کیارستمی 
حضور محمد خزاعی )معاون وزیر و 
رئیس سازمان سینمایی(، هنرمندان 
برگزار  جشنواره  اجرایی  عوامل  و 
شد. در ابتدای مراسم، پس از یادی 
از زنده یاد فتحعلی اویسی، پیامی از 
قاسم زاده، شهردار اصفهان پخش شد. 
شهردار در این پیام ویدیویی عنوان 
کرد: این جشنواره از اهمیت باالیی 
انتظار  شهروندان  و  است  برخوردار 
دارند جشنواره در یک هفته خالصه 
نشود و همه بتوانند که در طول سال 

از این موهبت استفاده کنند.
محمدرضا  مراسم  ادامه  در 
را  برنامه  این  اجرای  که  مقدسیان 
برعهده داشت، به حاضران خیرمقدم 
گفت و از علیرضا تابش، دبیر جشنواره 
روی  کرد  دعوت  چهارم  و  سی 
گفت:  ابتدا  در  تابش  بیاید.  صحنه 
که  سپاسگزارم  متعال  خداوند  از 
مقدر و ممکن ساخت، اکنون اینجا 
و  سی  پایانی  مراسم  در  و  بایستم 
فیلم های  جشنواره  دوره  چهارمین 
مقام  در  ایران،  نوجوانان  و  کودکان 
دبیر جشنواره، با شما سخن بگویم. 
شما در این چند روز شاهد نتیجه ی 
تالش های جمعی من و همکارانم، 
در شان  برگزاری جشنواره ای  برای 
درخور  نیز  و  گرانقدرش،  مخاطبان 
سینمای ایران بودید، تشخیص اینکه 
تا چه میزان در انجام این امر موفق 
مخاطبان  عهده ی  بر  باید  را  بودیم 
خداوند  اما  دانست،  کارشناسان  و 
همکارانم  که  می گیرم،  شاهد  را 
توان  آنچه در  این چندماه،  در تمام 
روزی  چند  تا  کردند  داشتند صرف 
نوجوانان  و  کودکان  لب  بر  لبخند 
کشورمان بنشیند، و رضایت جامعه  
حاصل  هنرمندان،  و  سینماگران 
شود. حضور و همراهی 222۰ داور 
کشور  سراسر  از  نوجوان  و  کودک 
افتخاری  جشنواره،  از  دوره  این  در 
برای همه ما بود. هم چنین امیدوارم 
نتیجه نیز، به کام شما و مخاطبان 
جشنواره شیرین آمده باشد. داستان 
تنومند  درخت  داستان  و  جشنواره  
ایران،  نوجوان  و  کودک  سینمای 
بسیار بلندتر از عمر مدیریت مدیران 
و سیاستگذاران حوزه فرهنگ است، 
در هر دوره و زمانی، گروهی و جمعی، 
به حراست از این درخت می  پردازند 
و تالش می  کنند با آبیاری و هرس 
به شکل  را  آن  تنومند،  درخت  این 
را  بیارایند و مسیر رشدش  زیباتری 
من  جمله  از  همه ،  اما  کنند  هموار 
و همکارانم، می  دانیم که ریشه  های 
گسترده این درخت تنومند، با بطن 
فرهنگ ایران زمین نسبت دارد و از 
میراث فرهنگی ایرانی و اسالمی با 
قدمتی چندهزار ساله تغذیه می  کند. 
از  چنین نهاد ریشه  داری، هم پیش 
عمر مدیریتی ما، زیست و بقا داشته 
و هم پس از ما به رشد و بالندگی خود 
ادامه خواهد داد. امیدوارم ثمرات این 
شجره طیبه، در سال های پیش رو، 
درخشان  تر، به یادماندنی  تر و موفق  تر 
از تمام افتخارات و دستاوردهای این 
حراست  وظیفه   که  باشد  سال هایی 
از آن بر دوش ما سنگینی می  کرد. 
میان  ارتباط  تقویت  دارم  اطمینان 
مخاطب و سینما، حضور نسل جوان 
سینماگران،  جامعه   در  نوجو   و  پویا 
نوین  فناوری های  ترویج  و  بسط  و 
آینده ای درخشان  اندیشه  های نو،  و 
برای این گونه  سینمایی رقم خواهد 
استفاده می  کنم،  این فرصت  از  زد. 
و  کم  مسئولیت  پذیرش  ضمن  و 
مدیریت  و  جشنواره  کاستی  های 
سینمای کودک و نوجوان، که طبیعتًا 
از  می  کنم،  احساس  خود  عهده  بر 

