
تحلیلگران مسائل اجتماعی:

سلبریتی ها، الگوهای خوبی برای نوجوانان و جوانان نیستند

معــاون اجتماعــی پلیــس راهــور گفــت: براســاس 
انتظامــی  نیــروی  راهــور  پلیــس  رئیــس  تدابیــر 
جریمه هــای مشــمول دو برابــری بــه اصــل بازگشــته 
و افــرادی کــه مشــمول ایــن جرایــم می شــوند تــا پایــان دی مــاه 

ــد. ــم را بپردازن ــد اصــل جرای امســال فرصــت دارن
ســرهنگ عیــن اهلل جهانــی افــزود: از آن جهــت کــه مــردم 

بــه دلیــل شــرایط کرونــا در مضیقــه بودنــد ایــن طــرح بــه مجلس 
پیشــنهاد و تصویــب شــد.وی ادامــه داد: براســاس پیشــنهاد پلیــس 
راهــور ناجــا بــه مجلــس شــورای اســامی و تصویــب در مجلــس، 
جرایــم خودروهایــی کــه مشــمول دو برابــری بودند، بخشــیده شــد 

و افــراد بایــد اصــل جریمــه را تــا پایــان دی مــاه بپردازنــد.
صفحه 2

کارفرما های خاطی جریمه می شوند؛

پرداخت حقوق کمتر از حداقل دستمزد 
غیر قانونی است

ترس از ابتال، خطرناک تر از خود کرونا  
پزشک عمومی گفت:  برای در امان 
باید  کرونا  ویروس  مشکات  از  ماندن 
اما  کرد  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 
استرس فرد را در معرض ابتای بیشتر قرار می دهد.

بیان  با  یکشنبه  روز  علیئی  باقر  محمد  دکتر   
اینکه ترس از ابتا به ویروس کرونا خطرناک تر از 
خود ویروس کرونا است، یادآور شد: با وجود برنامه 
های مختلفی که از صدا وسیما برای آگاه سازی مردم 
هنوز  افراد  از  بسیاری  متاسفانه  اما  شود  می  پخش 
هم کرونا را جدی نمی گیرند و با این رفتار خود و 
دیگران را به دردسر می اندازند. در رابطه با ویروس 
را  بهداشتی  های  پروتکل  اگر  که  بدانیم  باید  کرونا 

رعایت نکنیم حق الناس به گردن ما است.
صفحه 2

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کالنشهرکرج:

ساالنه یک متر مربع به سرانه فضای سبز 
شهری کرج افزوده می شود

5
تعداد بستری های کرونا در اوج پیک چهارم به ۶۰ هزار نفر می رسد

صفحه 5

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وقتي مخاطب 

هنورهم دنبال رضا 
عطاران است

6ورزش
کشتی آزاد قهرمانی 
آسیا؛هرکول ایرانی 

ضربه فنی شد!

هنگ 7فر

روزهاي ابتدایي ماه رمضان سال ۱۴۰۰ در شرایطی سپري 
نتوانسته اند  هنوز  امسال  مناسبتی  سریال   ۴ که  مي شود 
یقه تماشاگران را بگیرند و به نظر می رسد میدان را به سود 

مجموعه های خاطره انگیز قدیمی خالی کرده اند.

مسابقات  در  ایران  آزاد  کشتی  های  وزن  ماجرای سنگین 
قهرمانی آسیا و ناکامی آن ها در رسیدن به مدال طال ادامه دار 
است. بعد از اینکه پرویز هادی در سال 2۰2۰ با یک غافلگیری 
مقابل رقیب قزاقستانی دستش از مدال طال کوتاه ماند، این بار 
نوبت به امین طاهری رسید که سرنوشت مشابهی را تجربه کند.

محمد خدادی درباره نقش رسانه ها در حضور حداکثری و 
انتخابات آگاهانه، با بیان این که در صورت نبودن بستر رسانه 
مردم از انتخابات و نتیجه آن مطلع نمی شوند، گفت: رسانه ها 
در مورد حضور در انتخابات و انتخاب فرد اصلح نقش مهمی 

به عهده دارند.

رسانه در همه 
انتخاب های زندگی 

روزمره هم نقش 
آفرینی می کند

جرایم مشمول دو برابری راهنمایی و رانندگی بخشیده شد رشد تولید نفت ایران به باالترین میزان 
در دو سال اخیر 

اظهار  باره  این  در  انرژی  والندرا  مالی شرکت  مدیر  راج،  مانیش 
کرد: ظرفیت صادرات ایران به دو میلیون بشکه در روز نزدیک می شود 
و به نظر می رسد با فروش نفت به خریداران چینی، در حال دور زدن 
تحریمهاست. وی بر این باور است که بمحض رفع شدن تحریمهایی که در دوران 
ترامپ وضع شدند، یک میلیون بشکه در روز دیگر نفت ایران آماده ورود به بازار است.
صفحه3

به  اشاره  با  مجلس  در  سنندج  مردم  نماینده 
»ضرورت مدیریت فضای مجازی« از بعضی فعالیت های 

سیاسی - رسانه ای انتقاد کرد.
سید مهدی فرشادان، در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای 
اسامی در تذکر شفاهی گفت: از فضای مجازی برای امیدآفرینی، 
توصیه به صبر و حق استفاده کنید. متأسفانه فضای مجازی کشور 
از یک جهاتی واقعا ول است. باید افراد مسئول نظارت خود را در 

این مورد بیشتر کنند.نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در 
با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره مدیریت و  مجلس 
نظارت بر فضای مجازی، خطاب به رئیس جمهور گفت: روی سخن 
من با مدیران فضای مجازی کشور است، چه نهادی مسئول جلوگیری 
از تهمت ها و هجمه های افراد معلوم الحال به شخصیت ها، افراد، 

چهره ها و اعضای هیات نظارت بر انتخابات است؟
صفحه 2

نظارت بر فضای مجازی بیشتر شود
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ولی وفایی – شهردار کامیاران

صفحه 1

از سلبریتی ها همواره مورد  سبک زندگی بسیاری 
تبعیت نوجوانان و جوانان قرار داشته اما برخی روانشناسان 
و تحلیلگران مسائل اجتماعی معتقدند نباید این قشر پویای 
جامعه هر رفتاری از سلبریتی ها مانند پرهیز از ازدواج را 

به الگویی برای خود قرار دهند.  
ازدواج سلبریتی ها از جمله موضوعات مورد عاقه 
کنجکاوی،  دلیل همین  به  که  است  جامعه  جوان  قشر 
نشریات و روزنامه های زرد به دنبال حاشیه سازی، هر 
روز خبر از ازدواج یا طاق فان بازیگر و بهمان خواننده 

می نویسند.  
مسئله ای که بارها در »تاک شو« های تلویزیونی با 
حضور سلبریتی ها به آن اشاره می شود و پاسخ میهمانان 
برنامه که سن برخی نیز 40 سال هم عبور کرده و بعضا به 
دهه پنجم زندگی رسیده اند، چیزی جز پیدا نکردن گزینه 
مناسب، نداشتن وقت، پیش نیامدن موقعیت آن و غیره 
نیست. افرادی که خواسته یا ناخواسته به عنوان الگو برای 
قشر جوان مطرح هستند و باید بدانند هر عمل و رفتاری 

از آنان مورد تقلید این قشر قرار می گیرد.
درباره اینکه سلبریتی ها چرا تجرد را بر تاهل ترجیح 
اینکه این امر خواست آنان است یا جبر شرایط  داده و 
بوده، با سعید کاوه روانشناس و مشاور خانواده به گفتگو 
پرداختیم و وی با تاکید بر اینکه این چالش اختصاص 
به هنرمندان ندارد و بین اقشار مختلف جامعه نیز رواج 
یافته، اظهار داشت: نداشتن آگاهی و آموزش الزم برای 
ارتباط برقرار کردن، شناخت و در نهایت زندگی با جنس 
مخالف مشکل بزرگ امروز است. البته با توجه به اینکه 
از طریق مشاهده  را  آموخته های خود  افراد ۸0 درصد 
یاد می گیرند، هر شخصی به طور غریزی مطالبی که از 

اطرافیان بیان می شود را بکار می بندد.

وی با ابراز تاسف از اینکه جای آموزشی مدون و 
حساب شده و از پیش برنامه ریزی شده که توسط افراد 
آموزشی  سیستم  در  شدت  به  درآید  اجرا  به  متخصص 
اجتماعی خالی است، خاطرنشان کرد: امیدواریم این امر 
بخشی از آموزش عمومی در دوره های متوسطه اول و 
دوم درآید زیرا به دلیل نبود آن، نیمی از مشکات مطرح 
شده در مراکز مشاوره خانواده و روانشناسی، توسط زوج 
هایی است که با هم خیلی مشکل دارند همین نشان می 
از ازدواج  باید روی موضوع آموزش های قبل  دهد که 

بیشتر کار و آگاهی داد.
غرور و خودشیفتگی عامل تمایل به تجرد قطعی

این روانشناس و مشاوره خانواده در پاسخ به اینکه 
آیا سلبریتی ها با توجه به داشتن موقعیت خوب و ثروت 
قابل قبول، هنوز آمادگی الزم برای ازدواج را پیدا نکرده اند،  
توضیح داد: در تجربه کاری شاهد هستم که به غیر از 
سلبریتی ها، دخترها و پسرهای بسیار زیبا و خوش تیپ به 
دلیل اینکه از طرف جنس مخالف مورد توجه قرار دارند و 
به دست آوردن جنس مخالف برای آنها راحت است چندان 
برای ازدواج وقت و جایگاه قایل نیستند.کاوه با تاکید بر 
اینکه حتی اگر موارد مناسبی هم برای آنها به وجود آید 
رغبتی برای ازدواج نشان نمی دهند، یادآور شد: متاسفانه 
چرایی این بی رغبتی را هم با این حرف که »دست روی 

هر کسی بگذارم جواب رد نمی شنوم« می دهند.
ترس از دست دادن منطقه امن ذهنی

وی، یکی دیگر از دالیل دیر ازدواج کردن یا بی 
را  به خصوص سلبریتی های خانم  رغبتی سلبریتی ها 
ترس از دست دادن منطقه امن ذهنی عنوان و تصریح 
کرد: در مورد سلبریتی های خانم که دیر ازدواج می کنند 
باید گفت به این دلیل است که می ترسند همسر آینده 

مخالف بازیگری و کارهای هنری آنان باشد پس چون 
با مخالفت  را  نمی خواهد فرصت شغلی به دست آمده 
همسر از دست بدهند و مانعی برای پیشرفت آنان شود 

عطای ازدواج را به لقایش می بخشند.
به گفته این مشاوره خانواده، در مورد سلبریتی های 
مرد نیز می توان گفت بیشتر تمایل دارند به جای درگیر 
شدن در زندگی با کسی که خرده فرمایش و حساسیت 
بسیار دارد، از فرصت های پیش آمده و هم صحبتی هایی 
که در دوران کاری برای آنها پیش می آید بیشتر استفاده 
کنند. ضمن اینکه شاهد کم دوام یا بی دوامی ازدواج سایر 
سلبریتی ها هستند،  بنابراین مسوولیت گریز از تشکیل 

خانواده می شوند و از اقدام به ازدواج سرباز می زنند.
سبک زندگی هر سلبریتی قابل تقلید نیست

کاوه در بخشی دیگر از این گفت وگو با تاکید بر 
اینکه این افراد مشهور معموال برای قشر جوان الگو می 
ازدواج کردن  دیر  یا  ازدواج  در مساله  آنجا که  تا  شوند 
آنان همانندسازی می کنند، خاطرنشان کرد:  با  را  خود 
این در حالیست که همه اقشار جامعه باید بدانند که بین 
هنر سلبریتی ها و رفتار و زندگی شخصی او تفکیک قایل 
شوند یعنی بتوان برای نوجوانان و جوانان جا انداخت که 
این سلبریتی ممکن است هنرمند خوبی باشد اما ممکن 
است همسر خوبی نباشد یا شخص با اخاقی در زندگی 
به  تاکید کرد: نسل جوانی که  نباشد.وی  شخصی خود 
دنبال الگو است باید بیاموزد که سبک زندگی هر سلبریتی 
قابل تقلید نیست. قرار نیست اگر شیوه پوشش و حرفه 
نوجوان و جوان جذاب  برای قشر  هنری یک سلبریتی 
است، سبک  زندگی شخصی او را الگوی زندگی شخصی 
خود قرار دهند زیرا معموال ما از بیرون فقط ناظر ویترین 

و ظاهر زندگی  این افراد هستیم.
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سلبریتی ها، الگوهای خوبی برای نوجوانان و جوانان نیستند
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نماینده مردم سنندج:
نظارت بر فضای مجازی بیشتر شود

ــه »ضــرورت  ــاره ب ــا اش ــس ب ــنندج در مجل ــردم س ــده م نماین
مدیریــت فضــای مجــازی« از بعضــی فعالیت هــای سیاســی - 

ــرد. ــاد ک ــانه ای انتق رس
ســید مهــدی فرشــادان، در جلســه علنــی روز گذشــته مجلــس 
شــورای اســامی در تذکــر شــفاهی گفــت: از فضــای مجــازی بــرای 
امیدآفرینــی، توصیــه بــه صبــر و حق اســتفاده کنیــد. متأســفانه فضای 
مجــازی کشــور از یــک جهاتــی واقعــا ول اســت. بایــد افــراد مســئول 

نظــارت خــود را در ایــن مــورد بیشــتر کننــد.
نماینــده مــردم ســنندج، دیوانــدره و کامیــاران در مجلــس 
ــت و  ــاره مدیری ــری درب ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــه تأکی ــاره ب ــا اش ب
نظــارت بــر فضــای مجــازی، خطــاب بــه رئیــس جمهــور گفــت: روی 
ســخن مــن بــا مدیــران فضــای مجــازی کشــور اســت، چــه نهــادی 
مســئول جلوگیــری از تهمت هــا و هجمه هــای افــراد معلــوم الحــال 
ــر  ــارت ب ــات نظ ــای هی ــا و اعض ــراد، چهره ه ــخصیت ها، اف ــه ش ب

ــات اســت؟ انتخاب
ــا بیــان اینکــه هنــوز 2 مــاه بــه انتخابــات باقــی  فرشــادان ب
مانــده اســت، مدعــی شــد: افــرادی خــود را در پشــت تعــداد انــدک 
ــراد فرصــت  ــر در فضــای مجــازی و اف شــمار تریبون هــای باجگی
ــات شــوراهای شــهر  ــد انتخاب ــد و می خواهن ــان کرده ان ــب پنه طل
ــص و  ــت، متخص ــراد پاکدس ــا اف ــرده ت ــی ک ــتا را مهندس و روس
ــان و  ــی از داوطلب ــده و برخ ــارج ش ــت خ ــه رقاب ــد از گردون متعه
ــر  ــف هســتند ب ــه ضعی ــه دارای کارنام ــی ک اعضــای شــورای فعل

ــد. مســند باقــی بمانن
ــاج  ــد از ب نماینــده ســنندج گفــت: دســتگاه هــای نظارتــی نبای
گیــران سیاســی حمایــت کننــد. گــردن همــه مــا در مقابــل قانــون 
بایــد از مــو نــازک تــر باشــد. پرونــده سیاســی و اقتصــادی افــراد را 

بــه مراجــع قانونــی تحویــل دهیــد نــه بــاج گیــران.

نماینده مردم چابهار:
مردم حق دارند زوایای مختلف توافقنامه 25 ساله چین 

را بدانند
ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی 
ــه  ــف توافقنام ــای مختل ــد زوای ــردم حــق دارن ــه م ــان این ک ــا بی ب
25 ســاله چیــن را بداننــد، مدعــی شــد: ایــن موافقتنامــه بایــد بــه 
ــس در راس  ــه مجل ــد ک ــان باش ــد، یادم ــس برس ــب مجل تصوی

امــور اســت.
ــس  ــار در مجل ــردم چابه ــده م ــعیدی نماین ــن س ــن الدی معی
ــس شــورای اســامی  ــروز مجل ــی ام ــر شــفاهی جلســه علن در تذک
ــم و  ــا عال ــارم کرون ــک چه ــت: در پی ــور گف ــه رییس جمه خطــاب ب
آدم را مقصــر دانســتید جــز خودتــان را، مــردم را ببخشــید کــه ســتاد 
ملــی کرونــا ســفر را ممنــوع نکــرد، ملــت را ببخشــید کــه در صــف 
هــای طویــل مــرغ بــه شــیوع ویــروس ویرانگــر کمــک کردنــد، مــا 
را معــاف کنیــد کــه ناهماهنگــی دســتگاه هــای دولتــی باعــث شــد 

ــم.  ــم واکســن را وارد کنی نتوانی
ــه  ــوان کــرد: در حــوزه انتخابی ــر نفــت عن ــه وزی وی خطــاب ب
اینجانــب حتــی یــک متــر لولــه گــذاری گاز انجــام نشــده، وزارت نفت 
بــرای ایفــای مســئولیت اجتماعــی خــود در محــروم ترین نقطه کشــور 
چــه اقدامــی انجــام داده اســت؟ گیرم که اســتیضاح مجلــس گریبانتان 
را نگیــرد، در برابــر پیشــگاه عــدل الهــی چــه جوابــی خواهید داشــت؟ 
وزیــر بهداشــت یــک بــار بــه بیمارســتان هــای حــوزه انتخابیــه بیایید 
تــا معنــای فاجعــه درمــان را حــس کنیــد، بــه جــای مرثیــه ســرایی 

بــرای جــان ایــن مــردم ارزش قائــل شــوید.
ســعیدی خطــاب بــه وزیــر آمــوزش و پــرورش اظهــار کــرد: آیــا 
مــی دانیــد در گزینــش هــای اخیــر برخــاف مصوبــه ســازمان اداری 
و اســتخدامی، عمــده نیروهــای کارمــد بومــی و مانــدگار حــذف شــده 

انــد؟ از شــما مــی خواهیــم تجدیدنظــر کنیــد.
ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی در 
پایــان خطــاب بــه رییــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: مــردم 
حــق دارنــد زوایــای مختلــف توافــق نامــه 25 ســاله چیــن را بداننــد، 
براســاس اصــول 77 و 125 قانــون اساســی ایــن موافقــت نامــه بایــد 
ــس در راس  ــه مجل ــد ک ــان باش ــد، یادم ــس برس ــب مجل ــه تصوی ب

امــور اســت.

معاون پلیس راهور:
جرایم مشمول دو برابری راهنمایی و رانندگی بخشیده شد

ــس  ــر رئی ــاس تدابی ــت: براس ــور گف ــس راه ــی پلی ــاون اجتماع مع
ــه  ــری ب ــمول دو براب ــای مش ــی جریمه ه ــروی انتظام ــور نی ــس راه پلی
اصــل بازگشــته و افــرادی کــه مشــمول ایــن جرایــم می شــوند تــا پایــان 

دی مــاه امســال فرصــت دارنــد اصــل جرایــم را بپردازنــد.
ــه  ــردم ب ــه م ــت ک ــزود: از آن جه ــی اف ــن اهلل جهان ــرهنگ عی س
دلیــل شــرایط کرونــا در مضیقــه بودنــد ایــن طــرح بــه مجلــس پیشــنهاد 

و تصویــب شــد.
وی ادامــه داد: براســاس پیشــنهاد پلیــس راهــور ناجــا بــه مجلــس 
شــورای اســامی و تصویــب در مجلــس، جرایــم خودروهایی که مشــمول 
دو برابــری بودنــد، بخشــیده شــد و افــراد بایــد اصــل جریمــه را تــا پایــان 

دی مــاه بپردازنــد.
ســرهنگ جهانــی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح از چهــارم اردیبهشــت 
مــاه آغــاز مــی شــود، گفــت: ایــن طــرح فقــط شــامل جرایــم دو برابــر 
شــده ســال 99 مــی شــود و شــامل جرایــم ســال 1400 نیســت و افــراد 
ــان دی  ــا پای ــری شــده ســال 99 را ت ــم دو براب ــد اصــل جرای مــی توانن
مــاه امســال از طریــق درگاه بانــک هــا، ســایت پلیــس و دفاتــر پلیــس 

ــد. +10 بپردازن
معــاون اجتماعــی پلیــس راهــور افــزود: چنانچــه افرادی که مشــمول 
ایــن طــرح مــی شــوند تــا زمــان اعــام شــده نســبت بــه پرداخــت جرایم 
خــود اقــدام نکننــد، جرایــم آنهــا دو برابــر و در ســوابق افراد درج می شــود.

ــرادی در  ــا اف ــن ســئوال کــه آی ــه ای ــی در پاســخ ب ســرهنگ جهان
ســاعت محدودیــت ترافیــک بــرای اهــدای خــون مراجعــه کردنــد، جریمه 
مــی شــوند، گفــت: افــرادی کــه در مــاه مبــارک رمضــان بعــد از افطــار 
بــرای اهــدای خــون مراجعــه مــی کننــد و از آن جایــی کــه در ســاعت 
محدودیــت تــردد شــبانه از ســاعت 21 تــا 3 صبــح انجــام مــی شــوند، 

جریمــه نخواهنــد شــد.
وی افــزود: ســازمان انتقــال خــون اســامی ایــن افــراد همــراه پــاک 
خــودرو را در قالــب فایلــی بــه صــورت هفتگــی بــرای پلیس راهور ارســال 
ــم  ــراد از لیســت پرداخــت جرای ــن اف ــق اســامی ای ــن طری کــرده و از ای

محدودیــت کرونایــی حــذف مــی شــود.