برای  عزیزم  همکاران  تالش های 
تالش های شبانه  روزی آنها در جهت 
رونق و نظم و همکاری با جشنواره 
تقدیر کنم. ایمان دارم که علی رغم 
و  حکایت  این  ما،  غیبت  یا  حضور 
داستان را پایانی نیست، لذا به جای 
این  آمد  پایان  »به  معروف  مصرع 
دفتر، حکایت هم چنان باقی است« 
پایان  به  نوید  این  با  را  سخن خود 
پایان  به  که  مبر  گمان  که:  می برم 
رسید کار مغان، هزار باده ی ناخورده 
در رگ تاک است... به امید پیشرفت 
و شکوفایی سینمای کودک و نوجوان 

در سال های آینده.
فریدزاده،  رائد  مراسم  ادامه  در 
مدیر بخش بین الملل این دوره ضمن 
توضیح اینکه ۱۰ فیلم و انیمیشن از 
کشورهای مختلف و ۳ فیلم از ایران 
در بخش پویانمایی و کوتاه داستانی 
اسکویی  مهرداد  از  داشتند  حضور 
دعوت کرد که برنده را اعالم کند. 
در بخش جایزه سیفژ، دیپلم افتخار 
یدو، ساخته  فیلم  به  زرین  پروانه  و 
مهدی جعفری اهدا شد. او این جایزه 
را از دست پوران درخشنده، داور ایرانی 

این بخش دریافت کرد.
در بخش پویانمایی کوتاه، فیلم 
مادربزرگ من ماتیلده، ساخته میگوئل 
آنایا بوریا از کشور مکزیک برنده دیپلم 
افتخار شد که مهرداد اسکویی، داور 
بخش بین الملل این جایزه را برای 
پیام  که  تکنیکی  و  خالق  اجرای 
تاثیرگذار ارائه داد، به نماینده مکزیک 

اهدا کرد.
افتخار و پروانه  ادامه دیپلم  در 
داستانی،  کوتاه  فیلم  بخش  زرین 
ساخته  رودخانه،  سکوت  فیلم  به 
فرانچسکا کانه پا از کشور پرو به جهت 
شیوه هیپنوتیزم کننده داستان پردازی 
و شیوه منحصربه فرد تعلق گرفت. 
فریدزاده در ادامه مراسم عنوان کرد: 
دیگر  بخش های  به  داوران  هیات 
توجه  هم  موسیقی  جمله  از  سینما 
کرده و 2 دیپلم و یک پروانه زرین را 

اهدا می کند.
افتخار  دیپلم  بخش  این  در 
مرتضی  به  فنی  دستاورد  بهترین 
فیلم  ری  فیلمبردا برای  نجفی، 
همچنین  شد.  اهدا  یدو  سینمایی 
بهرام دهقانیار، در این بخش جایزه 
برای  هنری  دستاورد  افتحار  دیپلم 
موسیقی متن به روهن روهن، برای 
فیلم سوومی ساخته امول وسانت گل 
در  کرد.  اهدا  هندوستان  کشور  از 
ادامه اهدای جوایز بخش بین الملل، 
2 دیپلم افتخار و پروانه زرین برای 
کارگردانی  هنری  دستاورد  بهترین 
به پدربزرگ من یک فضایی است، 

)از  ژارکوویچ  دراژن  کارگردانی  به 
کرواسی( و مارینا آندره اسکوپ )از 
بوسنی( اهدا شد. رائد فریدزاده این 
جایزه ها را به نماینده بوسنی اهدا کرد.

گالره  مراسم،  این  ادامه  در 
جایزه  و  آمد  صحنه  روی  عباسی 
اعالم  را  بخش  این  بازیگر  بهترین 
بازیگر  بهترین  افتخار  دیپلم  کرد. 
برای فیلم محافظ برادر، ساخته فرید 
کراهان از کشور ترکیه اهدا شد که 
نماینده این کشور جایزه را دریافت 
کرد. در ادامه دیپلم افتخار و پروانه 
زرین بهترین بازیگر کودک و نوجوان 
به یاسین حبیب پور برای فیلم پسران 
دریا، از ایران اهدا شد و او این جایزه را 
از دست گالره عباسی گرفت. در ادامه 
اهدای جوایز بخش بین الملل فرهاد 
جایزه  و  آمد  روی صحنه  توحیدی 