کارفرما های خاطی جریمه می شوند؛

پرداخت حقوق کمتر از حداقل دستمزد غیر قانونی است
عضو هیات مدیره کانون 
عالی شوراها معتقد است؛ هیچ 
به  منجر  نمی تواند  توافقی 

پرداخت کمتر از حداقل دستمزد شود.
فروردین  حقوق  یز  ر ا و زمان 
نزدیک می شود اما افزایش 39 درصدی 
کارگران  از  بسیاری  برای  مزد  پایه 
و  کوچک  کارگاه های  در  که  کشور 
شبیه  بیشتر  می کنند،  کار  زیرپله ای 
دیگر،  سوی  از  واقعیت؛  تا  رویاست 
افزایش مزایای مزدی به هیچ وجه به 

این کارگران تعلق نمی گیرد.
در موارد بسیاری استدالل غالب 
این است که کارگر بین بیکار شدن و 
گرفتن دستمزد پایین تر، براساس توافق 
با کارفرما، دستمزد پایین تر را انتخاب 
به  که  حالیست  در  این  است؛  کرده 
گفته حسین حبیبی )عضو هیات مدیره 
کانون عالی شوراها( چنین توافقاتی از 
اساس بر مبنای اشتباه گذاشته شده و 
نمی توان کارگران را به چنین توافقاتی 

مقید کرد.  
این  در  باالدستی  الزامات  به  او 
وجه  مهم ترین  می کند:  اشاره  رابطه 

سازمان  مقاوله نامه های  همه  مشترک 
جهانی کار، پافشاری بر اصل مشارکت 
و  کارگران  نمایندگان  سازمان یافته 
کارفرمایان بر پایه برابری و برخورداری 
از حقوق مساوی است. بخشی هایی از 
جهانی  سازمان   26 شماره  مقاوله نامه 
کار درخصوص ساز وکار تعیین حداقل 
دستمزد است و اینکه هیچ کارفرمایی 
نباید کمتر از حداقل دستمزد به کارگران 
خود بپردازد. وفق ماده 3 این مقاوله نامه 
رعایت نرخ های حداقل مزد تعیین شده 
ذینفع  کارگران  و  کارفرمایان  برای 

الزامی است به نحوی که نتوان نرخ های 
مزبور را از طریق قراردادهای فردی و 

دست جمعی کاهش داد.
 ۸ ماده  می کند:  اضافه  حبیبی 
مذکور  شروط  می گوید  کار  قانون 
آن  بعدی  تغییرات  یا  کار  قرارداد  در 
برای  که  بود  خواهد  نافذ  صورتی  در 
مقرر  امتیازات  از  مزایایی کمتر  کارگر 
در این قانون  منظور ننماید. این ماده ۸ 
همان مقاوله نامه 26  است که می گوید 
نمی توان کمتر از حداقل مزد، حتی با 
توافق کارگر یا تشکل کارگاه و استان 

و کشور به کارگر پرداخت نمود. وفق 
کشور  هر  فوق،  مقاوله نامه   4 ماده 
عضو و ملحق شده به مقاوله نامه، باید 
مبتنی  نظامی  کردن  برقرار  طریق  از 
بر نظارت و ضمانت اجرا، تدابیر الزم 
را اتخاذ کند تا کارفرمایان و کارگران 
الزم  مزد  حداقل  نرخ های  از  ذینفع 
 4-2 ماده  وفق  کنند.  تبعیت  االجرا 
مشمول  که  رگری  کا مه،  له نا و مقا
نرخ های حداقل مزد  است ولی مزدی 
کمتر از این نرخ ها دریافت می کند باید 
حق داشته باشد که مابه التفاوت طلب 
خود را ظرف مدت مقرر در قوانین ملی 
از طریق قضایی یا هر راه قانونی دیگر 

دریافت کند.
این  با  تاکید می کند:  پایان  در  او 
حداقل  از  کمتر  که  کارگری  حساب، 
باید  می کند،  دریافت  مصوب  دستمزد 
شغلی  امنیت  اصل  رعایت  با  بتواند 
و  کرده  مراجعه  ذیضاح  مراجع  به 
دغدغه  بدون  را  خود  مزد  مابه التفاوت 
اینکه کارفرمای  دریافت کند؛ در عین 
تاوان  و  شود  جریمه  باید  نیز  خاطی 

قانونگریزی خود را بپردازد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

برگزاری حضوری کالس های عملی دانشگاه امیرکبیر منتفی شد
ثانوی  تا اطاع  اینکه هیچ  کاس عملی  بر  تاکید  با  امیرکبیر  دانشگاه 
به صورت حضوری برگزار نمی شود، شرط حضور دانشجویان در آزمایشگاه ها 

را اعام کرد.
به گزارش دنیای جوانان از دانشگاه امیرکبیر، معاونت آموزشی و تحصیات 
تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اطاعیه ای جدید اعام کرد؛ با توجه به 
شرایط اضطراری اعام شده از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا در 20 فروردین 
1400 در خصوص شیوع گسترده ویروس در کشور و به خصوص در شهر تهران 

تا رفع شرایط اعام شده، موارد زیر برقرار خواهد بود.
در این اطاعیه آمده است: تمامی کاس های نظری به صورت مجازی 
برگزار می شود و هیچ کاس عملی نیز حضوری تشکیل نخواهد شد. زمان و 
نحوه برگزاری کاس های جبرانی برای دروس عملی که در این بازه برنامه ریزی 

شده بودند، متعاقبًا اعام خواهد شد.
در ادامه تاکید شده است، تمامی دفاع های کارشناسی، کارشناسی ارشد، 
پیشنهاد رساله دکترا، پیش دفاع دکترا و دفاع دکترا به صورت مجازی برگزار 
خواهد شد. همچنین برگزاری امتحان جامع به صورت حضوری ممکن نیست 
و در صورت لزوم صرفًا با رعایت شرایط ذکر شده در نامه در تاریخ 24 آذر ماه 

99 می تواند به صورت مجازی برگزار شود.
همچنین صرفًا آزمایشگاه هایی باز خواهند بود که در آنها آزمایش هایی 
بصورت سلسله وار در انجام است و در صورت قطع آن ها تمام آزمایش های 

تکمیل شده باید از ابتدا تجدید شوند.
صرفا دانشجویانی که برای کار تحقیقاتی و انجام پروژه های کارشناسی و 
کارشناسی ارشد و رساله دکترا و یا پیگیری برگزاری دفاع خود در اضطرار بوده 

و مجبور به مراجعه به دانشگاه هستند مجاز به ورود به دانشگاه خواهند بود.

نتایج اولیه آزمون دکتری اعالم شد
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از اعام اسامی بیش از 136 
)نیمه متمرکز (   »Ph.D«انتخاب رشته مقطع دکتری به  هزار داوطلب مجاز 

سال 1400 از طریق سایت این سازمان خبر داد.
نتایج  کارنامه  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  آمیزی، ضمن  زرین  فاطمه 
 »Ph.D«اولیه و انتخاب رشته پذیرفته شدگان آزمون ورودی مقطع دکتری
از طریق درگاه  )نیمه متمرکز ( سال 1400 روز گذشته)یکشنبه29 فروردین( 
اطاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  منتشر مشد 
و متقاضیان با استفاده از شماره داوطلبی یا شماره پرونده و همچنین شماره 
شناسنامه و سال تولد می توانند کارنامه نتایج اولیه آزمون خود را مشاهده کنند.

وی با بیان اینکه تعداد 136 هزار و 665 داوطلب در آزمون دکتری 1400 
مجاز شدند، تصریح کرد: بدون لحاظ ظرفیت دانشگاه ها آزاد اسامی، امسال 
120 هزار و 32 نفر در آزمون دکتری دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم 

پذیرفته خواهند شد.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: آن دسته از متقاضیانی 
که براساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی شده اند، 
می توانند از فردا دوشنبه30 فروردین تا روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه نسبت 
به ثبت کدرشته محل های انتخابی خود )حداکثر 50 کدرشته محل درصورت 
موجود بودن( با توجه به رشته امتحانی که در آن آزمون داده اند، از طریق درگاه 

اطاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند.
زرین تاکید کرد: متقاضیانی که مجاز به انتخاب رشته می باشند و عاقه 
مند به انتخاب رشته های دانشگاه آزاد اسامی هستند، الزم است با کد دسترسی 
www. مندرج در کارنامه به درگاه اطاع رسانی دانشگاه مذکور به آدرس

azmoon.org  مراجعه و بر اساس اطاعیه های مربوط که در سایت آن 
دانشگاه اطاع رسانی خواهد شد، اقدام نمایند.

دورهمی 100 نفره یک کافه در شرق تهران
معاون نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ از برخورد پلیس با یک دورهمی 100 نفره 

در کافه ای واقع در شرق تهران خبر داد.
سرهنگ نادر مرادی، دراین باره گفت: روز شنبه گذشته ماموران معاونت نظارت بر اماکن 
عمومی پلیس امنیت پایتخت از طریق منابع خبری و اطاعاتی متوجه شدند که یک دورهمی  
شبانه با حضور بیش از 100 نفر در یکی از کافه های واقع در شرق تهران برگزار شده که بافاصله 
رسیدگی به موضوع را دستورکار خود قرارداده و از صحت گزارش واصله اطمینان پیدا کردند. 

وی با اشاره به هماهنگی با مقام قضایی و اخذ مجوز پلمب کافه گفت: ماموران با حضور 
در محل این کافه رستوران معروف مشاهده کردند که حدود 100نفر مرد و زن بدون رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در این کافه رستوران حضور دارند که بافاصله 
ماموران نسبت به پایان دادن به این فعالیت اقدام کردند و کافه مذکور را نیز به سبب بی توجهی 
به مقررات مربوط به کرونا پلمب کردند. معاون نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ با بیان اینکه 
متصدی واحد مذکور نیز بازداشت و به مقر انتظامی منتقل شد، گفت: برای این فرد پرونده ای 

تشکیل شده و متهم برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

کشف چمدان 11 کیلویی هروئین در فرودگاه
رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: با تاش مشترک کارکنان پلیس فرودگاه مهرآباد و 
امام )ره( باند قاچاقچیان مواد مخدر متاشی و مقدار 11 کیلوگرم هروئین و 14 کیلوگرم مواد 

مخدر صنعتی کشف شد.

سردار مهدی معصوم بیگی افزود: با انجام اقدامات پلیسی چندین ماهه و تمرکز دایره 
مبارزه با مواد مخدر پلیس فرودگاه مهرآباد بر فعالیت های یک باند فعال در زمینه ترانزیت مواد 
مخدر به کشورهای خارجی، اطاعات دقیقی درباره حمل مواد مخدر توسط دو نفر از اعضای 

این باند به مقصد کشور ترکیه در اختیار پلیس فرودگاه امام )ره( قرار گرفت.
وی افزود: با مشخص شدن زمان انتقال مواد مخدر، قاچاقچیان به محض ورود به فرودگاه 
حضرت امام )ره( شناسایی و دستگیر شدند که در بازرسی از بار همراه آنان مقدار 11 کیلوگرم 
مواد مخدر از نوع هروئین که به شکل بسیار حرفه ای در دو عدد چمدان جاسازی شده بود، 
کشف شد.رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: دو نفر دیگر از اعضای این باند در اسفند ماه 
سال 99 که قصد انتقال مواد مخدر به کشور ترکیه را داشتند در همان بازه زمانی شناسایی و در 
فرودگاه حضرت امام )ره( دستگیر شدند که در بازرسی از چمدان های همراه مقدار 14 کیلوگرم 

مواد مخدر صنعتی کشف شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، معصوم بیگی با اشاره به اینکه پرونده در خصوص متهمان 
تشکیل و به همراه مواد مخدر مکشوفه تحویل مراجع قضائی شد، خاطرنشان کرد: اقدامات 
الزم در خصوص شناسایی سایر قاچاقچیان و انهدام کامل باند در دستور کار پلیس فرودگاه 

پلیس پیشگیری ناجا قرار دارد.

نزاع خونین اوباشگران در جنوب تهران
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری پنج اوباشگری که اقدام به ایجاد رعب 

و وحشت و نزاع گروهی در محله فاح کرده بودند، خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای در حاشیه دستگیری این اوباشگران با حضور در جمع خبرنگاران 
گفت: به دنبال دریافت خبری از سامانه 110 پلیس درخصوص وقوع یک فقره نزاع و درگیری 
با ساح سرد رسیدگی به موضوع در دستوکار ماموران پلیس پیشگیری قرار گرفته و ماموران 
با حضور در محل مشاهده کردند که این نزاع منجر به آسیب دیدگی و مجروحیت دو نفر از 

طرفین درگیری در منطقه فاح شده است.  
وی با بیان اینکه پس از حضور ماموران در محل تعدادی از اشرار که از طرفین نزاع بودند 
با قمه به سمت گشت خودرویی پلیس حمله ور شده بودند، گفت: ماموران پلیس با استفاده 
تجهیزات و فنون دفاع شخصی به مقابله با این افراد پرداخته و سرانجام دو نفر از این افراد را 

در محل دستگیر کردند.  
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جف بزوس: آمازون با کارکنانش 
مثل ربات رفتار نمی کند

جف بزوس، آمازون را در حالی ترک می کند که این شرکت به 200 میلیون 
مشترک سرویس پرایم دست پیدا کرده است. از طرفی، برنامه هایی که آمازون 
در سر می پروراند قرار است شامل تغییراتی در محیط کاری باشد تا مشکاتی 
که اخیرا در رسانه ها مطرح شده اند برطرف شوند. حداقل این برداشتی است که 
می توان از آخرین نامه ی جف بزوس خطاب به سرمایه گذاران آمازون برداشت 
کرد. بزوس در سال جاری میادی صندلی مدیرعاملی آمازون را رها می کند و 

این ِسَمت به اندی جسی می رسد.
آخرین باری که آمازون آمار مربوط به تعداد مشترکین سرویس پرایم را منتشر 
کرد، اوایل 2020 بود. آمازون در جریان برگزاری کنفرانس مالی سه ماهه ی پایانی 
سال 2019 گفته بود 150 میلیون مشترک پرایم دارد. این یعنی تعداد مشترکین 

سرویس محبوب آمازون با سرعت سرسام آوری افزایش پیدا کرده.
برای اینکه بفهمید این سرعت چقدر زیاد است، بهتر است نگاهی به برخی 
آمار بیاندازیم. 13 سال طول کشید تا آمازون تعداد مشترکین سرویس پرایم را به 
100 میلیون نفر برساند. در بین سال های 201۸ و 2019 تعداد مشترکین پرایم 
50 میلیون نفر افزایش یافت و اندکی بیش از یک سال بعد، پرایم اکنون دارای 

200 میلیون کاربر است.
خرده فروشی  کسب و کار  برای  بزرگی  مزیت های  کرونا  ویروس  دنیاگیری 
با خود  باال برد و شاید  را بسیار  این شرکت  آمازون به همراه آورد و درآمدهای 
فکر کنید دلیل اصلی دستیابی به 200 میلیون مشترک پرایم کرونا بوده است، 
بااین حال تحلیلگران می گویند آمازون در هر صورت قرار بود به این رکورد جدید 

دست پیدا کند.
انگجت می نویسد بخش مهمی از نامه ی جف بزوس به تاش نافرجام اخیر 
کارکنان مرکز ارسال کاالی BHM1 در بسمر آالباما برای ایجاد اتحادیه اشاره 
می کند. بزوس می نویسد: »آیا خیال رئیس هیئت مدیره ی شما از نتیجه ی اخیر 
رأی گیری ایجاد اتحادیه در بسمر راحت شده است؟ خیر، خیالش راحت نشده. 
من معتقدم که باید کار بهتری برای کارمندان مان انجام دهیم. درحالی که نتایج 
رأی گیری یک طرفه بود و ارتباط مستقیم ما با کارمندان قوی است، برایم واضح 
داریم،  نیاز  برای کارمندان  ارزش  ایجاد  به منظور  بهتری  به چشم انداز  است که 

چشم اندازی برای موفقیت آن ها«.
آمازون  به سیاست کاری  به شکل غیرمستقیم  بزوس  نامه ی جدید جف 
برای انجام یک سری فعالیت ها در خارج از ساعات کاری اشاره می کند. این 
موضوع یکی از اصلی ترین گایه های کارکنانی در بسمر بود که قصد داشتند 
تک تک  دقت  با  می گوید  آمازون  کنند.  رفع  را  آن  اتحادیه  ایجاد  طریق  از 
انجام  اصلی شان  وظیفه ی  بر  مضاف  مقدمش  خط  کارکنان  که  را  کارهایی 

می کند. پایش  می دهند 
سیستمی که آمازون در محیط کار مستقر کرده در صورتی که کارکنان برای 
مدت زمانی طوالنی در خارج از محیط کار باشند، پیغام هایی خودکار برای آن ها 
ارسال می کند. برخی کارمندان آمازون می گویند به دلیل همین سیستم نمی توانند 

در زمان های مورد نیاز از سرویس بهداشتی استفاده کنند.
جف بزوس از این سیاست دفاع می کند و می گوید: »کارمندان در شیفت 
کاری شان می توانند برای استراحت، آب خوردن، استفاده از سرویس بهداشتی یا 
به شکل  متأثر شود،  کار  در فضای  اینکه عملکردشان  بدون  مدیران  با  صحبت 
غیرسمی دست از کار بکشند«. بزوس در ادامه می گوید آمازون اهدافی غیرمنطقی 
برای میزان و شدت کار کردن کارکنان تعیین نمی کند و ادامه می دهد: »ما اهدافی 

قابل دسترسی برای عملکرد کارمندان در نظر می گیریم«.
جف بزوس می گوید آمازون در حال تدوین برنامه ی الگوریتمیک جدیدی 
برای کارکنان است که به صورت خودکار آن ها را در بین کارهایی که گروه های 
متفاوتی از عضات بدن را درگیر می کنند جابه جا می کند. جف بزوس می گوید 
آمازون در سال جاری میادی این برنامه ی جدید را روی کار می آورد. آمازون 
همچنین تصمیم دارد در سال 2021 بالغ بر 300 میلیون دالر در پروژه های ایمنی 

محیط کار سرمایه گذاری کند.  

ملی  د  ستا سخنگوی 
مقابله با کرونا گفت: هنوز به 
اوج و قله پیک چهارم کرونا 
در ایران نرسیده ایم. پیش بینی می شود 
موج  این  در  کرونا  بستری های  تعداد 
به 60 هزار نفر برسد و حاال حاالها از 

وضعیت قرمز خارج نمی شویم.
علیرضا رئیسی افزود: تعداد موارد 
بستری کرونا در اوج ییک سوم کرونا 
اما هنوز به اوج  به 23 هزار نفر رسید 
و قله پیک چهارم کرونا نرسیده ایم اما 
تعداد بستری ها به 43 هزار نفر رسیده 
تعداد  که  است  این  بینی  پیش  است. 
بستری های کرونا در اوج پیک چهارم 
نفر برسید که یک رکورد  به 60 هزار 

بی سابقه است.
وی درباره اقدامات وزارت بهداشت 
برای مقابله و کنترل پیک چهارم کرونا 
گفت: فعا فقط بحث تمدید محدودیت 
های کرونا مطرح است، محدودیت های 
اباغ شده برای شهرهای قرمز و نارنجی 
این هفته هم تمدید شد و قرار است، 
پنجشنبه برای ادامه این محدودیت ها و 
چگونگی آن در ستاد ملی کرونا تصمیم 

گیری شود.
محدودیت  احتماال  افزود:  رئیسی 
می  تمدید  دیگر  هفته  دو  کرونا  های 
شود. اما حتی اگر نمودار صعودی کرونا 
از حالت  ثابت شود و  در پیک چهارم، 
صعودی خارج شود یا حتی نزولی شود، 
خارج  قرمز  وضعیت  از  حاالها  حاال 

نمی شویم.
کشورها  رسمی  آمار  اساس  بر 
)اسفند  شیوع  ابتدای  از  کرونا  ویروس 
نفر را  تاکنون حدود 132 میلیون   )9۸
در دنیا به طور قطعی مبتا کرده و حدود 
دو میلیون و ۸60 هزار نفر نیز بر اثر این 

بیماری جان خود را از دست داده اند.
یا  آلوده  دست  با  کرونا  ویروس 
تنفسی  قطرات  حتی  و  سرفه  عطسه، 
افراد  از طریق دهان، بینی و چشم به 
منتقل می شود. تنگی نفس، خستگی و 
بدن درد، اختال در بویایی و چشایی 
عائم  جمله  از  گوارشی  مشکات  و 
بیماری کووید 19 است که بیش از ۸0 
درصد مبتایان به این ویروس نیز دچار 

بیماری خفیف می شوند.
ر  د نیز  یروس  و ین  ا جهش 

که  آفریقا  و  هندوستان  نگلستان،  ا
بیماری زایی و  افزایش سرایت،  موجب 
مرگ و میر شده، نگرانی های جدیدی 

را در جهان به وجود آورده است.
اوایل  یافته کرونا  ویروس جهش 
بهمن سال گذشته در انگلیس مشاهده 
شد و سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان 
از  ماه  بهمن   16 پزشکی  آموزش  و 
کرونای  ویروس  مورد  اولین  شناسایی 
جهش یافته انگلیسی در ایران خبر داد.

سال  بهمن   25 همچنین  وی 
کرونای  ویروس  اینکه  بیان  با  گذشته 
انگلیسی در کشور چرخیده است، گفت: 
 روزهای سختی در انتظار ما بوده و باید 

خود را آماده کنیم.
تلفات  محسوس  افت  وجود  با 
های  پروتکل  رعایت  پی  در  کرونا 

بهداشتی پیش از آغاز سال جدید، اما 
توصیه  برخاف  نوروزی که  سفرهای 
های ستاد ملی مقابله با کرونا صورت 
پذیرفت، بار دیگر وضعیت کشور را به 
از  و  بازگرداند  کرونایی  قرمز  شرایط 
اوایل هفته دوم فروردین تلفات کرونا 

سه رقمی شد.
به گزارش وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی روز شنبه گذشته تعداد 
نفر و  را 319  روزانه کرونا  جانباختگان 
تعداد بیماران جدید شناسایی شده مبتا 
به کرونا را 21 هزار و 312 بیمار جدید 
شناسایی  کشور  در  کووید19  به  مبتا 
شد که دو هزار و 176 نفر از آنها بستری 
شدند. تعداد جانباختگان کرونا در ایران 
بر اساس اعام رسمی وزارت بهداشت به  

66 هزار و 327 نفر رسیده است.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

تعداد بستری های کرونا در اوج پیک چهارم به ۶0 هزار نفر می رسد

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

بررسی پیامدهای روانی کرونا توسط یک پزشک؛
ترس از ابتال به ویروس کرونا خطرناک تر 

از خود ویروس 
پزشک عمومی گفت:  برای در امان ماندن از مشکات ویروس کرونا باید 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کرد اما استرس فرد را در معرض ابتای بیشتر 

قرار می دهد.
 دکتر محمد باقر علیئی روز یکشنبه با بیان اینکه ترس از ابتا به ویروس 
کرونا خطرناک تر از خود ویروس کرونا است، یادآور شد: با وجود برنامه های 
اما متاسفانه  مختلفی که از صدا وسیما برای آگاه سازی مردم پخش می شود 
بسیاری از افراد هنوز هم کرونا را جدی نمی گیرند و با این رفتار خود و دیگران 
را به دردسر می اندازند. در رابطه با ویروس کرونا باید بدانیم که اگر پروتکل های 

بهداشتی را رعایت نکنیم حق الناس به گردن ما است.
وی افزود: حاال که دوباره شیوع ویروس کرونا اوج گرفته باید از تردد در 

مکان های شلوغ و سفر پرهیز کنیم. با رعایت پروتکل های بهداشتی می توانیم 
جان خود و دیگران را از خطر مصون بداریم.