پروانه زرین بهترین فیلمنامه توسط 
پروانه  و  افتخار  شد.دیپلم  اعالم  او 
زرین بهترین فیلمنامه به فیلم پسران 
دریا، از ایران نوشته افشین هاشمی 
و حسین قاسمی جامی رسید. افشین 
هاشمی پس از دریافت جایزه گفت: 
خوشحالم که آغاز ۴۶ سالگی من با 
دریافت جایزه در جشنواره همراه بود 
و فکر می کنم این آغاز راهی نو برای 
من است و یاد زنده یاد فرشته طائرپور 

را گرامی می دارم.
در این مراسم، رسول صدرعاملی 
هنرمند دیگری بود که روی صحنه 
است سهمی  قرار  اگر  گفت:  و  آمد 
-که  باشیم  داشته  جهانی  بازار  از 
افتاده ایم- مسیرمان  غم انگیز عقب 
از سینمای کودک می گذرد و دنیای 
خیال انگیز سینما است که به ما کمک 
خواهد کرد و اگر تمرکزمان را روی 
سینمای کودک بگذاریم باعث رونق 
سینما و ارزآوری خواهیم شد. خواهش 
می کنم که تمرکز بیشتری روی تولید 
محصوالت سینمایی و سریال کودک 
کشورهای  از  که  چرا  باشیم  داشته 

منطقه هم عقب مانده ایم.
صدرعاملی در ادامه پروانه زرین 
بهترین کارگردانی را اعالم کرد. به 
پروانه  و  افتخار  دیپلم  ترتیب  این 
زرین کارگردانی به مهدی جعفری، 

برای فیلم یدو از ایران رسید. دیپلم 
ویژه  جایزه  زرین  پروانه  و  افتخار 
هیات داوران به فیلم لوسیا، ساخته 
و  رسید  اسپانیا  کشور  از  پاتو  خوان 
رائد فریدزاده این جایزه را به نماینده 

اسپانیا تقدیم کرد.
داور  آنا،  مراسم،  این  ادامه  در 
نمایندگی  به  گرجستان  از  نوجوان 
بخش  نوجوان  و  کودک  داوران  از 
بین الملل در پیامی ویدیویی منتخب 
این گروه داوری را اعالم کرد و دیپلم 
جایزه  برای  زرین  پروانه  و  افتخار 
فیلم  به  نوجوان  و  کودک  داوران 
پدربزرگ من یک فضایی است، به 
کارگردانی دراژن ژارکوویچ و مارینا 
آندره اسکوپ تعلق گرفت و نماینده 
رائد  از دستان  را  جایزه  این  بوسنی 

فریدزاده گرفت.

در ادامه پروانه زرین بهترین فیلم 
بخش بین الملل توسط محمد خزاعی، 
رییس سازمان سینمایی به محمدرضا 
مصباح، تهیه کننده فیلم یدو اهدا شد. 
مصباح هم پس از دریافت این جایزه 
گفت: تشکر می کنم از جشنواره فیلم 
موفقیت  این  بگویم  باید  و  کودک 
حاصل زحمت یک گروه منسجم و 

متحد است.
در بخش بعدی این مراسم محمد 
سینمایی  سازمان  رئیس  خزاعی، 
عنوان  حضار  به  خیرمقدم  ضمن 
همکارنشان  و  تابش  آقای  از  کرد: 
تشکر می کنم که در شرایط سختی 
تالش کردند که چراغ این جشنواره 
روشن بماند. نقدهایی که رسانه ها از 
موقعیت  من  نظر  به  کردند  ایشان 
آقای تابش را ارزیابی نکردند چرا که 
شرایط  چنین  در  جشنواره  برگزاری 
بود.  هنرمندانه  بسیار  کاری  سختی 
شرایط تولید، کمبود پول و نبود اعتبار 
کافی شرایط این جشنواره را سخت 
کرد. جای آقای انتظامی خالی است 
زیرا این جشنواره حاصل مدیریت او 
است. باید گفت که سینمای کودک 
احیا شده و امیدوارم بیشتر احیا شود.