 اولویت تزریق واکسیناسیون با جانبازان و خانواده شاهد 
درباره  ترور  قربانیان  های  خانواده  از  حمایت  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
سالمندان،  جانبازان،  شد:  یادآور  ایثارگر  و  شاهد  های  خانواده  واکسیناسیون 
بیماران زمینه ای، کادر درمان و خانواده های شاهد و ایثارگران باید در اولویت 

واکسیناسیون باشند.
این پزشک عمومی توضیح داد: خانواده های معظم شهدا که در سن سالمندی 
هستند و همچنین جانبازان واالمقام با توجه به شرایط خاصی که دارند باید در 

اولویت تزریق این واکسن باشند.
رعایت نکات بهداشتی برای روزه داران 

علیئی با اشاره به اهمیت تغذیه در ماه مبارک رمضان گفت: نوع تغذیه اهمیت 
ویژه ای برای روزه داری دارد. اینکه برنامه غذایی روزه دار چگونه باشد تا بتواند 

انرژی الزم برای بدنش را تامین کند بسیار مهم است.
نکنیم  رعایت  را  رمضان  مبارک  ماه  در  مناسب  غذایی  برنامه  اگر   
می  مختلف  های  بیماری  دچار  و  دهیم  می  دست  از  را  خود  سامتی 
روزه  برای  را  خود  جسم  سامت  بهداشتی  های  نکته  رعایت  با  شویم. 

کنیم.   حفظ  داری 
این پزشک جانباز ایثارگر ادامه داد: البته باید در کنار نوع تغذیه به میزان 
استراحت هم در ماه مبارک رمضان توجه ویژه ای کرد. اگر میزان استراحت به 
را  آمادگی الزم  انرژی تحلیل می رود و بدن روزه دار،  نباشد هم  مقدار کافی 

نخواهد داشت.
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 بر اساس قوانین مالیاتی 
مالکان بیش از 5 واحد مسکونی 
خالی مشمول مالیات دو برابری 
می شود و عاوه بر آن در صورتی که ملک 
به مدت 120 روز غیر متوالی در طول سال 
مالیاتی خالی باشد، باز هم مشمول مالیات 

بر خانه خالی خواهد شد.
از 19 فروردین سامانه جامع اماک 
http :// نشانی  به  کشور  اسکان  و 

تمام  پذیرای   amlak .mrud . ir
سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی 
محل  اطاعات  و  مالکیت  درج  برای 
سکونت )اقامتگاه( و اماک تحت مالکیت 
وکالتی،  رسمی،  مالکیت های  )با  خود 
مدت  ظرف  روستایی(  و  شهری  تعاونی 

2 ماه است.
سرپرستان خانوار می توانند بر اساس 
آخرین رقم کد ملی خود )سرپرست خانوار( 
مطابق با جدول زمان بندی که در سامانه 
ملی اماک و اسکان کشور ذکر شده، به 

این سامانه مراجعه کنند.
ثبت  نوع  درباره  متداولی  سواالت 
نام در این سامانه برای مالکان به وجود 
آمده است که پاسخ برخی از متداول ترین 

سواالت در زیر آمده است.
اطاعات  خوداظهاری  1-برای 
سامانه ای  چه  به  سکونت  و  مالکیت 

مراجعه شود؟
سامانه ملی اماک و اسکان کشور با 
آدرس amlak.mrud.ir جهت دریافت 
خوداظهاری اطاعات مالکیت و سکونت 
توسط وزارت راه و شهرسازی طراحی شده 

و دارای اعتبار است.
   2- زمانی که افراد برای دفعه اولی 
وارد سامانه می شوند. پیغام می دهد کد 
چه  نیست.  سازگار  همراه  شماره  با  ملی 

کار باید کرد؟
است  الزم  سامانه  به  ورود  برای 
آن  مالکیت  که  همراه  شماره  یک  با 
وارد  باشد  شده  ثبت  شما  کدملی  برای 

سامانه شوند.
   3- برای ثبت واگذاری ملک در 

سامانه چه کاری باید انجام شود؟
در کنار اطاعات ملک خود در لیست 
اماک تحت مالکیت، گزینه ثبت واگذاری 

ملک انتخاب شود.
اما  است،  مالک  نام  به  خانه   -4  
مستاجر در آن سکونت دارد،  چگونه این 

مورد ثبت شود؟
در قسمت افزودن ملک بعد از ورود 
اطاعات  قسمت  در  ملک،  اطاعات 
سکونت، گزینه »شخص دیگری ساکن 
اطاعات  و  کرده  انتخاب  را   « است. 

مستاجر در آن وارد شود.
   5- در سامانه نشان می دهد خانه 
من خالیست، اما خالی نیست، چه اقدامی 

باید انجام شود؟
با  را  خود  ملک  اقامت  وضعیت   
انتخاب گزینه ثبت یا تغییر ساکن مشخص 

کنید.
یا ساکن  فروخته شده     6-ملک 
کد  اما  دارد،  سکونت  ملک  در  دیگری 
رهگیری ندارند. برای ثبت آن چه کنند؟

 وارد کردن کد رهگیری برای ثبت 
فروش یا سکونت ملک الزامی نیست.

اشتباه  طور  به  ملک،  ثبت  در   -7
اطاعات نادرستی وارد شده و ثبت نهایی 

شده،  برای ویرایش آن چه باید کرد؟
 امکان ویرایش اطاعات بعد از ثبت 
نهایی وجود ندارد. الزم است در وارد کردن 

اطاعات، دقت الزم لحاظ شود.
و  اصلی  اقامتگاه  از  منظور   -۸    

فرعی چیست؟
 اقامتگاه اصلی اقامتگاهی است که 
در آن زندگی می شود و اقامتگاه فرعی، 

اقامتگاه دوم خانواده است.
 9- اولین بار است که می خواهند 
فراموش  عبور  رمز  شوند)یا  سامانه  وارد 
شده(،  در صفحه سماوا می خواهند کد 
اما کد ملی وارد نمی  ملی را وارد کنند، 

شود. در این باره چکار باید کرد؟
اطمینان حاصل کنید از مرورگرهای 
یا   Google  Chrome روز  به 
Mozilla Firefox استفاده می شود.

  10- چگونه مشخصات ملک را در 
سامانه اضافه کرد؟

مالکیت،  اماک تحت  در قسمت   
روی گزینه افزودن ملک کلیک کرده و 

مشخصات آن را ثبت کنید.
تغییر  ملک  وضعیت سکونت   _11
اقدامی  چه  آن  ثبت  برای  است،   کرده 

باید انجام داد؟
در قسمت اماک تحت مالکیت، در 
کنار ردیف ملک خود روی گزینه ثبت یا 
تغییر ساکن کلیک کرده و وضعیت جدید 

سکونت ملک خود را ثبت کنید.
12- اقامتگاه فرد در سامانه مشاده 

نمی شود، چه کار باید کرد؟
گزینه  روی  ها  اقامتگاه  در قسمت 
افزودن اقامتگاه کلیک کرده و مشخصات 

آن ثبت شود.
   13- می خواهند اقامتگاه خود را 
تغییر دهند. چگونه اقامتگاه قبلی خود را 

حذف کنند؟
در قسمت اقامتگاه ها در کنار ردیف 
اتمام  گزینه  روی  خود  قبلی  اقامتگاه 
سکونت کلیک کرده و تاریخ پایان سکونت 
مشخصات  سپس  کنید.  درج  را  آن  در 

اقامتگاه جدید ثبت شود.
بایستی  مسکونی  واحد  آیا   -14   
120 روز به صورت متوالی خالی باشد یا 
اینکه خالی بودن به صورت غیرمتوالی نیز 

مشمول مالیات خواهد بود؟
در صورتی که ملک به مدت 120 
روز غیر متوالی در طول سال مالیاتی خالی 
باشد، باز هم مشمول مالیات بر خانه خالی 

خواهد شد.
   15- در خصوص افرادی که بیش 
از 5 واحد مسکونی خالی دارند، آیا بایستی 

تمامی اماک در یک شهر واقع باشند؟
مهم نیست که واحدهای مسکونی 
در یک شهر باشد یا در شهرهای مختلف، 
به هر حال در صورتی  که مالک بیش از 5 
واحد مسکونی خالی باشد، مشمول مالیات 

دو برابری می شود.
سال،  در طول  ملکی  اگر   -16    
را  آن  مالک  اما  بماند،  خالی  روز   120
از  بخشی  که  طوری  به  باشد،  فروخته 
اختیار  در  ماندن،  خالی  زمان  روز   120
دوم  مالک  اختیار  در  بقیه  و  اول  مالک 
باشد، در این صورت آیا مشمول مالیات 
می شود؟ اگر بله چه کسی بایستی مالیات 

را پرداخت کند؟
از زمان خالی بودن   اگر 120 روز 
در اختیار یک مالک باشد، مشمول مالیات 

می شود.
دلیل  به  ملکی  چنانچه   -17    
فرسودگی قابلیت اجاره دادن نداشته باشد، 

آیا مشمول مالیات خانه خالی می شود؟
فرسودگی، ماک عدم شمولیت در 
مالیات نیست و ملک مشمول مالیات خانه 

خالی می شود.
   1۸- پس از اینکه مالک، اخطار 
مربوط به مشمول مالیات خانه خالی بودن 
را دریافت کرد، چه کاری باید انجام دهد؟

به سامانه جهت خوداظهاری مراجعه 
کند.

   19- دو واحد مسکونی که دارای 
سند مجزا هستند و تجمیع شده و توسط 
یک خانوار استفاده می  شوند، آیا بایستی 
به صورت مجزا در سامانه ثبت شوند و 

خانه خالی تلقی می شود؟
ثبت  مجزا  صورت  به  بایستی  بله، 
اقامتگاه  اماک،  از  یکی  اگر  و  شوند 

خانه  مالیات  مشمول  نشود،  تلقی  دوم 
خالی می شود.

که خریداری  ملکی     20- حکم 
تحویل  جدید  مالک  به  هنوز  اما  شده 
نشده و در فاصله زمان بین خرید تا تحویل 

نهایی خالی بوده، چیست؟
 اگر به میزان 120 روز خالی باشد و 
در اختیار یک مالک باشد، مشمول مالیات 

خانه خالی می شود.
   21- برای معافیت واحدهای وقفی 
مدارکی  چه  نیست،  مالیات  مشمول  که 

موردنیاز است؟
ماک، استعام از سازمان اوقاف و 

امور خیریه است.
در  آیا واحدهای مسکونی   -22   
جمعیت  نفر  هزار   100 زیر  شهرهای 

مشمول مالیات خانه خالی می شوند؟
خیر، مشمول مالیات نمی شوند، اما 
اظهار  سامانه  در  آنها  اطاعات  چنانچه 

نشوند، مشمول جریمه خواهند شد.
واحدهای  صورت  چه  در   -23    
مسکونی مشمول جریمه مربوط به عدم 
در  جریمه  این  و  شوند  می  ملک  ثبت 
هزار  یکصد  از  بیشتر  و  کمتر  شهرهای 

نفر جمعیت به چه صورت خواهد بود؟
کلیه  در  واقع  مسکونی  واحدهای 
و  جمعیت  نفر  هزار   100 زیر  شهرهای 
یا  مالک  از  روستاهای کشور که هریک 
اماک  ملی  سامانه  در  آن ها  بهره بردار 
در  باشد  نشده  ثبت  کشور  اسکان  و 
مشمول  و  شده  تلقی  خالی  خانه   حکم 
مالیات سال  جریمه ای معادل 20 درصد 
اول موضوع ماده )54 مکرر( قانون مالیات 
های مستقیم و واحدهای مسکونی واقع 
در شهرهای باالی یکصدهزار نفر جمعیت 
که هریک از مالک یا بهره بردار آن ها در 
سامانه ملی اماک و اسکان کشور ثبت 
نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع 
محسوب  قانون  این  مکرر(   54( ماده 

می شوند.
بهره بردار،  که  در صورتی   -24    
نکند،  درج  سامانه  در  را  ملک  اطاعات 

تکلیف مالک چیست؟
می تواند با درج کد رهگیری اجاره 
تصدیق  رمز  و  سند  شناسه  یا  و  نامه 
مالیات  شمول  از  خود  رسمی  اجاره نامه 

خارج شود.   
تغییر  فرد  سکونت  محل  اگر   -25

کرد، چه کاری باید انجام دهد؟
ظرف مدت حداکثر یک ماه بایستی 
اطاعات محل سکونت جدید در سامانه 

ثبت کند.
برای  خوداظهاری  مهلت   -26   
اشخاص حقیقی و حقوقی چه مدت است؟

اشخاص حقیقی و حقوقی از زمان 
اعام رسمی خوداظهاری حداکثر دو ماه 

برای درج اطاعات فرصت دارند.
   27- مالک اقامتگاه اصلی یکی 
از اعضای خانوار )مثا همسر یا یکی از 
فرزندان سرپرست خانوار( است. نحوه ثبت 

ملک چگونه است؟
در این حالت سرپرست خانوار الزم 
است در قسمت مالکیت ملک، آن عضو 
خانوار را به عنوان مالک معرفی کند. این 
صورت  به  است  الزم  نیز  خانوار  عضو 
خود  ملک  و  شده  سامانه  وارد  جداگانه 
ثبت  هنگام  در  شود  دقت  کند.  ثبت  را 
ملک الزم است وی در قسمت اطاعات 

سکونت گزینه »خودم ساکن هستم« را 
انتخاب کند.

اما  شده،  خریده  2۸-خانهای     
هنوز سند به نام مالک جدید صادر نشده،  

چگونه ملک باید ثبت شود؟
در این موارد الزم است در قسمت 

نوع سند، گزینه »عادی« انتخاب شود.
لزوم درج اطاعات اقامت و مالکیت 
تمامی اشخاص در سامانه ملی اماک و 

اسکان کشور
مطابق قانون اصاح موادی از قانون 
مالیاتهای مستقیم مصوب 5 آذرماه 1399،    
هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای 
باالی یکصدهزارنفر جمعیت که به استناد 
سامانه ملی اماک و اسکان کشور موضوع 
تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون، در هر 
سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز 
ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه 
خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش 
از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره 
مشمول  ماهانه  قانون  این   53 ماده   11
اجاره  درآمد  بر  مالیات  مبنای  بر  مالیاتی 

به شرح ضرایب زیر می شود:
مالیات  برابر   6 معادل  اول،  سال 

متعلقه
مالیات  برابر   12 معادل  دوم،  سال 

متعلقه
سال سوم به بعد،   معادل 1۸ برابر 

مالیات متعلقه
و  ماه   12 از  پس  نوساز  واحدهای 
پس  سازی  انبوه  های  )پروژه(  طرح  در 
از هجده ماه از زمان صدور گوهی اتمام 
مالیات  مشمول  ساختمانی،   عملیات 

موضوع این ماده می شوند.
تمام  مسکونی  واحدهای  مالکان 
کشور اعم از شهری و روستایی موظفند 
با  را  اطاعات اماک تحت تملک خود 
ظرف  حداکثر  برداری،  بهره  نوع  تعیین 
دستورالعمل  انتشار  از  پس  دوماه  مدت 
مربوطه، در سامانه ملی اماک و اسکان 
کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی 
دارای جهات امنیتی، براساس دستورالعمل 
انجام  ملی  امنیت  عالی  شورای  مصوب 

می شود.  
خوداظهاری  مهلت  پایان  از  پس 
موضوع تبصره )1( این ماده، دستگاه های 
اجرایی مکلفند خدمات خود ازقبیل افتتاح 
حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات 
حمایتی،  های  سیاست  اعمال  از  ناشی 
تعویض  معیشتی،  کمک  و  ای  یارانه 
برق،  انشعاب آب،  پاک خودرو، فروش 
تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک 
مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، 
در  مدارس  نام  ثبت  اباغیه،  اخطاریه، 
دریافت  استحقاق  اقامت،  محل  منطقه 
را صرفًا  آن  امثال  و  دانشجویی  خوابگاه 
یا  کدپستی  براساس  و  کدملی  اخذ  با 
به  یکتای درج شده مربوط  نشانی  شرح 
اماک و  آنان در سامانه  اقامتگاه اصلی 

اسکان کشور ارائه کنند.
همچنین حداکثر ظرف مدت شش 
ماه پس از الزم االجرا شدن این تبصره، 
تمام ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل 
آب و فاضاب، برق، گاز و تلفن مکلفند 
قبوض مصرفی را براساس اطاعات مندرج 
در سامانه اماک و اسکان کشور، مطابق 
باکدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا 

بهره بردار صادر کنند.

با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم:
اعضای جدید هیأت مدیره بانک سینا انتخاب شدند

العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  در 
روز   14 ساعت  راس  که  سینا  بانک  دوم(  )نوبت 
شنبه 2۸ فروردین ماه 1400 با حضور 70.۸6 درصد 
مدیره  هیأت  جدید  اعضای  شد،  برگزار  سهامداران 

بانک سینا انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا در ابتدای 

مراسم پس از انتخاب محمد نوین نماینده بنیاد مستضعفان انقاب اسامی با 
آرای سهامداران حاضر به عنوان رئیس مجمع و همچنین هیأت رئیسه مجمع 
متشکل از آقایان هادی غنی پور نماینده بنیاد علوی، وحید پاافشار نماینده 
شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به عنوان ناظرین مجمع 
و مجتبی دهقاندار به عنوان منشی مجمع، رسمیت جلسه اعام و دستور 
جلسه جهت اتخاذ تصمیم قرائت شد. خانم یوسفی اصل به عنوان نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به صورت آناین در جلسه حضور داشت.

در ادامه، رئیس مجمع با بیان آنکه طی مکاتبه با بانک مرکزی تاییدیه 
های 5 نفر از افراد پیشنهادی شامل آقایان دکتر سیدضیاء ایمانی، دکتر جعفر 
صفایی مزید، دکتر هادی آقابابایی، مهندس مجید هادی و مهدی رزمی 
دریافت شده است، از سهامداران رأی گیری به عمل آمد و این اشخاص به 
عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره بانک سینا برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

تبریک  ضمن  سینا  بانک  مدیرعامل  مجمع،  مراسم  از  بخشی  در 
گفت:  داران  روزه  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  و  رمضان  مبارک  ماه 
محور اصلی و پیشرانه نظام بانکی برای همه ذینفعان اعم از سهامداران، 
سپرده گذاران، مدیران و کارکنان، اعضای هیأت مدیره هستند. اگر یک بانک 
را به لحاظ شاخص های مالی و عملکردی و شفافیت در نظر بگیریم، همه 

حول محور راهبری و اعضای هیأت مدیره آن بانک قابل ارزیابی است.
دکتر ایمانی خاطرنشان کرد: عملکرد مطلوب بانک سینا در رشد شاخص 
ها و شفافیت امور طی فعالیت در نظام بانکی به خصوص در دوره هیأت 
مدیره قبلی، برگرفته از حضور این اساتید با تجربه و خوشنام نظام بانکی 
بوده که همدلی و همکاری این عزیزان در جهت پیشبرد اهداف بانک بسیار 

موثر بوده و در این مسیر عملکرد مطلوبی محقق شده است.
آقایان مهندس پیشرو، دکتر دانیالی، مهندس نعمت  از زحمات  وی 
اللهی، ساروخانی و تقدیری در مدت تصدی هیأت مدیره بانک سینا قدردانی 

و برای اعضای هیأت مدیره جدید آرزوی توفیق نمود.
بانک،  این  مدیره  هیأت  علی البدل  اعضای  انتخاب  همچنین جهت 
پس از اخذ استعام ها و تاییدیه های الزم متعاقبًا با برگزاری مجمع فوق 

العاده اقدام خواهد شد.

امکان احراز هویت الکترونیکی سجام در سامانه »کیلید« 
بانک آینده

فرآیند احراز هویت الکترونیکی سجام در سامانه 
»کیلید« بانک آینده راه اندازی شد.

از این پس، تمام مشتریان بانک آینده می توانند 
پس از انجام ثبت نام اولیه در سامانه سجام و دریافت 
کد رهگیری، فرآیند احراز هویت الکترونیکی خود را 
از طریق سامانه »کیلید« بانک آینده و بدون نیاز به 

مراجعه حضوری به شعب این بانک یا مراکز تأیید هویت سجام، انجام دهند.
در حال حاضر ورود به بازار سرمایه و معامله سهام در بورس، مستلزم 
ثبت نام در »سجام« )سامانه جامع ثبت اطاعات مشتریان( و دریافت کد 
رهگیری است که مشتریان محترم می توانند پس از دریافت کد رهگیری 
سجام با مراجعه به کارگزاری بانک آینده )babc.ir(، نسبت به ثبت نام 

در سامانه معامات بورس، اقدام نمایند. 
هم وطنان می توانند برای کسب اطاعات بیش تر با مرکز ارتباط بانک 

آینده به شماره 27663200-021 تماس بگیرند.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
ریل گذاری بانک توسعه صادرات برای تحقق شعارسال

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تاکید بر اینکه یکی از محورهای تولید 
پایدار در کشور، تولید صادرات محور است، گفت: تجربه نشان داده تولید پایدار 
نتیجه تقویت صادرات بوده و اقتصاد کشورهایی که تولید صادرات محور دارند 

در مقابل نوسانات واتفاقات مختلف از تاب آوری باالیی برخورداراست.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر علی صالح 
آبادی اظهار داشت: کیفیت و قیمت کاالی صادراتی فارغ از اینکه در کشور رکود 
اقتصادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد، بازارهای بین المللی را حفظ می کند.