در ادامه ویدیوی معرفی داوران 
بخش ملی به نمایش درآمد و علیرضا 
تابش برای اهدای جوایز روی صحنه 

آمد. او دیپلم افتخار بهترین فیلم کرونا 
روایت را به ایلیا رمضانی برای فیلم 
فضای زندگی اهداکرد. رمضانی گفت: 
فیلمسازی  المپیاد  دوره   ۵ در  من 
اولین  این  و  بودم  حاضر  نوجوانان 
در جشنواره کودک،  که  است  دوره 

فیلم دارم.
نوآوری  افتخار بداعت و  دیپلم 
فیلم  کارگردان  احمدزاده  حبیب  به 
داستان های هزار و یک روز افسانه 
تعلق  جادو،  چراغ  غول  و  بُناسان 
 ، مفید ز  و بهر همچنین  گرفت. 
کارگردان فیلم بام باال، دیپلم افتخار 
بخش کسب و کار و ترغیب مخاطبان 
کودک و نوجوان را دریافت کرد. دیپلم 
افتخار بهترین فیلم در ارائه تصویری 
متفاوت از نوجوانان خطه سیستان و 
بلوچستان به حسین ریگی کارگردان 

لیپار، اهدا شد. ریگی پس از دریافت 
جایزه خود گفت: سینما ۵۰ سال را 
به سیستان و بلوچستان بدهکار بود 
و من این فیلم را از بابت ادای دین به 
این خطه ساختم. این فیلم را به شهید 
نوجوان علی لندی تقدیم می کنم. با 
این فیلم به تماشای تصویری متفاوت 

از سیستان و بلوچستان می نشینید.
در ادامه ویدیویی برای نکوداشت 
یاد و خاطره زنده یاد محمد ابوالحسنی 
که در پی ابتال به کرونا دار فانی را 
نمایش  به  حضار  برای  گفت،  وداع 
این  درخصوص  مقدسیان  درآمد. 
جریان ساز  یک  او  گفت:  هنرمند 
مبدع  و  انیمیشن  برای  اقتصادی 
این  پخش  از  پس  بود.  وب سری 
از  شیخ االسالمی  حسین  کلیپ، 
از  و  کودک  سینمای  کارشناسان 
همکاران او در زنده نگاه داشتن یاد 
زنده یاد ابوالحسنی گفت: او ۳ اصل 
در رفتار خود داشت که اول از همه 
به  آرزو  و  آرزو  به  خیال  تبدیل  راه 
بود  بلد  را  محصول  به  رویا  و  رویا 
و ما توانستیم جریان وب سری را به 
آخر  لحظه  تا  او  بشناسیم.  رسمیت 
به  و  می کرد  دنبال  را  خود  رویای 
خود  رویای  که  داشت  توصیه  همه 
را فراموش نکنید. او تپه ها را به قله 
تبدیل و به مخاطب معرفی می کرد. 

روزی که انیمیشن سینمایی تهران 
غیر  فضای  کرد،  شروع  را   ۱۵۰۰
صنعتی این حوزه را به حوزه صنعتی 
کردن  دنبال  او  کار  کرد.  تبدیل 
حوزه های مغفول مانده بود. او از نفرت 
فراری بود، گاهی با موانع مواجه شد 
اما امید را رها نکرد. این ۳ نکته به ما 
در حوزه حرفه ای صنعت سینما کمک 
می کند. ما او را زود از دست دادیم اما 
راهش ادامه دارد و امیدوارم دیگران 
هم به این مسیر خیال بپیوندند. آقای 
ابوالحسنی شما در طول حیات تان به 
کسی اجازه ندادید که شما را تشویق 
کند و حاال نگاه کنید که چطور از شما 

یاد می کنند.
د  زنده یا ده  نوا خا مه  دا ا در 
محمدابوالحسنی روی صحنه آمدند 
و علیرضا تابش به پاس فعالیت های 

هنرهای  و  انیمیشن  عرصه  در  او 
تصویری، لوح سپاس این نکوداشت 
را تقدیم خانواده این هنرمند فقید کرد.
در ادامه مراسم اختتامیه، جوایز 
اهدا  این دوره جشنواره  بخش ملی 
وب سری  بخش  نامزدهای  شد. 
توسط مقدسیان اعالم شدند و مهین 
جواهریان روی صحنه آمد. در بخش 
فیلم  برای  بیات  فریاد  وب سری، 
آشمچز یک اشتباه دیجیتالی، دیپلم 
افتخار را به دست آورد و این جایزه 
را از دست مهین جواهریان گرفت. 
دیپلم افتخار بهترین فیلم  پویانمایی 
کوتاه هم توسط مهین جواهریان به 
فهیمه قبادی کارگردان فیلم آی دی، 
سینمای  گسترش  مرکز  محصول 
ادامه  اهدا شد. در  مستند و تجربی 
از اعضای  سهیل موفق یکی دیگر 
هیات داوران روی صحنه آمد و پروانه 
زرین بهترین فیلم  داستانی کوتاه را به 
متین رکن، کارگردان فیلم منم سمیرا، 
اهدا کرد. رکن جایزه خود را به مالله 
یوسف زهی و شبنم تیموری بازیگر 
دختران  همه  و  کرد  فوت  که  فیلم 
فارسی زبان اهدا کرد. در ادامه بهروز 
شعیبی پروانه زرین بهترین فیلم بلند 
به  قلعه،  راز  و  اهدا کرد  را  داستانی 
کارگردانی کریم رناسیان دیپلم افتخار 
و لوح زرین بهترین فیلم بلند داستانی 

را به خود اختصاص داد.
و  توجه  از  ویدیویی  ادامه  در 
قاسم  سپهبد  شهید  سردار  مهربانی 
سلیمانی نسبت به کودکان و نوجوانان 
به نمایش درآمد. همچنین در ادامه 
چهارمین  و  سی  اختتامیه  مراسم 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
روی  ایل بیگی  حبیب  نوجوانان،  و 
شهید  جایزه  گفت:  و  آمد  صحنه 
بهنام محمدی برای تقدیر از شهدای 
نشان  و  است  نوجوان  و  کودک 
می دهد که این راه در سال های جنگ 
تمام نشده و »علی لندی «ها راه شهدا 

را ادامه می دهند.
در ادامه، ایل بیگی دیپلم افتخار 
جایزه شهید بهنام محمدی را به نبی 
قلی زاده، کارگردان فیلم پسرم رسول، 
اهدا کرد. قلی زاده این جایزه را به روح 

سردار شهید سلیمانی اهدا کرد.
در ادامه ویدیویی از پشت صحنه 
جشنواره  اجرایی  گروه  فعالیت های 
تقدیر  آنها  فعالیت های  از  و  پخش 
به عمل آمد. در بخش بعدی مراسم، 
دهقان یار پروانه زرین بهترین دستاورد 
مسعود  سخاوت دوست  به  را  فنی 
سازنده موسیقی متن فیلم لیپار، اهدا 
رضا  مراسم،  بعدی  بخش  در  کرد. 
درستکار، منتقد و عضو هیات داوران 
دیپلم  و  آمد  صحنه  روی  جشنواره 
به  را  قوکاسیان  زاون  جایزه  افتخار 
فیلم بام باال، اهدا کرد. در ادامه گالره 
بخش  جایزه  اهدای  برای  عباسی 
بازیگران کودک روی صحنه آمد و 
پروانه زرین بهترین بازیگر کودک را 
به آندیا یحیی پور برای بازی در فیلم 
میان صخره ها، اهدا کرد. آندیا شعری 
را  جایزه خود  و  خواند  روی صحنه 

تحویل گرفت.
در ادامه نامزدهای بخش بهترین 
ایران  سینمای  بخش  در  فیلمنامه 
اعالم شدند و رضا درستکار و سهیل 
موفق برای اهدای جایزه روی صحنه 
افتخار  دیپلم  بخش  این  در  آمدند. 
به  فیلمنامه  بهترین  زرین  پروانه  و 
فیلم  نویسنده  عبدی  میرمحمد  ا
بام باال، رسید. در ادامه مراسم اختتامیه 
جشنواره، بهروز شعیبی برای اهدای 
به  کارگردانی  بهترین  بخش  جایزه 
روی صحنه آمد. او از طرف هیات 
داوران از همه عواملی که در روزهای 
سخت کرونا تالش کردند تا کارها به 
جشنواره برسند و چراغ سینما روشن 
نگاه داشته شوند، تشکر کرد. شعیبی 
از دهقانیار خواست که جایزه را اهدا 
کند. به این ترتیب فیلم لیپار، ساخته 
حسین ریگی دیپلم افتخار و پروانه 
دریافت  را  کارگردانی  بخش  زرین 
این  دریافت  از  پس  ریگی  کرد. 
جایزه گفت: ۵ بازیگر اهل سیستان 