وی با تاکید بر اینکه ضروری است همه شرکت های تولیدی کشور، بخشی 
از محصوالت خود را صادر کنند، گفت: با صادراتی شدن واحدهای تولیدی در 

کشور زمینه برای ایجاد نظام پایدارتولیدی فراهم خواهد شد.
صالح آبادی با اذعان به وظیفه خطیر بانک توسعه صادرات ایران در ایجاد 
بستر مناسب برای تولید پایدار، گفت: این بانک بدون هیچ گونه محدودیت 
آمادگی دارد تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و صادراتی را 
با نرخ های مناسب به  انجام دهد؛ در این راستا عاوه بر اعطای تسهیات 
ظرفیت  از  اما  نیستند  صادرکننده  که  هایی  بنگاه  به  صادراتی،  های  شرکت 
صادراتی برخوردارند با ارائه قراردادهای صادراتی، تسهیات پرداخت می کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت: صادرکنندگان باید بانک 
توسعه صادرات ایران را بانک حامی خود قلمداد کنند؛ سیاست های این بانک 
به عنوان یک بانک توسعه ای بر این پایه استوار شده که در بخش ارزی و هم 
ریالی خدمات متنوع بانکی در مسیر صادرات حامی و همراه صادرکنندگان باشد.

به گفته علی صالح آبادی، بانک توسعه صادرات ایران با بنگاه های تولیدی 
صادراتی که در شرایط کرونا و تحریم ها نتوانسته صادرات انجام دهند مدارا می 

کند و روند ارائه خدمات و تسهیات خود به این بنگاه ها را ادامه خواهد داد.
وی افزود: هرچند بنگاه های صادراتی به نسبت سایر بنگاه های اقتصادی 
از تاب آوری بیشتری برخوردارند اما در صورت ایجاد چالش برای این بنگاه 
ها، شرایط حاکم بر اقتصاد را در نظر گرفته وبر اساس مستندات، بازپرداخت را 

برای مشتریان تسهیل خواهیم کرد.
ازای  در  واردات  فرایند  ایران در مورد  توسعه صادرات  بانک  مدیرعامل 
صادرات و اهمیت نظارت بر آن گفت: از آنجاییکه هدف صادرات، تامین ارز 
است و ارز نیز برای واردات هزینه می شود، اگر صادرکننده ای بتواند با نظارت 
چرخه  به  ارز  بازگشت  برای  را  زمینه  کند؛  عملیاتی  را  روش  این  های الزم 

اقتصادی فراهم کرده است.

با  ایران زمین  بانک  بانکداری شرکتی  دیدار رئیس اداره 
مدیران امور شعب استان البرز

علی قاسمی رئیس اداره بانکداری شرکتی بانک ایران زمین، با حضور در 
استان البرز با مدیران ارشد این مدیریت دیدار و گفتگوکرد.

به نقل از روابط عمومی: علی قاسمی طی جلسه ای که با مدیران ارشد 
استان البرز داشتندبر لزوم تعامل شعب و مناطق با بانکداری شرکتی تاکید نموده 
و اعام کرد برای رسیدن به اهداف تعیین شده در شاخص های تسهیات و 
تعهدات بایدبا برنامه ریزی دقیق و منسجم و شناسایی بازار، نسبت به بازاریابی 
شرکتی و جذب مشتریان کان اعتباری اقدام نمود و در این راه اداره بانکداری 
شرکتی آمادگی همکاری الزم با مدیریت های مناطق و شعب را دارد و مناطق 
نیز باید از تمام توان خود در این راه استفاده نمایند تا در پایان سال1400 با کمک 
و همدلی به اهدف تعیین شده دست یابیم. قاسمی در ادامه از شعبه شهیدبهشتی 
کرج بازدید و ضمن جویا شدن احوال سامتی همکاران جلسه ای با همکاران 
شعبه در همین راستا برگزار  کرد. سپس رئیسی مدیراستان البرز ضمن تقدیر 
و تشکر از رئیس اداره شرکتی، به قابلیت ها و پتانسیل های موجود در این 
استان و وجود همکاران متخصص و متعهد اشاره کرده وبه تشریح عملکرد این 

مدیریت در شاخص های مختلف درسال 99 پرداخت.

یک تحلیلگر غربی بازار نفت اعالم کرد؛
رشد تولید نفت ایران به باالترین میزان در دو سال اخیر 

مذاکرات میان آمریکا و سایر قدرتهای جهانی با ایران برای توافق هسته 
ای جدید هنوز به نتیجه نرسیده اما آمار نشان می دهد که تولید نفت ایران 
تقریبا به باالترین میزان دو سال اخیر رشد کرده و معامله گران نمی توانند 

میزان نفتی که ایران می تواند به عرضه جهانی اضافه کند را نادیده بگیرند.
مانیش راج، مدیر مالی شرکت والندرا انرژی در این باره اظهار کرد: ظرفیت 
صادرات ایران به دو میلیون بشکه در روز نزدیک می شود و به نظر می رسد با 
فروش نفت به خریداران چینی، در حال دور زدن تحریمهاست. وی بر این باور 
است که بمحض رفع شدن تحریمهایی که در دوران ترامپ وضع شدند، یک 

میلیون بشکه در روز دیگر نفت ایران آماده ورود به بازار است.
آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه اش که هفته گذشته 
منتشر شد، اعام کرد با وجود تحریمهای آمریکا، ایران شیرهای نفتش را از 
اواخر سال میادی گذشته باز کرده و عرضه این کشور در مارس به 2.3 میلیون 

بشکه در روز رسید که باالترین میزان در حدود دو سال اخیر است.
این که دولت دونالد ترامپ، رییس  از  آژانس خاطرنشان کرد پس  این 
جمهور سابق آمریکا در سال 201۸ از برجام خارج شد و تحریمها را احیا کرد، 
صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. با این حال 
چین هرگز به طور کامل خرید نفت ایران را متوقف نکرد و فروش نفت ایران 
به چین در سه ماهه چهارم سال 2020 حدود 360 هزار بشکه در روز در مقایسه 
با میانگین 150 هزار بشکه در روز در 9 ماه نخست سال 2020 بود. صادرات 
ایران به چین در مارس امسال 600 هزار بشکه در روز برآورد شد. و به نظر می 
رسد در حالی که مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران برای احیای برجام 

ازسرگرفته شده است، این خرید ادامه دارد.
اگر مذاکرات  بینی کرد  این گزارش پیش  انرژی در  المللی  بین  آژانس 
موفقیت آمیز باشد و تحریمها رفع شوند، حداکثر 1.5 میلیون بشکه در روز نفت 

ایران می تواند در مدت کوتاهی به بازارهای جهانی برگردد.
مارشال استیوز، تحلیلگر بازارهای انرژی شرکت آی اچ اس مارکیت پیش 
بینی کرد اگر مذاکرات نتیجه بخش نباشد، ممکن است اندکی یاس ایجاد کند 
که تاثیر مایمی روی بازار نفت خواهد گذاشت با این حال بعید است از نظر 
صادرات فعلی ایران، حجم چندانی از بازار حذف شود. در واقع مسئله این است 
که آیا ازسرگیری مذاکرات ممکن است به افزایش صادرات ایران در سال میادی 
جاری منتهی شود. ما روی افزایش قابل توجه در مقطع فعلی واقعا حساب نکرده 

ایم و تصور می کنیم باید رویکرد صبر و مشاهده را در پیش بگیریم.
بر اساس گزارش مارکت واچ، به گفته استیوز، اگرچه به نظر می رسد 
هنوز با این چشم انداز فاصله داریم اما رفع تحریمها می تواند در را به روی 
یک میلیون بشکه در روز دیگر صادرات اضافی باز کند. مگر این که اعضای 
به  را  قرار دهد  نزولی  را تحت فشار  قیمتها  تواند  افزایش که می  این  اوپک 
نحوی جبران کنند. همچنین اگر تقاضا تا آن زمان بهبود پیدا کند و از رشد 

عرضه فراتر رود، صادرات باالتر ایران می تواند جذب شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:
بهره مندی ۹6 درصدی مردم ایران از گاز طبیعی بی نظیر است

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر لزوم توجه به پایداری شبکه، 
ایجاد و استفاده از فرآیندها گفت: بهره مندی 96 درصدی ایران از گاز طبیعی 

آماری بی نظیر در دنیا است.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی گاز ایران، »حسن منتظرتربتی« در 
نشست گشایش ممیزی مدیریت نظام یکپارچه ) IMS( اظهار داشت: واقعیت 
مهمی که در سازمان ها و در نگاه کان تر در فرهنگ کشور ما وجود دارد این 
اهمیت  به »سازوکار«  می دهیم،  اهمیت  به »ساخت وساز«  آن قدر   که  است 
نمی دهیم، شاید از این روست که در کشور بیشتر با مدیران ساخت وساز روبه رو 

هستیم تا مدیران سازوکار.
وی ادامه داد: شاید هم در سازمان ها، چندان به مدیران سازوکاری اهمیت 
داده نمی شود و این در حالی است که برعکس تصور آنان، سازوکار است که 
اهمیت دارد و کمک می کند تا بتوان وقت خود را مدیریت کرد و سراغ کارهایی 

که »نباید« انجام داد، نرفت.
ما کمک می کند  به  این موضوع  افزود:  گاز   امور  در  نفت  وزیر  معاون 
تا  کنیم  اتخاذ  را  مناسبی  فرآیندهای  و  تبیین  به خوبی  را  خود  سازوکارهای 

کمک حال شرکت های تابع باشد.
وی تصریح کرد: از همه مدیران شرکت و دست اندرکاران تقاضا دارم از 
این فرصت به نحو احسن استفاده کنند، چراکه فرصت ممیزی، فرصتی است 

برای یافتن نقاط ضعف و نقاط بهبود سازمان و اصاح نقاط ضعف.
بسیار جلب کرد،  مرا  توجه  فرآیندها که  این  از  تأکید کرد: یکی  تربتی 
همان روش اجرایی مدیریتی و در واقع، »مدیریت تغییر« بود. ما باید بتوانیم 
نتایج ممیزی را به درون فرآیند »مدیریت تغییر« ببریم و از دل آن نقاط بهبود 

را کشف کنیم، در غیر این صورت باز هم به همان ساخت وساز می رسیم.
به  نگاه  تا  شده  سبب  مردمی  ممیزی  این  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
شرکت ملی گاز ایران، نگاه به یک سازمان خدمتگزار باشد، گفت: اکنون که 
همه شرکت گاز را به عنوان یک سازمان پیشرو می شناسند، وظیفه ما بسیار 
سنگین تر است، زیرا اکنون با بهره مندی 96 درصدی جمعیت کشور از نعمت 
گاز که آمار بی نظیری در دنیاست، باید بیشتر به فکر پایداری شبکه و ایجاد و 

استفاده از فرآیندها بود تا سازمانی بهتر و پویاتر را شاهد باشیم.

هر آنچه که باید در مورد ثبت امالک خود بدانید؛

مالیات دو برابر برای مالکان بیش از 5 واحد مسکونی
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زیر نظر: محمد امامی

افزایش بی سابقه واردات نفت
 از روسیه توسط آمریکا 

وابستگی آمریکا به نفت روسیه با وجود تیرگی روابط بین دو 
کشور به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری پلتس، پاالیشگران آمریکایی بیش از هر 
زمان دیگری به نفت روسیه وابسته شده اند، این در حالی است که 
روابط مسکو و واشینگتن در پی وضع تحریم های جدید آمریکا علیه 

روسیه تیره تر شده است.
واردات نفت آمریکا از روسیه به تازگی به باالترین رقم در 10 
سال گذشته رسیده است زیرا پاالیشگاه های آمریکا به دنبال بهبود 
پس از بحران همه گیری کرونا فعالیت های خود را افزایش داده اند.

 ،)EIA( براساس داده های اداره اطاعات انرژی ایاالت متحده
واردات نفت این کشور از روسیه در ژانویه 2021 به طور بی سابقه ای 
افزایش یافته و هشت درصد مجموع واردات این کشور را به خود 
اختصاص داده است. این رقم در سال 201۸ تنها چهار درصد بود.

تا پیش از تحریم ونزوئا، پاالیشگاه های آمریکا به نفت خام 
سنگین و ترش این کشور وابسته بودند که تا حدی شبیه نفت ترش 

متوسط روسیه است.
روند واردات نفت آمریکا از روسیه با وجود تیره شدن روابط بین 

دو کشور در ماه های اخیر شتاب گرفته است.
کاخ سفید 15 آوریل )26 فروردین ماه(، با صدور فرمانی اجرایی 
تحریم هایی علیه روسیه وضع کرد. این تحریم ها که برخی اشخاص 
روس را هدف قرار داده است در حالی که به طور مستقیم به بخش 
انرژی مربوط نمی شود، می تواند آثاری منفی بر این صنعت داشته 

باشد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک مسئول وزارت صمت اعالم کرد؛
شرایط جدید صدور مجوز 

برای استخراج رمزارز
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور طرح های وزارت صمت اظهار داشت: 
ماینرها پیش از این امکان استقرار در شهرک های صنعتی را داشتند اما اخیرا 

در بنگاه ها و واحدهای تولیدی موجود هم امکان اخذ مجوز و فعالیت دارند.
علیرضا هادی در مورد فرآیند اخذ مجوز استخراج رمزارزها اظهار کرد: 
متقاضیان در سامانه بهین یاب ثبت نام می کنند و در همان سامانه مجوز صادر 
می شود. هم شخص و هم شرکت می تواند درخواست مجوز بدهند و محدودیت 

خاصی در این مورد وجود ندارد.
وی با اشاره به تسهیل گری ها در این زمینه گفت: در مورد استقرار تجهیزات، 
باید دست کم به میزان 100 کیلووات مصرف انرژی داشته باشند، پیش از این 
کف آن 250 کیلووات بود که به 100 کیلووات کاهش پیدا کرد. اگر هر ماینر 
2 کیلو وات توان مصرف کند قبا باید 125 ماینر استفاده می شد که بتواند کار 
خود را شروع کند اما االن با 50 ماینر می تواند کار خود را شروع کند. یعنی 

مقداری کار را تسهیل کرده ایم.
در شهرک های  استقرار  امکان  ماینرها  همچنین  افزود:  ادامه  در  هادی 

صنعتی را دارند. اخیرا این مورد نیز اصاح شده است و در بنگاه ها و واحدهای 
تولیدی موجود هم امکان اخذ مجوز و فعالیت دارند.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور طرح های وزارت صمت همچنین تصریح 
کرد: وزارت نیرو، ناجا و دستگاه های نظارتی با مزارع غیر مجاز برخورد می کنند. از 
وزارت صمت نیز اسامی افرادی را که درخواست مجوز داده اند را می گیرند تا به 
استثنای آنها با بقیه برخورد شود. البته فقط کسانی که دارای پروانه بهره برداری 

هستند می توانند استخراج رمزارز داشته باشند.
وی در مورد بازه زمانی مورد نیاز برای اخذ مجوز گفت: دو مرحله مجوز 
وجود دارد: جواز تاسیس و پروانه بهره برداری. جواز تاسیس بسیار سریع برای 
متقاضیان صادر می شود که برای بازه زمانی آماده سازی زیرساخت ها تا زمان 
بهره برداری است. روزی که می خواهند بهره برداری کنند جواز تاسیس باطل شده 
و برای آنها پروانه بهره برداری صادر می شود. کسی می تواند رمزارز استخراج کند 

که پروانه بهره برداری داشته باشد.
سازمان  متقاضی،  اطاعات  وارد شدن  از  بعد  کرد:  بیان  ادامه  در  هادی 
صنعت، معدن و تجارت استان اطاعات را بررسی می کند و عموما خیلی سریع 
مجوز صادر می شود. روند درخواست مجوز بعد از روند صعودی قیمت بیت کوین 

افزایشی بوده است.
وی با اخطار در مورد آگهی هایی در مورد استخراج رمزارزها داده می شود 
خاطرنشان ساخت: گرفتن مجوز بسیار ساده است، مردم نباید گول کسی را که 
یک جواز تاسیس گرفته بخورند. گاهی می بینیم که در آگهی ها می نویسند »دارای 
مجوز از وزارت صنعت« و برای »کلود ماینینگ« از مردم پول می گیرند یعنی 
می گویند به عنوان میزبان به جای مشتری استخراج کرده و کارمزد می گیرند. 
کسی که فاقد پروانه بهره برداری باشد و چنین کاری کند قطعا کاهبردار است، 
کسی با جواز تاسیس حق چنین کاری ندارد. اگر کسی می خواهد در این زمینه 
فعالیت کند می تواند خودش سریعا مجوز بگیرد و نباید خود را گرفتار این نوع 

کاهبرداری ها کند.
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شهردار سرعین گفت: 
شهر  سبز  فضای  نه  ا سر
بع  مر متر  هفت  سرعین 
از  بیشتر  درصد   50 از  بیش  یعنی 

میانگین کشوری و استانی است. 
به گزارش شبکه اطاع رسانی 
راه دانا؛ سید روح اهلل هدایت در گفتگو 
درخصوص  ما،  سبان  خبرنگار  با 
اقدامات شهرداری سرعین در جهت 
توسعه فضای سبز، اظهار داشت: سرانه 
فضای سبز کشوری برای هر نفر برابر 
با 12 متر مربع، استان اردبیل سیزده و 
شهر سرعین هفده متر مربع است که 
وجود 10 و نیم هکتار فضای سبز در 

شهر سرعین گواه بر این است. 
وی با بیان اینکه در سال 99 با 
حمایت های اعضای شورای اسامی 
بندی  کمر های  مسیر  ر  د  ، شهر
بلوار  و  اعظم)ص(  پیام  ایرانیان، 
ایردموسی حدود 4 هزار و 500 متر 
مربع رفوژ و 700 اصله نهال کشت 
شده است، افزود: سرانه فضای سبز 

 50 یعنی  مربع  متر  هفت  سرعین 
و  کشوری  میانگین  از  بیشتر  درصد 

استانی است.
اینکه  بیان  با  سرعین  شهردار 
نگهداری  بار  اولین  برای  سالجاری 
برون  سرعین  شهر  سبزی  فضای 

نیز  مناسبی  اقدامات  و  شد  سپاری 
توسعه  جهت  در  شرکت  این  توسط 
انجام شده است، گفت:  فضای سبز 
بر اساس تحقیقات و آزمایشات انجام 
یافته بر روی خاک سرعین، مشخص 
برای  درخت  ترین  مناسب  که  شد 

که  است  بلوط  و  ون  آن  در  کاشت 
رشد مناسبی در این منطقه دارند.

به  اشاره  با  ادامه  در  هدایت 
حل مشکل محل دفن زباله شهری، 
و  توریستی  به  توجه  با  داشت:  ابراز 
گردشگر پذیر بودن منطقه و تا زمان 
بهره برداری از محل جدید ذفن زباله 
واقع در روستای آق قلعه، بر اساس 
نجام  ا شرکت  یک  با  که  توافقی 
گرفت، زباله های مسیر آلوارس بدون 
وارد شدن هزینه ای برای شهرداری، 

جابجا می شود.
فضای  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
و  هوا  و  محیط  پاکیزگی  در  سبز 
برنامه  آن  توسعه  برای  باید  اینکه 
کرد:  تصریح  داشت،  مناسبی  ریزی 
توسعه  جهت  در  سرعین  شهرداری 
ریزی  مه  نا بر سبز  فضای  بیشتر 
است  امید  که  داده  انجام  اساسی 
شهر  شورای  اعضای  همکاری  با 
مر  ا ین  ا نی  شهرستا لین  مسئو و 

محقق شود.

سرانه فضای سبز سرعین بیشتر از میانگین کشوری است برای نخستین بار در ایران صورت گرفت: 
قالـب ریخته گـری  بومی سـازی صفحـات مسـی 

مبارکه  فـوالد  شـرکت 
رضا یزدخواسـتی، معاون خرید شـرکت فوالد مبارکه از شکسـت 
انحصـار سـاخت صفحات مسـی قالب هـای ریخته گری مداوم شـرکت 

فوالد مبارکـه خبر داد.
وی افـزود: بـا توجـه به نـگاه مدیریـت عالی شـرکت درخصوص 
بومی سـازی اقـام اسـتراتژیک، فعالیت های بومی سـازی این صفحات 
به عنـوان مهم تریـن قطعـه در فراینـد انجماد و تبدیل مـذاب به تختال 
فـوالدی در خطـوط ریخته گـری مـداوم با موفقیت انجام شـد و عاوه 
بـر ایجـاد تکنولـوژی سـاخت در داخـل و پشـتیبانی مؤثـر از خطـوط 
تولیـد، از خـروج سـالیانه 3.5 میلیـون یـورو ارز از کشـور بابـت خریـد 
ایـن صفحـات بـرای واحدهـای ریخته گـری فـوالد مبارکـه و مجتمع 

فوالد سـبا جلوگیـری گردید.
معـاون خریـد شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد: بـا توجه به 
نقـش صفحـات مسـی قالـب ریخته گـری در میـزان تولیـد و کیفیـت 
تختـال )به ویـژه عیـوب سـطحی آن(، همیشـه نـگاه ویـژه ای بـه این 
قطعـه شـده و تاکنـون از منابـع معتبـر اروپایی ازجملـه KME آلمان 

اسـت. تأمین می شـده 
یزدخواسـتی در ادامـه بـا اشـاره بـه فراینـد بومی سـازی صفحات 
مسـی قالـب ریخته گـری، تصریـح کـرد: این فراینـد برای اولیـن بار با 

مشـارکت سـازمان جهاد دانشـگاهی تهران و با سـفارش
 3 ِسـت از ایـن قالب هـا آغـاز گردیـد و در ادامـه، بـا توجـه بـه 
مصـرف زیـاد این صفحات در خطـوط ریخته گری و حساسـیت پروژه، 
به منظـور اطمینـان از انجـام ایـن فراینـد، بومی سـازی ایـن قطعات با 

3 شـرکت دانش بنیـان دیگـر نیز شـروع شـد.
معـاون خریـد ضمـن قدردانی از تمامـی واحدهای درگیـر در این 
پـروژه ملـی، اظهـار امیدواری کـرد: با تـداوم این حمایت هـا، به زودی 
شـاهد قطع نیاز کشـور به تأمین این قطعه و سـایر قطعات اسـتراتژیک 

صنعت فوالدسـازی از خارج کشـور باشیم.
غامرضـا سـلیمی، مدیر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم 
نیـز در ادامـه درخصـوص مراحـل بومی سـازی ایـن صفحـات یـادآور 
شـد: در سـال 1395 بـا تکمیـل مطالعـات قبلـی و اجـرای کنترل های 
آزمایشـگاهی سـختگیرانه و علمـی، فراینـد سـاخت یک عـدد صفحه 
مسـی کوچک توسـط کارشناسـان فوالد مبارکه طراحی و تدوین شـد. 
ایـن فراینـد توسـط یکـی از شـرکت های دانش بنیـان داخلـی اجرایـی 
گردیـد و یـک عـدد صفحـه مسـی عرضـی تولیـد و بر  روی ماشـین 

ریخته گـری
شماره 1 نصب و بهره برداری شد.

مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم خاطرنشـان کرد: 
پـس از خـروج صفحـه از خـط تولیـد، بافاصلـه بررسـی صفحـه آغاز 
شـد و مجـددا  تمـام خـواص مکانیکی و فیزیکی آن کنتـرل و با حالت 
قبـل از بهره بـرداری مقایسـه گردید. عیـوب ظاهـرِی روی صفحه نیز 
شناسـایی و بررسـی شـد و از آن زمان تا امروز، بومی سـازی صفحات 
مسـی قالب هـای ریخته گـری مـداوم بـا تکیه بـر دانـش داخلـی و بـه 

روش PDCA در حـال رشـد و تکامل اسـت.

برگزاری مسابقه دعوت در رادیواصفهان
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه معارف قـرآن و عتـرت)ع( 
اصفهـان، محسـن حـاج کاظمیـان، ریاسـت دانشـگاه معـارف قرآن و 
عتـرت)ع( بـا اشـاره بـه برنامـه هـای ایـن دانشـگاه در مـاه مبـارک 
رمضـان گفـت: بـا توجـه بـه اهمیـت قـرآن در زندگـی و مـاه مبارک 
رمضـان، برنامه ای مشـترک بین دانشـگاه معارف قـرآن و عترت)ع( و 
رادیـو اصفهـان بـه نام مسـابقه دعوت نامـه هر روز برگزار خواهد شـد.

وی در ایـن بـاره افـزود: ایـن مسـابقه هـر روز سـاعت 1۸ برگزار 
خواهـد گشـت و شـرکت کننـدگان ابتـدا باید برای مشـاهده سـواالت 
بـه سـایت دانشـگاه مراجعـه کننـدگان و سـپس پاسـخ مـورد نظـر به 

سرشـماره اعـام شـده از طـرف رادیـو اصفهـان ارسـال نمایند.
رییـس دانشـگاه معـارف قـرآن و عتـرت)ع( در خصـوص جوایـز 
ایـن مسـابقه نیـز بیـان کرد:هـر روز 3 نفر برنـده جوایزی می شـوند ، 
کـه مـی تواننـد در پایـان مـاه مبارک و بـا مراجعه بـه دانشـگاه جوایز 

خـود را تحویـل بگیرند.
محسـن حـاج کاظمیـان در رابطـه بـا دیگـر برنامـه هـای ایـن 
دانشـگاه در مـاه مبـارک رمضـان تاکیـد داشـت: هـدف ما ایـن بود در 
ایـن مـاه بیش از پیش با صدا و سـیمای به عنوان رسـانه ای تاثیرگذار 
ارتباط داشـته باشـیم و از همین رو با همکاری شبکه تلوزیونی اصفهان 

برنامـه یـادگار معنوی را خواهیم داشـت.
وی ادامـه داد: ایـن برنامـه که در آن دعـای ابوحمزه ثمالی قرائت 
خواهـد شـد یادبـود مرحـوم حجـت االسـام حـاج مهـدی مظاهـری 
موسـس دانشـگاه معـارف قـرآن و عترت)ع( اسـت که مرحـوم حجت 
االسـام حـاج مهـدی مظاهـری از خدمتگـزاران ایـن دعـای معنـوی 

بودند.
حـاج کاظمیـان ضمـن اشـاره بـه اهمیت قرائـت این دعـا در ماه 
مبـارک رمضـان اطهـار داشـت: ایـن نیایش که بسـیار سـفارش شـده 
بـه قرائـت آن از سـاعت 45/23 الـی 15/2 از شـبکه اصفهـان پخـش 

مـی گردد

ثابـت  تلفـن  از  خانـوار   20 بـاالی  روسـتاهای 
هسـتند برخـوردار 

رئیـس اداره مخابرات شهرسـتان دهاقان با اعـام این خبر گفت: 
در شهرسـتان دهاقان 12 روسـتا با جمعیت باالی 20 خانوار وجود دارد 
کـه به همت تاشـگران عرصه ارتباطـات در مخابرات منطقه اصفهان، 

درتمام این روسـتاها امکانات تلفن سـیمی فراهم گردیده اسـت.
بـه گزارش روابـط عمومی مخابـرات منطقه اصفهـان، حبیب اهلل 
دهقـان زاد بـا اشـاره بـه ضریـب نفـوذ تلفن ثابـت در این شهرسـتان، 
اظهـار کـرد: در حال حاضر تعداد منصوبه تلفن ثابت در این شهرسـتان 
16هـزار و 594 شـماره و تعـداد تلفـن مشـغول به کار 14 هـزار و 911 
شـماره می باشـد و ضریب نفوذ به ازای خانوار 6/11۸ درصد و ضریب 

بهره بـرداری 2/90 درصد می باشـد.
وی ارائـه خدمـات مخابراتـی در این شهرسـتان را بروز دانسـت و 
بیـان کـرد : امـروز مفتخریـم که بـه همت کارکنـان خـدوم مخابرات 
در بخـش هـای اداری و فنـی و در راسـتای رضایتمنـدی مشـترکین، 
ارائه کلیه خدمات و سـرویس های مخابراتی در سـطح شهرسـتان در 
سـریع تریـن زمـان ممکـن انجام می شـود و بـه عنوان مثـال از زمان 
واریـز فیـش توسـط متقاضـی تلفـن ثابـت، در کمتـراز دو روز اقدامات 

الزم در جهـت ارائـه ایـن سـرویس صورت مـی گیرد.
دهقـان زاد افـزود: تلفـن هـای ثابـت درصـورت پرداخت نشـدن 
قبـوض قبـل از شـانزدهم هـر مـاه بـه علت بدهـی یک طرفـه خواهد 
شـد؛ لـذا خواهشـمندیم  مشـترکین عزیـز جهت پرداخـت قبوض قبل 

از شـانزدهم هرمـاه اقـدام فرمایند.
رئیـس اداره مخابرات شهرسـتان دهاقان  بـا دعوت از مردم برای 
اسـتفاده از سـامانه هـای غیـر حضـوری مخابـرات در شـرایط کنونـی 
عنـوان کرد: همشـهریان عزیز می توانند از سـامانه های غیر حضوری 
مخابرات  از جمله: سـایت Tci.ir،سـامانه آسان پرداخت 2000،سامانه 
پشـتیبانی اینترنـت 2020،سـامانه ثبـت خرابی تلفن 20117 و سـامانه 
پاسـخگویی 9990 همـراه اول جهـت اسـتفاده از خدمـات و سـرویس 

هـای مخابراتی  اسـتفاده نمایند.

تاکید مدیر مخابرات منطقه گلستان: رفع موانع توسعه 
ارتباطات سیار در استان 

در دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با مدیر شرکت شهرکهای 
صنعتی استان در خصوص نصب دکل در شهرک صنعتی آق قا بررسی 

های الزم انجام شد. 
دکتر  گلستان  منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
غامعلی شهمرادی با حضور در شهرک صنعتی آق قا در خصوص نصب 
دکل همراه اول بررسی ها را انجام و برنامه ریزی های الزم انجام شد.  
وی با اعام این مطلب که در اجرای عملیات توسعه ارتباطات سیار در 
استان تحت عنوان فاز ۸ و تقویت شبکه همراه اول که از سال گذشته 
شروع شده است موانعی در خصوص تملیک سایت به حهت نصب دکل 
وجود داشته که با رایزنی های انجام شده با مالکین و یا تصمیم گیرندگان 
توانستیم بخش عمده ای از این موانع را برطرف نماییم. مدیر مخابرات 
منطقه گلستان افزود : در محل  شهرک صنعتی آق قا نیز به همین 
منظور بررسی های الزم انحام شده و مقرر است اقدامات الزم به جهت 
تامین ارتباطات با کیفیت شبکه همراه اول در این منطقه صورت گیرد. 
دکتر غامعلی شهمرادی با تقدیر از کسانی که در این راه با مخابرات 
همکاری داشته اند از مردم خواست با کمک به مخابرات و همراهی در 
جهت سهولت فرآیند تملیک در توسعه ارتباطات سیار و تقویت شبکه 
باشند و نقش موثری در  تلفن همراه دخیل  با کیفیت  ارائه خدمات  و 

این زمینه ایفا کنند.

به صورت ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهوری:
ند  ز شا شیمی  و پتر ر  د سی  مهند و  فنی  ح  طر  2

بهره برداری شد
دو طرح فنی و مهندسی شرکت پتروشیمی شازند با صرف اعتباری 
بیش از 2 هزار و 500 میلیارد ریال روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهوری 

و استاندار مرکزی به صورت ویدئوکنفرانس بهره برداری شد.
که  است  پلی پروپیلن  کاتالیست  تولید  مذکور  طرح های  از  یکی 
برای نخستین بار در کشور توسط شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
توسعه یافته و به طور 100 درصد با استفاده از تجهیزات بومی ساخته 

شده است.
نیاز  درصد   30 معادل  سال  در  تن   12 کاتالیست  تولید  ظرفیت 
صنعت پتروشیمی کشور است که قابل توسعه برای تامین نیاز داخلی 

کشور نیز وجود دارد.
این کاتالیست برای تولید بیش از یک میلیون تن پلی پروپیلن در 
صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد و حجم سرمایه گذاری در 

این طرح یک هزار و 750 میلیارد ریال برآورد می شود.
که  نیز   )CX اتیلن سنگین)تکنولوژی  پلی  تولید  همچنین طرح 
و  پژوهش  شرکت  توسط  کشور  در  نخستین بار  برای  آن  فنی  دانش 
فناوری پتروشیمی توسعه یافته طراحی و 100 درصد با تجهیزات بومی 

ساخته شده است امروز بهره برداری شد.
ظرفیت تولید این طرح 20 تن در سال و معادل 25 درصد مصرف 
صنعت پتروشیمی کشور است که قابلیت توسعه تا تامین 100 درصد 

نیاز کشور نیز در آن وجود دارد.
این طرح با اعتباری بالغ بر 750 میلیارد ریال به بهره برداری رسید که 
برای تولید بیش از 900 هزار تن پلی اتیلن سنگین در صنعت پتروشیمی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
پتروشیمی شازند در سال 1372 بهره برداری شد و به عنوان یکی 
از واحدهای فرادستی مطرح در حوزه نفت و گاز برای زنجیره بزرگی از 
تولیدکنندگان متوسط و کوچک کشور کارسازی و تامین مواد اولیه دارد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :
استان  جاده ای  عمومی  ناوگان  با  مسافر  جابه جایی 

مرکزی ۴۴ درصد کاهش یافت
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: جابه 
جایی مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای این استان پارسال 

نسبت به سال قبل از آن 44 درصد کاهش یافت.
»علی زندی فر« افزود: یک میلیون و 156 هزار و 64۸ مسافر سال 
از مبدا این  گذشته توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان مرکزی 
استان به سایر نقاط کشور جابه جا شدند که تعداد این مسافران نسبت 

به مدت مشابه سال قبل از آن روند کاهشی داشته  است.
وی ادامه داد: 430 هزار و 773 مسافر از مجموع این افراد درون 
ناوگان حمل و نقل  استان مرکزی و 725 هزار و ۸75 مسافر توسط 

عمومی جاده ای استان به خارج از استان جابه جا شدند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: تعداد 
مسافران دورن استان 3۸ درصد و برون استانی سال گذشته نسبت به 

مدت مشابه سال قل از آن 50 درصد کاهش یافته  است.
زندی فر افزود: شیوع ویروس کرونا در این استان و سطح کشور و 
استفاده مردم از وسایل شخصی از جمله عوامل کاهش جابه جایی مسافر 

توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان بوده  است.
وی خاطرنشان کرد: این مسافران با 137 هزار و 716 سفر توسط 
ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای استان مرکزی به نقاط مختلف کشور 
جابه جا شدند که تعداد این سفرها سال گذشته نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از آن 27 درصد کاهش یافته  است.
وی ادامه داد: 60 هزار و 792 سفر از مجموع این سفرها توسط 
تاکسی انجام شدکه تعداد این سفرها نسبت به مدت مشابه سال قبل از 

آن 27 درصد کاهش داشته  است.
6 هزار و 400 کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و راه روستایی در 
استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر آن را راه های روستایی 

تشکیل داده است.

و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  دانشجوی  موفقیت  کسب 
مسئله  مسابقات  دوره  اولین  در  گرگان  طبیعی  منابع 

محور بنیاد ملی نخبگان
کوثر خمری، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق شد در اولین دوره 
مسابقات مسئله محور بنیاد ملی نخبگان، »ره نشان«، در پروژه تحلیلی 
بر تکنولوژی سطوح آغشته به مایع و ظرفیت های آن در صنعت، مقام 

اول را کسب نماید.
 در لوح تقدیر اهدایی به وی آمده است: پیشرفت ایران اسامی 
در گرو همت بلند، روحیه واال و سعه صدر همه جوانان غیور این مرز و 
بوم است، جماعتی که از سختی ها خسته نمی شوند و امیدشان به آینده 

و چراغ راه تاش هایشان است. 
 magical محترم  تیم  و  جنابعالی  ارزشمند  و  صادقانه  تاش 
surface در اولین دوره مسابقات مسئله محور مسئله محور بنیاد ملی 
نخبگان »ره نشان« در پروژه تحلیلی بر تکنولوژی سطوح آغشته به مایع 
و ظرفیت های آن در صنعت، که باعث شد گامی امیدبخش در جهت 

اعتای علمی کشور برداشته شود، به حکم ادب شایسته تقدیر است. 
امید آنکه در راه اعتای صنعت کشور اسامی مان بیش از پیش 
موفق و موید باشید. سامتی و توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال 

مسألت می نماییم. 
از ۸5  دانشجو  و 510  هزار   4 ملی،  رویداد  این  در  است:  گفتنی 
دانشگاه کشور در مدت پنج ماه در 56 طرح تعریف شده در پنج حوزه 
آب و محیط زیست، انرژی، هوشمندسازی، حمل و نقل و زیست فناوری 

بایکدیگر به رقابت پرداختند.

درمان  مرکز  تنفسی  درمانگاه 
مرکز  در  کرونایی  بیماران  سرپایی 
سپاه  همکاری  با  امروز  ایام  استان 
علوم  دانشگاه  و  )ع(  امیرالمومنین 

پزشکی استان آغاز به کار کرد.
و  صبح  نوبت   2 در  مرکز  این 
عصر با حضور کادر درمان و پزشک 
متخصص آماده خدمات دهی درمانی 

به بیماران مبتا به کرونا است.
)ع(  امیرالمومنین  سپاه  فرمانده 
استان ایام در حاشیه بازدید و آغاز 
از  سپاه  گفت:  مرکز  این  کار  به 
کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  همان 
و همکاری  مردم  به  رسانی  خدمات 
تنگاتنگ با دانشگاه علوم پزشکی را 

شروع کرد.
افزود:  شاکرمی  جمال  سردار 
فاقد  ایام  استان  در  سپاه  هرچند 
اما  است  بیمارستان  چون  امکاناتی 
نقاهتگاه هایی را با همکاری دستگاه 
و  پزشکی  علوم  چون  مختلفی  های 
استان  مختلف  نقاط  در  احمر  هال 
راه اتدازی کرد که در خدمت جامعه 

پزشکی و کادر درمان بودند.
مرکز  این  داشت:  اظهار  وی 
خدمات  از  دیگر  یکی  نیز  تنفسی 
سپاه در حوزه درمان است تا باری از 
دوش کادر درمان و مراکز بیمارستانی 

برداشته شود.
زیستی  دفاع  و  سامت  معاون 
سپاه استان ایام نیز گفت: این مرکز 

در حال حاضر 12 تخت دارد که در 
صورت ازدیاد بیماران امکان افزایش 

تخت ها به 20 عدد نیز هست.
سرهنگ غامرضا علی محمدی 
افزود: تجهیزات و امکانات این مرکز 
همکاری  با  و  سپاه  توسط  درمانی 
شده  تامین  پزشکی  علوم  دانشگاه 

است.
وی ادامه داد: در این مرکز 20 
داروخانه  و  درمانی  کادر  نیروی  نفر 
بیماران  در 2 نوبت صبح و عصر به 
کرونایی خدمات درمانی ارائه می دهند 
و در صورت نیاز به طور موقت چند 

ساعته آنها را بستری می کنند.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
برای  واقع  در  مرکز  این  گفت:  نیز 
به  ابتا  از  پس  که  است  بیمارانی 
دریافت  و  تزریقات  به  نیاز  ویروس 
نیاز  اما  دارند  بیمارستانی  خدمات 
بستری  بیمارستانی  مراکز  در  نیست 

شوند.
در  افزود:  کریمیان  دکتر محمد 
چون  خدماتی  سرپایی  درمانگاه  این 
می  ارائه  بیماران  به  اکسیژن  وصل 
شود و بیماران تا زمان مداوا به این 
مرکز مراجعه می کنند و در صورت نیاز 
به بستری شدن به مراکز بیمارستانی 

اعزام می شوند.

در  مرکز  این  کرد:  تاکید  وی 
مراجعه  حجم  کاهش  باعث  واقع 
شود  می  درمانی  مراکز  به  بیماران 
شهدای  سالن  نقاهتگاه  همچنین  و 
بیماران  پذیرش  برای  نیز  قاویزان 

مهیا شده است.
به گزارش ایرنا، درمانگاه تنفسی 
مرکز درمان سرپایی بیماران مبتا به 
استان  در  مرکز  تنها  کرونا  ویروس 
است که توسط سپاه و علوم پزشکی 
اماده پذیرش بیماران است.داروخانه، 
اتاق  ها،  خانم  و  اقایان  بستری  اتاق 
از جمله بحش  احیا و واحد ترخیص 

های این مرکز درمانی است.

مرکز درمان سرپایی بیماران کرونا در ایالم آغاز به کار کرد

معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
هر  قیمت  گفت:  ایام  تجارت  و 
کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک بر 
تنظیم  فرعی  کمیته  مصوبه  اساس 
تومان  هزار   35 استان  مرکز  بازار 

تعیین شده است.
معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
هر  قیمت  گفت:  ایام  تجارت  و 
کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک بر 
اساس مصوبه کمیته فرعی تنظیم بازار 
تعیین  تومان  هزار   35 استان  مرکز 
اظهار  رضا محمدرحیمی  است.  شده 
کیلوگرم  هر  قیمت  همچنین  داشت: 
بامیه درجه 2 بر اساس مصوبه کمیته 
فرعی تنظیم بازار مرکز استان 30 هزار 

تومان اعام شده است.
کیلوگرم  هر  قیمت  افزود:  وی 
آش درجه یک 13 هزار و حلیم 12 

هزار تومان مصوب شده است.
محمدرحیمی با اشاره به تشدید 

نظارت ها در ماه مبارک رمضان تاکید 
افزایش  به  توجه  با  ماه  این  در  کرد: 
بویژه  تقاضا برای برخی مواد غذایی 
و  قند  روغن،  برنج،  پروتئینی،  اقام 
شکر، خرما و شیرینی های پرمصرف 
و مرسوم، طرح تشدید نظارت بر بازار 
به  ایام  استان  سراسر  در  همزمان 

مرحله اجرا در آمده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و 
اجرای  در  شد:  یادآور  ایام  تجارت 
این طرح، هزار و 41 تن انواع کاالی 
اساسی شامل شکر، روغن، گوشت و 
برنج ویژه ماه مبارک رمضان در استان 
توزیع می شود.وی، اهداف این طرح 
کاالهای  موقع  به  توزیع  و  تامین  را 
پرتقاضا با هدف تسهیل و تسریع در 

تامین و دسترسی مردم به این کاالها 
اعام  مناسب  و  مصوب  قیمت  با 
کرد و یادآور شد: نظارت بر عملکرد 
واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی 
و برخورد با تخلفات احتمالی در این 

طرح به جد در دستور کار است.
رییس سازمان صنعت، معدن و 
ویژه  طرح  این  افزود:  ایام  تجارت 
عمومی  مایحتاج  و  بازار  بر  نظارت 
مردم است و بیش از 30 گروه نظارتی 
با همکاری پلیس، اصناف و دانشگاه 

علوم پزشکی اجرا می شود.
وی اضافه کرد: مردم در صورت 
فروشی،  کم  گرانفروشی،  مشاهده 
سوی  از  قیمت  درج  عدم  و  تقلب 
ستاد  به  را  مراتب  صنفی  واحدهای 
خبری 124 منعکس کنند تا بازرسان 
موضوع را پیگیری و در صورت نیاز 
دهنده،  گزارش  به شخص  را  نتیجه 

اعام کنند.