و بلوچستان در این فیلم بازی کردند 
ایران  سینمای  آینده  بازیگران  که 

خواهند شد.
نوجوان  بازیگران  این  ادامه  در 
که لباس محلی سیستان و بلوچستان 
برتن داشتند روی صحنه آمدند و مورد 
تشویق حضار قرار گرفتند. در بخش 
جواهریان،  مهین  اختتامیه،  بعدی 
گالره عباسی، رضا درستکار، سهیل 
موفق و بهرام دهقانیار برای اهدای 
جایزه ویژه هیات داوران روی صحنه 
زرین  پروانه  و  افتخار  دیپلم  آمدند. 
ویژه هیات داوران به مختار عبدالهی 
کارگردان فیلم میان صخره ها، رسید.
سی  پایانی  مراسم  ادامه  در 
لمللی  بین ا ره  جشنوا چهارمین  و 
نان،  نوجوا و  کودکان  فیلم های 
طائرپور،  فرشته  زنده یاد  نکوداشت 
ن  یرا ا سینمای  فقید  تهیه کننده 
در  ویدیویی  بتدا  ا شد.  ر  برگزا
عرصه  مند  هنر ین  ا شت  ا د نکو
سینمای کودک که به دلیل ابتال به 
کرونا او را از دست دادیم به نمایش 
درآمد و یاد و خاطره اش زنده نگاه 
شاهسواری،  منوچهر  شد.  داشته 
ین  ا در  سینما  نه  خا مدیرعامل 
بخش روی صحنه آمد و گفت: از 
زحمات همه دوستانم در جشنواره 
در  ما  سرمایه های  می کنم.  تشکر 
جامعه در حال فراموشی هستند و 
هنر،  و  فرهنگ  فعاالن عرصه  جز 
کسی نمی تواند راه نجاتی برای آن 
پیدا کنند. بچه های سینما روزهای 
هیچ  ما  و  می کنند  طی  را  سختی 
آنها  همه  به  ینکه  ا جز  ریم،  ندا
بگوئیم این سرزمین پل فیروزه ای 
و  فرهنگ  عبور  محل  که  است 
است.  صمیمیت  و  عشق  و  تمدن 
هیچ  نکنیم.  بد  خودمان  به  آنقدر 
او  نمی گیرد.  را  فرشته  جای  چیز 
فرهنگ  راه  در  که  قدمی  پاس  به 

برداشت، به یاد خواهد ماند.
پسر  شاکری،  علی  ادامه  در 
آمد  صحنه  روی  طائرپور  مرحوم 
این  سپاس  لوح  تابش  علیرضا  و 
علی  کرد.  او  تقدیم  را  نکوداشت 
شاکری که با بغض صحبت می کرد، 
این  فرهنگ  برای  مادرم  گفت: 
مطمئن  و  کشید  زحمت  سرزمین 
و  بود  خواهد  جاودانه  که  هستم 
امیدوارم همه ما برای آینده کودکان 
سرزمینم و تمام دنیا به نیکی و درستی 

قدم برداریم .
در بخش پایانی مراسم، محمد 
خزاعی و علیرضا تابش برای اهدای 
جایزه بخش بهترین فیلم در بخش 
مسابقه سینمای ایران روی صحنه 
آمدند و پروانه زرین این بخش به 
بهروز نشان برای فیلم پسران دریا، 
اهدا شد. بهروز نشان ضمن تشکر از 
هیأت داوران گفت: من تهیه کنندگی 
این فیلم را از خانم طائرپور دارم و 
از او ممنون هستم.سپس ویدیویی 
برای نکوداشت یاد شهید علی لندی، 
نمایش  به  ایذه ای  فداکار  نوجوان 
و  کودکان  فیلم  این  در  و  درآمد 
نوجوانان یاد او را زنده نگاه داشتند.
سم  ا مر نی  یا پا بخش  ر  د
از  نمایندگی  به  دختری  اختتامیه، 
سراسر  نوجوان  و  کودک  داوران 
با اعالم  آمد و  کشور روی صحنه 
دارو   22۰ و  دوهزار  نماینده  اینکه 
کودک و نوجوان است، اعالم کرده 
نوجوان  داوران  افتخار  دیپلم  که 
برای بهترین فیلم پلت فرم ها را به 
فهیمه  کارگردانی  به  آی دی،  فیلم 
گسترش  مرکز  محصول  قبادی 
هدا  ا تجربی  و  مستند  سینمای 
فیلم  بهترین  زرین  پروانه  و  کرد 
جشنواره  خانه های  در  شده  پخش 
از نظر داوران کودک و نوجوان را 
سیدجمال  ساخته  بام باال،  فیلم  به 
سیدحاتمی و به تهیه کنندگی بهروز 
مفید تعلق گرفته است. او در ادامه 
دوست داشتنی،  فیلمسازان  گفت: 
است  سخت  شما  کار  می دانیم  ما 
و تا زمانی که فیلم خوب برای ما 

می سازید، حامی شما هستیم.
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