نرخ هر کیلوگرم زولبیا و بامیه در ایالم ۳۵ هزار تومان

دستور العمل گرامیداشت مناسبت های دفاع 
مقدس و مقاومت در سال 1400 از سوی  استاندار 
سمنان  به کلیه دستگاههای اجرایی استان سمنان 

اباغ شد . 
مقدس، صفحه  دفاع  تبیانیان-  رضا  سمنان 
درخشانی از حیات مقتدرانه و مایه فخر و مباهات 
ملت قهرمان ایران اسامی است.حماسه ای بزرگ 
نظام  علیه  مبارزه  عیار  تمام  الگوی  و  سرآمد  که 
سلطه و متجاوزان به حقوق ملت های مظلوم و 
راهی پرافتخار و سعادتمند برای عدالت خواهان و 

مستضعفین جهان می باشد.
 دستور العمل گرامیداشت مناسبت های دفاع 

مقدس و مقاومت در سال 1400،از سوی» علیرضا 
آشناگر« استاندار سمنان  و ریاست ستاد و دبیری 
سرهنگ »محمدحسن سامی« مدیرکل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان ، کلیه 
فرماندهان  یگان های نظامی و انتظامی،  فرمانداران 
،  مدیران دستگاهای اجرایی ، روسای دانشگاهها،  
حوزه های علمیه  و مراکز آموزشی و شهرداران 

استان اباغ شد . 
شاخص  های  مناسبت  گرامیداشت  اباغیه 
هدف   با   1400 سال  در  مقاومت  و  مقدس  دفاع 
حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس و ترویج 
فرهنگ والیت مداری، مقاومت، ایثار، جهاد، شهادت 

و خودباوری دینی و ملی و  با راهبرهای تبیین اقتدار 
و وحدت نیروهای مسلح، بسیج مردمی برای ایجاد 
بازدارندگی در مقابله با تهدیدات ، تبیین نقش هدایت 
و فرماندهی الهی ولی فقیه در حیات معنوی کشور و 
خلق حماسه ها و پیروزی ها، تبیین نقش حماسی 
و وحدت همه اقوام، مذاهب، زنان، روحانیت و سایر 
اقشار در مقابله با استکبار جهانی، صهیونیسم بین 
الملل و ایادی منطقه ای آنها،  نهادینه سازی روحیه 
ایثار و مقاومت و تبیین الگوی رفتاری رزمندگان با 
در  آن  تاثیر  و  عاشورایی  فرهنگ  از  گیری  بهره 
بیداری اسامی و نهضت های مقاومت در سراسر 

جهان  برنامه ریزی شده است .

ابالغ دستور العمل گرامیداشت مناسبت های دفاع مقدس و مقاومت در سال جاری

و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
گفت:  ایام  استان  ای  جاده  نقل 
سال گذشته 273 کیلومتر از راههای 
استان روکش اسفالت و الیه حفاظتی 

شد.
جمع  ر  د ه  ا لخو د هلل  ا ر نو
خبرنگاران اظهار کرد: از این میزان 
روکش آسفالت، 52 کیلومتر مربوط 

به راههای روستایی ایام است.
در  حفاظتی  الیه  افزود:  وی 
راستای اجرای طرح سراسری ارتقای 
هدف  با  و  آسفالت  روکش  کیفی 
افزایش طول عمر آسفالت در سطح 
استان اجرا شد.مدیر کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای ایام یادآور شد: 
همچنین در سال 99 بیش از 450 

کیلومتر لکه گیری و چاله پرکنی در 
تن  هزار   340 و  شد  انجام   استان 
عملیات  این  انجام  جهت  آسفالت 
گفت:  است.دلخواه  شده  مصرف 
لکه گیری،  آسفالت،  روکش  انجام 
خط کشی، شانه سازی، ایمن سازی 
و  اخطار  تابلوی  نصب  راه،  حاشیه 
اجرای روشنایی در گردنه ها در نقاط 

مختلف راه های این استان از دیگر 
اقدامات این اداره کل است.

استان 20 هزار کیلومتر مربعی 
همسایگی  و  کشور  غرب  در  ایام 
بزرگراه،  کیلومتر   111 دارای  عراق 
670 کیلومتر راه اصلی، ۸91 کیلومتر 
راه فرعی و یک هزار و 64۸ کیلومتر 

راه روستایی است.

۲۷۳ کیلومتر از راههای استان ایالم روکش آسفالت شد
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نی  ا عمر ر  و مشا
ز  ا  ، د و هر شا ری  ا د شهر
عملیات جدولگذاری  اجرای 
معابر  سطح  در  طول42000متر  به 
شاهرود در راستای اجرای هدایت آبهای 

سطحی خبر داد.
محمود تیموری با اشاره به اینکه 
آبهای  هدایت  راستای  در  اقدام  این 
اصلی  معابر  ساماندهی  و  سطحی 
گذشته  سال  در  شاهرود،  فرعی  و 
اجرایی شده است، گفت: جدولگذاری 
در خیابان دانشجو جهت تعریض نهر 
در ضلع غربی و شرقی به طول2600 
متر ،جدولگذاری فیض جهت احداث 
نهر به طول2600 متر ، جدولگذاری 
سازی  مناسب  جهت  شمالی  حافظ 

جدولگذاری   ، 1500متر  طول به 
تهران  خیابان  در  نهر  تعریض  جهت 
ژاندارمری2600متر  به  مهدیه  مقابل 
طول،جداول رفیوژ وسط بلوار حدفاصل 

میدان امام رضا)ع( به میدان حسینی 
جهت  طول2400متر،جدولگذاری  به 
شهرک  جاده  انتهای  در  نهر  احداث 
بهشتی ضلع شرقی و غربی جاده به 

اقدامات  جمله  ...از  2400مترو  طول 
این اقدامات در سطح شهر بوده است.

مات  قدا ا ینکه  ا بیان  با  وی 
آبهای  مهار  و  هدایت  و  جدولگذاری 
یکی  شهر  سطح  معابر  در  سطحی 
عمران  معاونت  اقدامات  مهمترین  از 
اظهار  بود،  خواهد  شاهرود  شهرداری 
در  گرفته  صورت  اقدامات  داشت: 
زمینه جدولگذاری با ترمیم و ساماندهی 
وضعیت جداول فرسوده سطح شهر و 
معابر  در  جدولگذاری  عملیات  اجرای 
فاقد جدول در راستای بهبود وضعیت 
جمع آوری آبهای سطحی و فاضاب، 
ارتقای سطح بهداشت محیط زندگی 
اجرایی  شهروندان  رضایتمندی  و 

شده است.

مشاور عمرانی شهردار:

اجرای عملیات جدولگذاری به طول۴2000متر در سطح معابرشاهرود
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 

شهرداری کالنشهرکرج:
ساالنه یک متر مربع به سرانه فضای سبز شهری کرج 

افزوده می شود
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  سیما،منظر  سازمان  رئیس 
کانشهرکرج از تکمیل 400 هکتار جنگل کاری در باغستان تا پایان 

اردیبهشت ماه خبر داد.
پیمان بضاعتی پور با اشاره به پیشرفت پروژه کمربند سبز کرج، 
گفت:پروژه جنگل کاری 1000 هکتاری باغستان تکمیل شده و افزون 
بر آن طبق توافق با لشکر 10 سید الشهداء 400 هکتار جنگل کاری از 
گونه درختان مثمر نیز تا پایان اردیبهشت ماه جاری محقق خواهد شد.

شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  سیما،منظر  سازمان  رئیس 
مرکزاستان البرز با بیان اینکه سرانه فضای سبز از سال 96 از 13 و نیم 
مترمربع افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: ساالنه یک متر مربع به 
سرانه فضای سبز شهری کرج افزوده شده و به رغم رشد جمعیت شهر، 
سرانه فضای سبز آن با تاش بی وقفه سبز بانان این سازمان در تیر 

ماه امسال به 17.5 متر مربع خواهد رسید.
)پارک »محیط بان« اردیبشهت افتتاح می شود(

طبق  پروژه ها  کرونایی،  شرایط  وجود  اظهارکرد:با  پور  بضاعتی 
زمان بندی در حال انجام است، در اولین گام نهم اردیبهشت ماه هم زمان 
با روز شوراها پارک 17.5 هکتاری محیط بان در ارتفاعات حصار افتتاح 

و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  سیما،منظر  سازمان  رئیس 
کانشهرکرج با اشاره به وضعیت مناسب درختان باغ سیب و 44 هکتار 
از اراضی دانشگاه عامه طباطبایی، اذعان کرد:باغ سیب به عنوان گنجینه 
ای در دل مهرشهر ریه تنفسی این منطقه و سرمایه ای زیست محیطی 
برای شهر کرج محسوب می شود که صیانت از آن به عنوان میراث و 

گنجینه ای ارزشمند برای نسل های آینده وظیفه ای همگانی است.
)عایق بندی دریاچه کاخ مروارید(

احیای  و  زیباسازی  های  فعالیت  ادامه  به  اشاره  با  پور  بضاعتی 
فضای سبز در کاخ مروارید، بیان داشت:عملیات گسترده باغبانی شامل 
گلکاری های بهاره و مرتب سازی،بازپیرایی و جوان سازی درختان،کود 
دهی،کاشت و َسر زنی چمن تعمیر و تعویض تاسیسات آبیاری و پمپ 

های آب این مجموعه تاریخی انجام شده است.
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
اقدامات کاخ مروارید در  البرز خاطرنشان شد:از مهمترین  مرکزاستان 
بهار 1400 عایق بندی دریاچه وسیع آن است که با استفاده از پوشش 

ژئوممبران در حال تکمیل شدن است.
)لزوم بازسازی و مرمت کاخ مروارید(

بضاعتی پور به نفوذ ناپذیری بسیار باالی ورق ژئوممبران اشاره 
کرد و مطرح کرد:از دیگر مزایای این شیوه عاوه بر مقاومت باال در 
برابر عوامل محیطی و بیولوژیکی و آب بندی 100 درصدی و بدون نفوذ 

رفع خزه و جلبک به کف و دیواره دریاچه است.
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
کانشهرکرج از برگزاری جلسات مشترک و هماهنگی مدیریت شهری 
با استاندار و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری البرز 
و بنیاد تعاون سپاه خبر داد و اظهارکرد:امیدوارم با برنامه ریزی مناسب 
و توافقات بین وزارتخانه ها و ارگان های مرتبط در نیمه اول سال این 
مجموعه به شهرداری کرج واگذار شود تا بازسازی و مرمت بنای آن 
نیز در دستور کار قرار بگیرد و از گزند آسیب و تخریب های بیشتر در 

امان بماند.
بضاعتی پور درپایان اجرایی شدن این اقدام را گامی مثبت و بزرگ 

برای شهر ارزیابی کرد و افزود: 
اجرا شدن این طرح موجب توسعه یافتگی شهر و زمینه شکوفایی 

این مجموعه تاریخی را فراهم خواهد کرد.

بیست نهمین سال تاسیس کالس تکواندو در شهرستان دشتستان ) برازجان (
 29 فروردین سال 1371 اولین 
شهر  تکواندو  کاس  تاسیس  روز 
برازجان در شهرستان دشتستان می 
باشد . بنا به گسترش تکواندو به خارج 
هیئت  ریاست  تاکید  و  استان  مرکز 
به  کاشانیان  مهدی  استاد  تکواندو 
این امر ، سید محمد امین فرهی پایه 
برازجان  شهر  تکواندو  کاس  ریزی 

را بنا نهاد .
قبل از راه اندازی کاس تکواندو 
توسط  برازجان  مدرسه شهر  چند  در 
علی  اقایان   ، مدارس  آموزان  دانش 
با  بنیامین دهدار   و  ابوذر   ، خوبانی  
پخش پوستر تبلیغاتی کاس تکواندو 
اولین  و  کرد.  شروع  را  خود  تبلیغات 
جلسه تمرین در استادیوم ورزشی شهر 
برازجان و روی چمن با همکاری آقای 
خیاط معاون  تربیت بدنی برازجان ، 
ابراهیم بحرانی حراست تربیت بدنی 
کارمند  کیومرثی   آقای   ، بوشهر 
فروردین   29 بوشهر  بدنی  تربیت 

1371برگزار شد.
تمرین  سالن  عدم  به  توجه  با 
با  و   کاس   اندازی  راه  جهت 
)مبارک(دهدار   محمد  آقای  پیگیری 
ریاست وقت تامین اجتماعی دشتستان  
ورزشی  سالن  برازجان  شهردار  و 
شهرداری به صورت رایگان در اختیار 

تکواندو قرار گرفت .

استقبال  با  برازجان  ندو  تکوا
آغاز  را  خود  فعالیت  نظیری   بی 
تکواندو   1377 سال  تا  و   . کرد 
جامعه  به  ای  توجه  قابل  ران  کا
سال  ز  ا و  کرد  معرفی  ندو  ا تکو
نی  سلطا ر  هپو شا ی  قا آ  1 3 7 7
تکواندو  هیئت  ریاست  دار  سکان 

گرفت. بعهده  را  برازجان 
جمال  آقای  است  ذکر  قابل  
بهارانه و حسن فالی زاده دو سال قبل 
کاس تکواندو در برازجان راه اندازی 

کرده بود که بعلت مشکل تردد  بعد از 
یک ماه تعطیل شد.

حال  در  دشتستان  شهرستان 
حاضر با بیش از 5 شهر فعال و 15 
داور  و  مربی  و 20  تکواندو   کاس 
مدرک دار  اقا و خانم و حدود 1000 
های  موفقیت    ، فعال  کار  تکواندو 
تکواندو  جامعه  در  ارزشمندی  بسیار 

استان و کشور دارد.
توجه  با  ن  دشتستا ندو  ا تکو
و  ن  ستا شهر ین  ا ش  گستر به 

ها  نزدیکی شهر  و  موجود  پتانسیل 
تکواندو  قطب  میتواند  یکدیگر  به 
ز  ا بهینه  ه  د ستفا ا  . د  شو ر  کشو
و  بدنی  تربیت  ورزشی  لنهای  سا
اندازی  راه  و  پرورش  و  آموزش 
زنده  سا های  رقابت  و  بقات  مسا
رشته  این  در  ای  توجه  قابل  توان 
دشتستان  تکواندو  دارد.  را  ورزشی 
پراکندگی  خواص  گسترش  بعلت 
در  را  خود  جوانان  میتواند  جمعیت 

سازد. شکوفا  عرصه  این 

عضو هیئت مدیره بانک سپه تاکید کرد؛
تمام  به  بانکی  های  سرویس  و  خدمات  ارائه  تداوم 

مشتریان بانک های ادغامی توسط بانک سپه
پایــگاه اطــاع رســانی بانــک ســپه: معــاون مدیرعامــل بانک 
ســپه در حــوزه فنــاوری اطاعــات گفــت: ارایــه کلیــه خدمــات و 
ســرویس هــای بانکــی بــه مشــتریان بانک هــای ادغــام شــده در 

بانــک ســپه، همچــون گذشــته و بــه نحــو مطلــوب ادامــه دارد.
ــر  ــپه: دکت ــک س ــانی بان ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ســیدمهدی حســینی اظهــار داشــت: اجــرای موفــق گام نخســت 
طــرح ملــی ادغــام بــه عنــوان اقدامــی بنیادیــن در راســتای اصاح 
نظــام بانکــی کشــور، بــا راهبــری و حمایــت مســئولین ارشــد نظام 
ــا برنامه ریــزی منســجم و تــاش شــبانه روزی کلیــه عوامــل  و ب
اجرایــی آن، عملیاتــی شــد و مراتــب از ســوی مقامــات اقتصــادی 

و سیاســی کشــور مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه اســت. 
ــه لحــاظ اهمیــت، وســعت و  ــروژه ادغــام، ب وی افــزود: ابرپ
ــی و  ــوده و همراه ــر ب ــی بی نظی ــطح مل ــی آن در س ــاد اجرای ابع
مشــارکت نهادهــای ذیربــط از جملــه ســتادکل نیروهــای مســلح، 
بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و وزارت امــور اقتصادی 
و دارایــی، نقــش بــه ســزایی را در تحقــق آن ایفــا کردنــدودر ایــن 
ــان  ــران و کارکن ــه مدی ــت مجموع ــاش و هم ــی ت ــان، تمام می
بانــک ســپه و بانــک هــای ادغــام شــده، بــر ایــن اصــل اســتوار 
بــوده اســت کــه ارایــه کلیــه خدمــات و ســرویس هــای بانکــی 

بــه مشــتریان ، همچــون گذشــته اســتمرار یابــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــرد:  ب ــان ک ــره خاطرنش ــت مدی ــو هیئ عض
ــی و  ــامانه های بانک ــازی س ــان س ــود در یکس ــی موج پیچیدگ
انتقــال داده هــا طــی یــک بــازه زمانــی کوتــاه در ســال 1399 کــه 
ــرای تغییــر  البتــه از مهمتریــن الزامــات آن، مراجعــه مشــتریان ب
کارت هــا و حســاب هــای بانکــی ایشــان بــود، لیکــن بانــک ســپه 
در اقدامــی نوآورانــه بــا طراحــی و اســتقرار یــک ســامانه واســط 
بیــن بانکــی، مانــع حضــور مشــتریان در شــعب در شــرایط شــیوع 

بیمــاری کرونــا گردیــد. 
ــی  ــر حت ــدون تغیی ــن شــیوه، ب ــزود: در ای ــر حســینی اف دکت
ــه  ــات بانکــی ادام ــه خدم ــا کارت مشــتری، ارای ــک حســاب ی ی
یافــت. بــر ایــن اســاس، بــه منظــور جلوگیــری از بــروز کمتریــن 
تأثیــر منفــی در ارایــه خدمــات بــه مشــتریان بانک هــا و موسســه 
ادغــام شــده و همچنیــن مدیریــت نحــوه مراجعــه مشــتریان بــه 
شــعب بــا توجــه بــه وضعیــت بیمــاری کرونــا در کشــور، نســبت به 
تقویــت زیرســاخت هــا و اتصــال کلیــه شــعب بانکهــای ادغامــی 
بــه یکدیگــر در ســطح کشــور اقــدام شــد و ســامانه جدیــدی بــا 
ــادل اطاعــات بانکــی(  ــام ســامانه ســمتا )ســامانه متمرکــز تب ن

طراحــی و اســتقرار یافــت. 
 معــاون مدیــر عامــل بانــک ســپه در حــوزه فنــاوری 
ــری از  ــا بهره گی ــب و ب ــن ترتی ــت:  بدی ــه گف اطاعــات در ادام
تکنولــوژی روز دنیــا در حــوزه فنــاوری اطاعــات، ارائــه مطلــوب 
ــعب  ــه ش ــرار در کلی ــترک و پرتک ــی مش ــرویس بانک ــر 17 س ت
بانــک ســپه )از جملــه عملیــات واریــز و برداشــت و انتقــال وجــه 
بیــن کلیــه حســابهای مشــتری، حفــظ کارت هــای بانکــی قبلی و 
امــکان تمدیــد و تغییــر رمــز کارتهــا، پرداخت اقســاط تســهیات، 
ــای بیــن بانکهــای  ــات ســاتنا و پای وصــول چــک، انجــام عملی
ادغامــی بــدون پرداخــت هزینــه کارمــزد و...( بــدون هیچگونــه 
ــت ســقف  ــا رعای ــام، ب ــل از ادغ ــه قب ــتی نســبت ب ــم و کاس ک
مبلغــی یکســان و ضوابــط نقــل و انتقــال وجــوه در کل شــبکه 
بانکــی، فراهــم آمــده اســت و حتــی امــکان طراحــی محصــوالت 
بانکــی مطابــق بــا اصــول و ضوابــط اســتاندارد فنــی، امنیتــی و 
نظارتــی در واحدهــای ادغامــی مهیــا شــده اســت. لــذا مشــتریان 
بــا حفــظ و ارتقــای امکانــات قبلــی و افزایــش کیفیــت، خدمــات 

ــد.  ــی کنن ــت م ــری را دریاف مطلوب ت
بــه گونــه ای کــه حتــی خدماتــی نظیر افتتــاح حســاب جاری، 
اخــذ دســته چــک، انجــام عملیــات ســاتنا و پایــا، اتصال به شــبکه 
شــتاب و بهــره منــدی از خدمــات اســتاندارد کارت و ...  در برخــی 
از ایــن بانــک هــا )همچــون مهــر اقتصــاد و کوثــر ســابق( بــرای 

نخســتین بــار بــه مشــتریان ارایه شــد. 
وی افــزود :البتــه برخــی از خدمــات قبلــی )همچــون وصــول 
قســط از طریــق درگاه خریــد در مهــر اقتصــاد ســابق(، بــا ضوابــط 
بانــک مرکــزی و اســتانداردهای امنیتــی پلیــس فتــا و مرکــز افتــا، 
مغایــرت داشــت کــه بــه منظــور حفــظ حقــوق و امنیــت اطاعــات 
مشــتریان، متوقــف و در فراینــد انطبــاق بــا ضوابــط اباغــی بــه 

نحــو دیگــری ارایــه شــده انــد.
دکتــر حســینی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه تغییــر تابلوها، 
بــه منظــور ارایــه خدمــات یکپارچــه بــه کلیــه مشــتریان واحدهای 
ادغامــی در تمامــی شــعب، ســامانه واســط ادغــام )ســامانه ســمتا( 
بــا امــکان ارائــه خدمــات پایــه پولــی و مالــی، توســط بانــک ســپه 
ــش  ــر ش ــعب در ه ــران ش ــی کارب ــترس تمام ــی و در دس طراح
ــا مشــتریان بتواننــد  مجموعــه بانکهــای ادغامــی قــرار گرفــت ت
تبــادالت مالــی همچــون انتقــال وجــه از طریــق حســاب ســپرده و 
یــا کارت، پرداخــت اقســاط، وصــول چــک، دریافت صورتحســاب، 
عملیــات ســاتنا/پایا، خدمــات کارتــی منتخــب و ... را بــه صــورت 

لحظــه ای انجــام دهنــد. 
عضــو هیئــت مدیــره افــزود: ایــن ســامانه از روز یــک ادغــام 
هــر بانــک یــا مؤسســه ادغــام شــده، در شــعب ایــن بانکهــا بــه 
همــراه شــعب قبلــی بانــک ســپه فعــال گردیــده و در ایــن راســتا 
روزانــه دههــا هــزار تراکنــش از طریــق ایــن ســامانه و بــه صــورت 
لحظــه ای انجــام مــی گیــرد و تــا زمــان یکســان ســازی ســامانه 
ــز در  ــامانه نی ــن س ــق ای ــات از طری ــعه خدم ــی، توس ــای بانک ه

دســتور کار ایــن بانــک قــرار دارد. 
ــکات  ــرد: از ن ــد ک ــان تاکی ــک در پای ــل بان ــاون مدیرعام مع
مهــم در طراحــی ایــن ســامانه، اســتفاده از ظرفیــت هــا و توانایــی 
نیروهــای داخلــی کشــور مــی باشــد کــه انجــام موفقیــت آمیــز 
یکــی از پــروژه هــای مهــم نــرم افــزاری را فراهــم آورده و امــکان 
ــه ســامانه هــای بانکــداری متمرکــز هــر شــش واحــد  اتصــال ب
ادغامــی را فــارغ از شــعبه و ســامانه بانکــی واحــد ادغامــی ایجــاد 
کــرده اســت وایــن مهــم، تــا زمــان اجــرای برنامــه جدیــد بانــک 
ســپه در گام دوم طــرح ملــی ادغــام و انتقــال ســامانه هــا و انتقــال 
داده هــا در ســال 1400، اســتمرار خدمــات قبلــی و یکپارچگــی در 

پاســخگویی بــه کلیــه مشــتریان را فراهــم کــرده اســت.
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مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان 
گلسـتان در گفتگـو بـا پایـگاه خبری 
شـرکت ، از اجـرای 350  کیلومتـر 
شـبکه گازرسـانی شـهری ،روستایی 
وخطـوط اختصاصـی صنایـع  طـی 
سـال گذشته در این اسـتان خبر داد.

بـه گزارش روابط عمومی ، علی 
طالبـی   بـا اعـام مطلب فـوق بیان 
موانـع  و  مشـکات  داشـت:علیرغم 
موجـود  ، خوشـبختانه  ایـن شـرکت 
توانسـتی بـا همـت و تـاش صورت 
گرفتـه  بیش از 240  کیلومترعملیات 
بخـش  در  گـذاری  شـبکه  اجرایـی 
شـبکه  کیلومتـر   60 و   روسـتاها 
و  شـهری  مناطـق  در  نیـز  گـذاری 
خطـوط  در  کیلومتـر    50 حـدود  

اختصاصـی صنایـع   اجرا  نماید. وی 
افـزود: در مجمـوع تا پایان سـال 99   
نیـز  ایـن شـرکت  بالـغ بـر 9۸41  
کیلومتـر  در سـطح اسـتان  شـبکه  

اجـرا   نمـوده اسـت   کـه در ایـن 
خصـوص   6221  کیلومترعملیـات 
اجرایـی شـبکه گـذاری  مربوطـه به 
روسـتاها بـوده  و  3620  کیلومتـر 

نیـز مربـوط بـه  مناطق شـهری  می 
باشـد. مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان 
گلسـتان با اشـاره به سـال 1400 که  
توسـط رهبـر معظـم  بعنـوان سـال 
زدایـی   مانـع  و  هـا  تولید،پشـتیبانی 
مزین شـده اذعان داشـت: امیداسـت 
در سـال جدیـد  بـا تـاش مجموعه 
پیمانـکاران   ، گازگلسـتان  همـکارن 
گازرسـانی   هـای  پـروژه  ومجریـان 
حمایـت  و  همراهـی  سـایه   ودر 
سایرسـازمانهای ذیربط  و مرتع شدن 
موانـع   ، نسـبت بـه افزایش توسـعه 
گازرسـانی در روسـتاها  اقدام شود تا 
روسـتاهایی که شـرایط گازرسانی  را 
دارنـد هـر چـه زودتر از ایـن موهبت 

گردند. برخـوردار  الهـی 

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان :

 اجرای بیش از ۳۵0  کیلومتر شبکه  گازرسانی در سال گذشته

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ... 139960301060005741.... هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم 
از مرکزی در  معصومه سعیدی فرزند احمد به شماره شناسنامه 34۸2 صادره 
*** ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی*** به مساحت 60609/30 متر مربع 
پاک شماره 226 – اصلی واقع در قریه نجف آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
*** از مالکیت نصرت  بوالحسنی ورثه خانم ماهرخ بوالحسنی و نامه جهاد 
99/220/194920 مورخ 1399/10/23 *** محرز گردیده است لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و اماک 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  اول  هیات   ....  13996030106000604۸  ... شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در 
خانم صغری تاجیک خاوه فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه 6 صادره از در 
پاک  مربع  متر   134/04 مساحت  به   *** خانه  باب  یک  ششدانگ   ***
شماره 22 فرعی از 106 اصلی واقع در قریه باغ صالح بخش حوزه ثبت ملک 
ورامین *** از مالکیت زهرا فردوسی زاده نائینی فرزند مصطفی *** محرز 
گردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/31

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و اماک 
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با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم:
اعضای جدید هیأت مدیره بانک سینا انتخاب شدند

در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( بانک سینا که 
راس ساعت 14 روز شنبه 2۸ فروردین ماه 1400 با حضور 70.۸6 درصد 
سهامداران برگزار شد، اعضای جدید هیأت مدیره بانک سینا انتخاب شدند.

اعضای جدید هیأت مدیره بانک سینا انتخاب شدند
به گزارش روابط عمومی بانک سینا در ابتدای مراسم پس از انتخاب 
با آرای سهامداران  انقاب اسامی  بنیاد مستضعفان  نماینده  محمد نوین 
حاضر به عنوان رئیس مجمع و همچنین هیأت رئیسه مجمع متشکل از 
نماینده شرکت  پاافشار  وحید  علوی،  بنیاد  نماینده  پور  غنی  هادی  آقایان 
مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به عنوان ناظرین مجمع و مجتبی 
دهقاندار به عنوان منشی مجمع، رسمیت جلسه اعام و دستور جلسه جهت 
اتخاذ تصمیم قرائت شد. خانم یوسفی اصل به عنوان نماینده سازمان بورس 

و اوراق بهادار نیز به صورت آناین در جلسه حضور داشت.
در ادامه، رئیس مجمع با بیان آنکه طی مکاتبه با بانک مرکزی تاییدیه 
های 5 نفر از افراد پیشنهادی شامل آقایان دکتر سیدضیاء ایمانی، دکتر جعفر 
صفایی مزید، دکتر هادی آقابابایی، مهندس مجید هادی و مهدی رزمی 
دریافت شده است، از سهامداران رأی گیری به عمل آمد و این اشخاص به 
عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره بانک سینا برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

در بخشی از مراسم مجمع، مدیرعامل بانک سینا ضمن تبریک ماه 
مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه داران گفت: محور اصلی 
و پیشرانه نظام بانکی برای همه ذینفعان اعم از سهامداران، سپرده گذاران، 
مدیران و کارکنان، اعضای هیأت مدیره هستند. اگر یک بانک را به لحاظ 
شاخص های مالی و عملکردی و شفافیت در نظر بگیریم، همه حول محور 

راهبری و اعضای هیأت مدیره آن بانک قابل ارزیابی است.
دکتر ایمانی خاطرنشان کرد: عملکرد مطلوب بانک سینا در رشد شاخص 
ها و شفافیت امور طی فعالیت در نظام بانکی به خصوص در دوره هیأت 
مدیره قبلی، برگرفته از حضور این اساتید با تجربه و خوشنام نظام بانکی 
بوده که همدلی و همکاری این عزیزان در جهت پیشبرد اهداف بانک بسیار 

موثر بوده و در این مسیر عملکرد مطلوبی محقق شده است.
وی از زحمات آقایان مهندس پیشرو، دکتر دانیالی، مهندس نعمت اللهی، 
ساروخانی و تقدیری در مدت تصدی هیأت مدیره بانک سینا قدردانی و برای 

اعضای هیأت مدیره جدید آرزوی توفیق نمود.
بانک،  این  مدیره  هیأت  علی البدل  اعضای  انتخاب  جهت  همچنین 
پس از اخذ استعام ها و تاییدیه های الزم متعاقبًا با برگزاری مجمع فوق 

العاده اقدام خواهد شد.

سامانه  در  سجام  الکترونیکی  هویت  احراز  امکان 
»کیلید« بانک آینده

بانک  »کیلید«  سامانه  در  سجام  الکترونیکی  هویت  احراز  فرآیند 
می توانند  آینده  بانک  مشتریان  تمام  پس،  این  شد.از  راه اندازی  آینده 
رهگیری،  کد  دریافت  و  سجام  سامانه  در  اولیه  ثبت نام  انجام  از  پس 
الکترونیکی خود را از طریق سامانه »کیلید« بانک  فرآیند احراز هویت 
آینده و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب این بانک یا مراکز تأیید 

انجام دهند. هویت سجام، 
در حال حاضر ورود به بازار سرمایه و معامله سهام در بورس، مستلزم 
ثبت نام در »سجام« )سامانه جامع ثبت اطاعات مشتریان( و دریافت کد 
رهگیری است که مشتریان محترم می توانند پس از دریافت کد رهگیری 
سجام با مراجعه به کارگزاری بانک آینده )babc.ir(، نسبت به ثبت نام 
برای کسب  نمایند. هموطنان می توانند  اقدام  در سامانه معامات بورس، 
آینده به شماره 021-27663200  ارتباط بانک  با مرکز  اطاعات بیش تر 

تماس بگیرند.

صنعت  هاي  عمومي  روابط  جشنواره  هشتمین 
بین  مقایسه  تبیین  و  پویایي  برقراري  باهدف  بیمه 
روابط  عمومي هاي صنعت بیمه کشور برگزار مي شود. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین 
از برپایی  این  الملل بیمه مرکزی، مصطفی زندی 
جشنواره  با اهداف »تقدیر و تجلیل از فعاالن عرصه 
روابط عمومي هاي صنعت بیمه و معرفي آثار برتر«، 
روابط  در  نوآوري  و  پویایي  تحول،  »ایجادرقابت، 
گذاردن  اشتراک  »به  بیمه«،  صنعت  هاي  عمومي 
مجموعه  سایر  با  برتر  آثار  پدیدآورندگان  تجربیات 
هاي همکار« و »برقراري وحدت رویه در فرهنگ 

سازي بیمه« خبرداد و گفت: آثار و مستندات تهیه 
شده در محورهاي مختلف توسط هیات داوران مورد 
ارزیابي قرار گرفته و از پدید آورندگان آثار برتر در 
27 اردیبهشت ماه سال جاري همزمان با روز روابط 

تقدیر خواهدشد.   ارتباطات  و  عمومی 
تر  بر های  عمومی  بط  ا و ر ه  ر ا جشنو بیر  د
علمی  استانداردهای  رعایت  کشور،  بیمه  صنعت 
در محورهای نه گانه  توسط هیات داوران را شرط 
شرکت در هشتمین جشنواره اعام کرد و افزود: با 
زمان  از  پس  که  آثاری  زمانی،  محدویت  به  توجه 
اعام شده به دبیرخانه جشنواره )یازدهم اردیبهشت(

ارسال شوند به هیچ عنوان ارزیابی نخواهند شد.
بیمه  الملل  امور بین  مدیرکل روابط عمومی و 
مرکزی از بخش های انتشارات، ارتباط با رسانه ها، 
تبلیغات و مراسم، روابط عمومی الکترونیک، مطالعات 
اجتماعی، ارتباطات درون سازمانی، سامت و بیمه، 
خاقیت و نوآوری و مدیریت و برنامه ریزی به عنوان 

محورهای اصلی این جشنواره یاد کرد.
دوره جشنواره  تاکنون هفت  است  ذکر  شایان 
حضور  با  بیمه   صنعت  یبرتر  ها عمومی  بط  روا
برگزار  بیمه  صنعت  فعاالن  و  مدیران  حداکثری 

شده است.

دبیر هشتمین جشنواره روابط عمومی های صنعت بیمه:

هشتمین جشنواره روابط عمومی
 در روز ارتباطات برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1718- دوشنبه 30 فروردین 61400 ورزش دنیای 

کشتی آزاد قهرمانی آسیا؛
هرکول ایرانی ضربه فنی شد!

امین طاهری با وجود اینکه خودش را در 
فینال کشتی آزاد قهرمانی آسیا می دید، در یک 

غافلگیری ضربه فنی شد.
آزاد  کشتی  های  وزن  سنگین  ماجرای 
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و ناکامی آن 
ها در رسیدن به مدال طا ادامه دار است. بعد 
یک  با   2020 سال  در  هادی  پرویز  اینکه  از 
دستش  قزاقستانی  رقیب  مقابل  غافلگیری 
به  نوبت  بار  این  ماند،  کوتاه  طا  مدال  از 
را  رسید که سرنوشت مشابهی  امین طاهری 

تجربه کند.
طاهری که چند روز قبل در تورنمنت بلغارستان طایی شده بود، به خاطر مثبت 

شدن تست کرونای امیرحسین زارع بافاصله مسافر قزاقستان شد.
امین که چندی پیش قهرمان انتخابی تیم ملی در وزن 125 کیلوگرم هم شده 
بود، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 11 بر صفر عمر سارم از سوریه 
را مغلوب کرد تا اقتدار و آمادگی خود را نشان دهد. او در مرحله نیمه نهایی به مصاف 
آیال الزاریف از قرقیزستان رفت و در شرایطی که خیلی مقتدرانه رقیبش را خاک 
کرد و با اجرای دو بارانداز 6 امتیاز گرفت، ناگهان اسیر یک غافلگیری شد و با یک 
فن باال به پل رفت. مقاومت امین طاهری که حدود 20 ثانیه طول کشید، بی فایده 
بود و او در حالی که چیزی تا فینال مسابقات فاصله نداشت و طای آسیا را نشانه 

گرفته بود، ضربه فنی شد.
سنگین وزن کشتی آزاد ایران حاال باید برای کسب مدال برنز تاش کند؛ در 

حالی که تصور می شد او شانس باالیی برای کسب عنوان قهرمانی داشته باشد.

اعالم اسامی بازیکنان تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان
اسامی بازیکنان دعوت شده به دومین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره 

بانوان جهت حضور در مسابقات انتخابی المپیک توکیو اعام شد.
دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال 3×3 بانوان کشور جهت 
حضور در مسابقات انتخابی کسب سهمیه المپیک 2020 از تاریخ 31 فروردین ماه 
لغایت 4 اردیبهشت ماه زیر نظر نیکا بیک لیک لی، به میزبانی سالن دخانیات تهران 

برگزار می گردد.
 اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو به شرح ذیل است:

1. دالرام وکیلی
2. کیمیا یزدیان
3. ساغر آجیلی

4. یاسمن محمدی
5.نسرین فاح

6.زهرا عدالت کار
7. نگین رسولی پور
۸. شادی عبدالوند

9. معصومه اسماعیل زاده
شایان ذکر است، مسابقات انتخابی کسب سهمیه المپیک توکیو به میزبانی 
اتریش در تاریخ 26 الی 30 ماه می برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان 
کشورمان همچنین مسابقات یونیورسالینی )UOQT( را در تاریخ 4 تا 6 ژوئن )14 تا 

16 خردادماه( پیش رو خواهند داشت.

جوانترین تنیسور تیم ملی:
برای دعوت به اردوی تیم ملی خیلی تالش کردم

بازیکن 1۸ ساله تیم ملی تنیس امیدوار 
است در ترکیب نهایی برای اعزام به دیویس 

کاپ قرار بگیرد. 
بعد از برگزاری انتخابی تیم ملی تنیس 
که در سال های اخیر بی سابقه بود، 20 بازیکن 
برتر از سوی اکبر طاهری به اردوی تیم ملی 
دقیق  بررسی  ماه  از چند  بعد  تا  دعوت شدند 
در  نفر   5 نهایت  در  تنیسورها،  عملکرد  روی 
ترکیب تیم ملی ایران به مسابقات جام دیویس 

در شهریورماه اعزام شوند. 
در این میان نام یک بازیکن 1۸ ساله هم 

در میان ملی پوشان تنیس ایران دیده می شود. این اتفاق بدون شک یکی از ثمرات 
برگزاری مسابقات انتخابی است که باعث شده سید ایمان حسینی با 1۸ سال وارد 

اردوی تیم ملی شود.  
این تنیسور جوان درباره دعوتش به اردوی تیم ملی گفت: احساس خیلی خوبی 
دارم که به تیم ملی دعوت شدم. حدود هفت سال است تنیس بازی می کنم و برای 
دعوت به اردوی تیم ملی خیلی تاش کردم. من از قبل برای ورود به اردوی تیم ملی 
هدفگذاری کرده بودم و االن هم مطمئنا تاش خواهم کرد تا در نهایت جزو نفرات 

اعزامی تیم ملی باشم و برای کشورم افتخار آفرینی کنم.
حسینی در ادامه عنوان کرد: تست آمادگی جسمانی را پشت سر گذاشتیم و بعد 
از ماه رمضان  اردوی تیم ملی آغاز خواهد شد. در پایان 5 تنیسور به مسابقات دیویس 

کاپ ترکمنستان اعزام می شوند که امیدوارم من هم یکی از آن ها باشم.

عضو تیم ملی ریکرو مردان:
امیدوارم در جام جهانی فرانسه تاریخ ساز شویم

یک عضو تیم ملی ریکرو مردان گفت: امیدوارم بتوانیم در جام جهانی فرانسه 
تاریخ ساز شده و چند سهمیه دیگر در بخش انفرادی و تیمی زنان و مردان کسب کنیم.

میاد وزیری، در حاشیه اردوی آماده سازی تیم ملی تیروکمان اظهار کرد: از 
مسووالن وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تیروکمان  به دلیل این که شرایط برای 

دریافت واکسن کرونا را فراهم کردند، قدردانی می کنم.
او افزود: امیدوارم به زودی همه مردم ایران این واکسن را دریافت کنند، البته 
ما ورزشکاران دغدغه زیادی در زمینه کرونا داشتیم، زیرا به دلیل حضور در اردوها، 
مسابقات، فرودگاه و خوابگاه همیشه نگران این ویروس و درگیری با این بیماری را 

داشتیم که خدا را شکر این نگرانی و استرس مرتفع شد.
وزیری هم چنین پیرامون تورنمنت بین المللی ترکیه خاطرنشان کرد: تورنمنت 
ترکیه پس از یک سال دوری از میادین مسابقات بین المللی فرصت بسیار خوبی برای 
آماده سازی کمانداران به ویژه کماندارانی که خود را برای حضور در جام جهانی فرانسه 
به عنوان انتخابی المپیک، آماده می کنند، بود. وی اضافه کرد: البته این تورنمنت فرصت 
خوبی برای ارزیابی و محک زدن خودمان بود تا با کمانداران چند کشور دیگر در اردوی 
مشترک تمریناتی را دنبال کنیم و این ارزش بسیار زیادی برای همه ما که راهی 

مسابقات جام جهانی سوییس،  فرانسه و انتخابی المپیک هستیم، بود.
وزیری در پایان تصریح کرد: با توجه برنامه ریزی خوبی که فدراسیون انجام 
داده، امیدوارم بتوانیم در فرانسه تاریخ ساز شده و چند سهمیه خوب در بخش انفرادی 

و تیمی زنان و هم چنین تیمی مردان کسب کنیم.

آغاز هشتمین مرحله اردوی تیم ملی کاراته زنان
مرحله هشتم اردوی تیم ملی کومیته و 
مرحله پنجم اردوی تیم ملی کاتا بانوان از امروز 

دوشنبه آغاز می شود.
کومیته  ملی  تیم  اردوی  هشتم  مرحله 
با  بانوان  اردوی تیم ملی کاتا  و مرحله پنجم 
مجموعه  در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 

ورزشی انقاب آغاز می شود.
ملی پوشان بانوان کاراته ایران امروز صبح 
وارد اردو شده تا آزمایش کرونا از تمام نفرات 
حاضر در اردو به عمل آید و پس از اعام نتایج، 
تمرینات تیم ملی کاراته از سه شنبه آغاز شود.

در مرحله هشتم اردو تیم ملی کومیته بانوان حمیده عباسعلی، سارا بهمنیار،  رزیتا 
علیپور، مبینا حیدری، فاطمه خنکدار، نگین التونی، فاطمه سعادتی و اویشن باقری 
بانوان کاراته ایران حضور دارند که تمرینات خود را زیر نظر سمانه خوشقدم سرمربی 

و فاطمه قاسمی مربی برگزار خواهند کرد.
در مرحله پنجم اردوی تیم ملی کاتا نیز  فاطمه صادقی، ملی پوشان بانوان ایران 

تمرینات خود را زیر نظر فاطمه بغانی پور، مربی تیم ملی کاتا بانوان انجام می دهد.
طبق اعام کادر فنی تیم  ملی بانوان، این مرحله از اردو تا اعزام به مسابقات لیگ 
جهانی کاراته وان لیسبون ادامه خواهد داشت و ملی پوشان بانوان کاراته ایران پس از 
اعام جواب تست کرونا تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر آغاز خواهند کرد.

الپورتا: مسی در بارسا می ماند 

بدنبال قهرمانی بارسلونا در جام حذفی اسپانیا، رییس این باشگاه اسپانیایی تا 
اندازه زیادی نسبت به تداوم حضور »لیونل مسی« در نیوکمپ ابراز اطمینان کرد.

»خوان الپورتا« که به تازگی به عنوان رییس باشگاه بارسلونا انتخاب شده 
است، در پیروزی شنبه شب گذشته آبی اناری ها برابر اتلتیک بیلبائو در فینال 
کوپادل ری، از جایگاه ویژه شاهد پیروزی چهار بر صفر کاتاالن ها و دبل لیونل 

مسی بود.
وی پس از قهرمانی بارسا اظهار داشت: لئو بهترین بازیکن جهان است و 
وابستگی زیادی به این باشگاه دارد. متقاعد شده ام که او قصد ماندن دارد و ما نیز 

هر کاری در توان داشته باشیم برای ماندن او انجام خواهیم داد.
او را  تا دور  العاده دور  امروز دیدیم که تیمی فوق  ادامه گفت:  الپورتا در 

گرفته اند و فوتبال بسیار زیبایی به نمایش گذاشتند.
کوپادل ری نخستین جامی است که الپورتا بعد از به دست گرفتن سکان 
هدایت بارسا به همراه این تیم کسب کرده و همچنین نخستین جام کاتاالن ها 

در دو سال اخیر محسوب می شود.
رییس بارسا ادامه داد: به معنای واقعی می خواهیم به روزهای درو کردن 
جام ها برگردیم و کارمان را شروع کرده ایم. فینالی فوق العاده  برابر تیمی فوق العاده 
بود. بازیکنان به این جام نیاز داشتند. برای آنها، کادر فنی و هواداران خوشحالم. 

امیدوارم این اولین جام کوپا در عصر مملو از جام های کوپا باشد.
باوجود موفقیت »رونالد کومان« در نیم فصل دوم، آینده مرد هلندی روی 
نیمکت بارسا در هاله ای از ابهام بوده و الپورتا در این باره نیز تاکید کرد: کومان و 
مجموعه تیم کار خود را به نحو احسن انجام می دهند و این باعث خوشحالی است.

پیروزی سخت میالن برابر جنوا

میان به سختی و با نتیجه دو بر یک از سد جنوا گذشت تا همچنان در رده 
دوم جدول سری آ حضور داشته باشد.

هفته سی و یکم رقابت های سری آ ایتالیا روز گذشته)یکشنبه( با دیدار 2 
تیم آث میان و جنوا پیگیری شد که در پایان تیم میزبان با نتیجه 2 بر یک از 

سد حریف خود گذشت.
برای  که  آوردند  دست  به  را  امتیاز  سه  حالی  در  پیولی  استفانو  شاگردان 
جیانلوکا  و   13 دقیقه  در  ربیچ  آنته  نبود.  رویشان  پیش  ساده ای  کار  تصاحبش 
اسکاماکا)گل به خودی( در دقیقه 6۸ برای روسونری گلزنی کردند و در سوی 

مقابل ماتیا دسترو تنها گل جنوا را در دقیقه 37 به ثمر رساند.
نکته جالب توجه این است که جنوا در دقیقه آخر می توانست گل مساوی 
را به ثمر برساند اما 2 ضربه متوالی مهاجمان این تیم از روی خط توسط سیمون 
ِکر و فوکویا توموری، 2 مدافع مرکزی میان به طرز عجیبی برگشت داده شد تا 

میان همچنان برنده این مسابقه باشد.
با این نتیجه میان 66 امتیازی شد و حضورش در رتبه دوم را تثبیت کرد. 

جنوا هم با 32 امتیاز در رده چهاردهم قرار گرفت.

رکورد ضعیف یووه بدون CR۷؛
یوونتوس بدون رونالدو ترسناک نیست

ترکیب  در  مصدومیت  دلیل  به  را  رونالدو  آتاالنتا  با  مصاف  در  یوونتوس 
نداشت، اما بیانکونری در این فصل بدون فوق ستاره خود در شش بازی تنها به 

دو پیروزی دست پیدا کرده است.
یوونتوس بدون آقای گل خود در سری آ میهمان آتاالنتا بود. آندره آ پیرلو، 
سرمربی یووه در کنفراس پیش از این مسابقه گفت: »کریستیانو به دلیل مصدومیت 
عضانی در این بازی شرکت نخواهد کرد. برای ما ریسک بزرگی خواهد بود که 

او را به برگامو بیاوریم. امیدوارم که تا چهارشنبه بهبود بیابد.”
این هفتمین بار در این فصل خواهد بود که رونالدو نمی تواند در ترکیب 
بیانکونری به میدان برود اما بانوی پیر آماری عجیب بدون فوق ستاره پرتغالی از 
خود به جا گذاشته است؛ از شش بازی قبلی بدون رونالدو یووه تنها در دو بازی 

پیروز شده است.
ستاره سابق رئال مادرید و منچستریونایتد در ماه اکتبر سال گذشته و پس 
از مثبت شدن تست کرونایش چهار بازی یوونتوس را از دست داد. یووه در دیدار 
بارسا 0-2  برابر  آلیانز  در  و  برنده شد  دینامو کیف 0-2  خانه  در  اروپایی  های 
باخت. در سری آ نیز به دو تساوی 1-1 برابر کروتون و هاس ورونا دست یافت.

کریستیانو در پایان ماه نوامبر برابر بنونتو نیز استراحت کرد و بانوی پیر بار 
دیگر در این بازی به تساوی 1-1 رضایت داد. بیانکونری در کوپا ایتالیا و برابر 

تیم دسته دویی اسپال توانست بدون رونالد به برتری 4-0 برسد.
رونالدو در پنج بازی برابر آتاالنتا سه گل به ثمر رسانده است، اما فصل پیش 

نیز دیدار در خانه آتاالنتا را به دلیل مصدومیت زانو از دست داد.
از روی  برگامو در سال 201۸  در  اتاالنتا  برابر  بازی خود  اولین  در   CR7

نیمکت به زمین آمد و گل تساوی یووه را به ثمر رساند.

شوکی به رئال: والورده کرونا گرفت
با فردی که مشخص شد  از تماس  فده والورده، ستاره رئال مادرید، پس 
به کرونا مبتا بوده، به قرنطینه رفت و از فهرست رئال مادرید برای بازی برابر 

ختافه خط خورد.
زین الدین زیدان این روزها با مشکل عجیبی در رئال مادرید رو به رو است؛ 

برای لوس بانکوس دیگر بازیکنی نمانده که به زمین برود!
تقویم فشرده بازی ها و حضور در رقابت های مختلف بازیکنان رئال را با 
مصدومیت های پیاپی و شدید مواجه کرده است که باعث شده این تیم بسیاری 

از ستاره های اصلی خود را در این هفته ها در اختیار نداشته باشد.
با آن دست به  بازیکنان رئال  ابتا به کرونا نیز مشکل دیگری است که 
گریبانند و هر از گاهی تعدادی از آنها به دلیل مثبت شدن تست کرونا و یا تماس 

با فردی مبتا به کرونا مجبورند که به قرنطینه بروند.
دلیل مثبت شدن تست  به  واران  رافائل  و  راموس  در حال حاضر سرخیو 
کرونا در قرنطینه هستند و روز گذشته تنها ساعاتی پیش از بازی اعام شد که 
فده والورده نیز به دلیل تماس با فردی مبتا به کرونا مجبور شده خود را قرنطینه 
کند و برابر ختافه برای رئال مادرید به میدان نخواهد رفت. پیش از این نیز زیدان 
در بازی برابر ختافه ادن هازارد، دنی کارواخال، لوکاس واسکز و فرالند مندی، 

را به دلیل مصدومیت و کاسمیرو و ناچو را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت.
حتی با وجود والورده نیز زیدان بازیکنان کافی برای فرستادن به زمین در 
پست های مختلف نداشت و مجبور شده بود سه تن از نوجوانان آکادمی رئال را 

برای این بازی فرا بخواند.
رئال همچنان در کورس قهرمانی اللیگا و در یک امتیازی اتلتیکو مادرید 
است.  کرده  صعود  نهایی  نیمه  به  نیز  چمپیونزلیگ  در  و  دارد  قرار  صدرنشین 
سپیدپوشان مادرید همچنان به هر دو جام چشم دارند و با وجود مشکاتی که در 

این هفته ها گریبانگیرشان شده، دست از تاش برنداشته اند.

ن  ا یر ا ن  شا خ پو سر
شکست نیمه اول برابر الریان 
را با زدن سه گل جبران کردند 

و به دومین برد آسیایی رسیدند.
پرسپولیس ایران در نخستین بازی 
فصل 2021 لیگ قهرمانان آسیا موفق 
مقابل  صفر  بر  یک  پیروزی  کسب  به 
الوحده امارات شد تا شروع خوبی با کسب 
سه امتیاز در این رقابت ها داشته باشد و 
آمادگی اش در قامت یک مدعی را مثل 
سال گذشته نشان دهد، اما سرخ پوشان 
فوتبال ایران شنبه شب هم در دیدار با 
الریان و با وجود شکست یک بر صفر در 
نیمه اول، از دقیقه 47 تا 57 سه گل توسط 
کمال کامیابی نیا و شهریار مغانلو)2 بار( به 
یاران  تا نخستین شکست  ثمر رساندند 
شجاع را رقم بزنند و با 6 امتیازی شدن، در 
صدر جدول گروه E لیگ قهرمانان بایستد 
و از سوی دیگر فاصله اش با گوآ رده دومی 

را به 4 امتیاز افزایش دهد.
صفر  پرسپولیس   - یک  الریان 

)دقیقه 19: نایف الحضرمی(:
روی  از  حاتم  عبدالعزیز  ارسال 
زمین  راست  سمت  ایستگاهی  ضربه 
مدافعان  بین  در  الحضرمی  نایف  را 
به  تبدیل  سر  ضربه  با  پرسپولیس 

گل کرد.
یک  پرسپولیس   - یک  الریان 

)دقیقه 47: کمال کامیابی نیا(:
مهدی  بی نقص  و  دقیق  سانتر   
زمین  چپ  سمت  کرنر  روی  از  ترابی 
کامیابی نیا  را کمال  قدم  به محوطه 6 
و  الریان کرد  وارد دروازه  با ضربه سر 
گل تساوی پرسپولیس را به ثمر رساند.

الریان یک - پرسپولیس 2 )دقیقه 
49: شهریار مغانلو(:

پاس رو به جلوی احسان پهلوان را 
سیامک نعمتی با ارسال دیدنی به مقابل 
دروازه الریان را شهریار مغانلو با پرش 
بلند و ضربه روی پا زد تا سرخ پوشان را 

در فاصله دو دقیقه پیش بیندازد.
الریان یک - پرسپولیس 3 )دقیقه 

57: شهریار مغانلو(:
حرکت سریع امید عالیشاه از جناح 
چپ زمین و ارسال در عرض زمینی او 
را شهریار مغانلو در مقابل دروازه خالی 
الریان با ضربه بغل پا تبدیل به گل کرد.

شهریار مغانلو با زدن دو گل تاثیر 
پرسپولیس  پیروزی  کسب  در  زیادی 
حمله  خط  در  و  داشت  الریان  مقابل 
سرخ پوشان پر تاش ظاهر شد که اگر 
می کرد  هم  هت تریک  نبود،  بدشانس 
حمله  خط  در  موثر  نمایش  این  با  تا 
تیمش یکی از بهترین های زمین در کنار 
کمال کامیابی نیا و دیگر پرسپولیسی ها 
پر  میانی  کامیابی نیا هم در خط  باشد. 
تاش ظاهر شد و درست در زمانی که 
پرسپولیس نیاز به گل اول داشت، این 

کار را با ضربه سر انجام داد.
لی  ا متو د  بر مین  و د کسب 
پاگشای  با  که  آسیا  در  پرسپولیس 
گلزنی شهریار مغانلو برابر یاران شجاع 
خلیل زاده رقم خورد، آنها را با فاصله 4 
امتیاز بیشتر نسبت به تیم رده دومی گوآ 
الریان در صدر  و  الوحده  امتیازی  و 5 
جدول گروه E لیگ قهرمانان آسیا قرار 
داد و شرایط سرخ پوشان برای صعود از 

مرحله گروهی را هموار کرد.

الریان 1- پرسپولیس ۳؛

کامبک سرخ های ایران فقط در 3 دقیقه

فقط چندین بازیکنان در تیم ملی 
در چندین  بازی  به  قادر  ایران  لیگ  و 
از  یک  هیچ  مطمئنا  اما  هستند  پست 
وحید  مانند  نتوانستند  بازیکنان  این 
غیرتخصصی  پست های  در  میری  ا

عرض اندام کنند.
بازی  قابلیت  با  بازیکنی  وجود 
هبت  مو یک   ، پست ین  چند ر  د
این  است.  مربیان  همه  برای  بزرگ 
پذیری  انعطاف  بر  عاوه  بازیکن ها 
حین  در  تاکتیک  تغییر  برای  الزم 
دشوار  و  روزهای سخت  برای  بازی، 
و  محرومیت های  رسیدن  فرا نند  ما
مصدومیت های غیرمترقبه یک ساح 

هستند. پنهان 

شاید بازیکنانی وجود داشته باشند 
تخصصی  پست  اطراف  در  بتوانند  که 
مدافع  یک  مثا  شوند.  جا  به  جا  خود 
چپ تخصصی گاها به عنوان وینگر و 
یا مدافع وسط هم به میدان می رود اما 
بازیکنی که بتواند مدافع راست و چپ، 
وینگر راست و چپ و مهاجم کاذب و 
هدف بازی کنند، یک آچار فرانسه به 

تمام معنی است.
حین  در  تنها  نه  بازیکن ها  این 
افت  و  سردرگمی  دچار  پست،  تغییر 
تحسین  معموال  بلکه  نمی شوند  فنی 
هم  را  کارشناسان  و  خودی  مربیان 
که  می دهند  نشان  و  دارند  دنبال  به 
نظر  از  بلکه  بدنی،  نظر  از  تنها  نه 

ذهنی کاما آماده بازی در پست های 
هستند. مختلف 

وحید امیری یکی از این بازیکنان 
به  آسیا،  قهرمانان  لیگ  در  او  است. 
و  شده  تبدیل  پرسپولیس  چپ  مدافع 
تقریبا به جز یکی، دو اشتباه که معموال 
می زند،  تخصصی هم سر  بازیکنان  از 
عملکرد خوبی را ارائه کرد. او در حالی 
در این پست ایفای نقش می کند که تا 
دو ماه قبل و در نبود یک مهاجم حاضر 
پرسپولیس، مهاجم  ترکیب  در  آماده  و 

هدف پرسپولیس بود.
عقب تر  پست  یک  او  رفته  رفته 
بازی  آمد و به عنوان وینگر راست به 
پرداخت. کمی قبل تر و در بازی ایران و 

سوریه، پشت سر علی قلی زاده و تقریبا 
متمایل  راست  هافبک  یک  عنوان  به 
به مرکز زمین بازی می کرد. در دوران 
کارلوس کی روش، او به همراه مهدی 
در  و  بود  ملی  تیم  وینگر چپ  طارمی 
جام جهانی از همین نقطه از زمین بود 

که جرارد پیکه را محو کرد.
پست  جز  به  امیری  وحید  تقریبا 
دفاع وسط و شاید هافبک دفاعی، در 
هر پستی بازی کرده و هیچ گاه تبدیل 
حریفان  نفوذ  برای  ضعفی  نقطه  به 
نشده است. هوش باالی امیری همراه 
بازیکن،  این  دوندگی خستگی ناپذیر  با 
او را تبدیل به بازیکنی با مهارت بازی 
در چندین پست مختلف کرده که هیچ 
گاه از ترکیب تیمش بیرون نمی ماند و 
حتی مربیان برای داشتن او سر و دست 

می شکنند.
او در ضمن عملکرد عالی در پست 
هم  دیگر  پست های  در  راست،  وینگر 
تبدیل به آلترناتیوی برای هم تیمی های 
خود شده است. تقریبا کم تر زمانی پیش 
آمده که امیری پرنوسان ظاهر شود و 
به  او  از  پرسپولیس  هواداران  یا  مربی 
علت افت فنی انتقاد کنند اما حیف که 
این بازیکن خیلی دیرتر از آن چه معمول 

است، به فوتبال معرفی شد.
امیری  که  این  ز  ا بیش  شاید 
فوتبال  سطح  باالترین  در  حضور  از 
کشف  از  ایران  فوتبال  این  کند،  ضرر 
استعداد ضرر  با  بازیکن  این  دیرهنگام 
کرده است ولی هنوز برای دیدن کیفیت 
باالی امیری در پرسپولیس و تیم ملی 

دیر نیست.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

امیری، متخصص پست های غیر تخصصی؛

وحید؛ مردی برای تمام خطوط!

پرسپولیس  فوتبال  تیم  کاپیتان 
تیمش  در  روزها  این  که  این  وجود  با 
را  دستمزد  کم ترین  اما  می درخشد، 

نسبت به سایر بازیکنان می گیرد.
خیره  علکرد  اخیر  هفته های  در 
ترکیب  در  حسینی  سیدجال  کننده 
تحسین  باعث  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
همگان شده است. کاپیتان پرسپولیس 
در  می برد،  سر  به  سالگی   39 در  که 
چهار بازی تیمش توانسته تک گل سه 
امتیازی به ثمر برساند تا تیمش عما با 
گل های او 12 امتیاز به دست بیاورد. از 
طرف دیگر او به عنوان یک مدافع هم 
نقش کلیدی در دفاع از دروازه  تیمش 
خاطر  اطمینان  با  پرسپولیس  تا  داشته 
از خط دفاع، کار کند. در این میان اما 
حسینی عما دستمزد کم تری نسبت به 

سایرین در پرسپولیس می گیرد.
بر اساس اطاعاتی که منابع مطلع 
در باشگاه پرسپولیس اعام کردند، سید 
 ،97 ـ   9۸ فصل  برای  حسینی  جال 

دستمزد یک میلیارد و 300 میلیون تومانی 
به عنوان پایه در قراردادش نوشته شده 
بود و در ادامه هم برای فصل 99- 9۸، 
رقم پایه قرارداد او به یک میلیارد و 560 

میلیون تومان رسید و حاال برای فصل 
جال  سید  قرارداد  پایه   ،99 ـ   1400
حسینی به یک میلیارد و ۸72 میلیون 
است  درحالی  این  است.  رسیده  تومان 
که عما قرارداد بازیکنان جدید این تیم 
و برخی دیگر بسیار بیشتر  از مبلغ قرارداد 

سید جال حسینی است.
اینجاست  هم  ماجرا  مهم  نکته 
از  دیگر  برخی  همراه  به  حسینی  که 
جدید،  فصل  آغاز  از  پیش  بازیکنان، 
را  خود  طلب های  از  درصد   40 حدود 
به باشگاه بخشیدند تا در شرایط سخت 
مالی، به پرسپولیس کمک کرده باشند.

باشگاه پرسپولیس تا به امروز، 35 
درصد از پایه قرارداد بازیکنان و اعضای 
کادر فنی در فصل جدید را به حسابشان 

واریز کرده است.

یک مورد عجیب در قرارداد حسینی؛

سیدجالل ارزانتر از تازه واردهای پرسپولیس 

ی  گل محمد یحیی 
حل  صورت  در  که  می گوید 
مشکات پرسپولیس، این تیم 
در  قهرمانی  مدعی  می تواند 

آسیا باشد.
ی  گل محمد یحیی 
پس  پرسپولیس  تیم  سرمربی 
نشست  در  الریان  با  بازی  از 
اشاره  با  و  یافت  خبری حضور 
اظهارداشت: گل  دیدار  این  به 
سخت  ما  برای  را  کار  الریان 
کردیم  تاش  ادامه  در  کرد. 
اول  نیمه  کنیم.  جبران  را  گل 
بازی تقریبا متعادل بود و بیشتر 

اتفاقات بازی در نیمه دوم رخ داد و فکر کنم خیلی خوب 
شروع کنیم و توانستیم دو گل بزنیم و با یک ذهنیت 
برد وارد زمین شدیم و اعتماد به نفس خوبی داشتیم.

او درباره بازگشت پرسپولیس به بازی عنوان کرد: 
اعتماد به نفسمان را بعد از دریافت گل از دست ندادیم 
و توانستیم از لحاظ ذهنی آماده نیمه خوب شویم و 

این اتفاق هم افتاد. در ادامه کل سوم را هم زدیم که 
حاصل کار تیمی خوبی بود که بچه ها انجام دادند.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به تاش شاگردانش 
گفت: از همه بازیکنان به خاطر اینکه تسلیم نشدند 
تشکر می کنم. آن ها تا آخرین لحظه برای گل چهارم 
مبارزه کردند و با ذهنیت برنده وارد زمین شدند و زحمت 
زیادی کشیدند تا این سه امتیاز را کسب کنیم. این برد 

را به هواداران تقدیم میکنیم و 
انشاهلل این روند را ادامه دهیم.

د  ر مو ر  د گل محمدی 
پرسپولیس  قهرمانی  احتمال 
فکر  من  کرد:  اضافه  آسیا  در 
خوبی  تیم  یک  ما  می کنم 
هستیم و با یک ذهنیت خوب. 
ما یک تیم جنگجو هستیم و تا 
آخرین لحظه تسلیم نمی شویم. 
به خاطر هواداران انگیزه زیادی 
داریم و بخش عمده انگیزه ما به 
این برمی گردد که دوست داریم 
هواداران شاد و خوشحال باشند. 
در این چند ساله پرسپولیس در 
لیگ قهرمانان عملکرد خوبی داشته. تیم های حاضر 
در لیگ قهرمانان هزینه های خیلی زیادی کرده اند و 
دنبال این هستند که قهرمان آسیا شوند. ما هم باالخره 
با آن ها شانه به شانه حرکت میکنیم و ماهم میتوانیم 
از لحاظ  اما شرایط  باشیم.  از مدعیان قهرمانی  یکی 

امکانات باید مهیا و مشکات حل شوند.

بازیکنانم با ذهنیت برنده وارد زمین می شوند؛

گل محمدی: شرایط مهیا شود، قهرمان آسیا می شویم
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»جی . کی. رولینگ« خالق دنیای جادویی »هری پاتر« 
پاییز آینده دومین کتابش در ژانر کودک را همزمان در 20 

کشور جهان منتشر می کند.
در  هری پاتر  کتابهای  ناشر  اسکوالستیک،  انتشارات   
مجموعه  این  خالق  از  جدید  کتاب  یک  انتشار  از  آمریکا، 

فانتزی خبر داد.
با  کودک  کتاب  یک  رولینگ  کی  جی.  جدید  اثر 
شخصیت های جدید است که داستان پسر بچه ای به نام جک 
و عروسک گمشده اش را روایت می کند. این کتاب 12 اکتبر 
)20 مهر 1400( همزمان به زبان های مختلف در 20 کشور 
جهان منتشر خواهد شد. جیم فیلد، طراح برجسته کتابهای 

کودک، تصویرگری این کتاب را برعهده دارد.
در بیانیه انتشارات اسکوالستیک درباره این کتاب آمده 
است: شب کریسمس شب معجزه است، شبی که همه چیز 
جدید  عروسک  اسباب بازی ها.  حتی  می گیرند  جان  آن  در 
جک، خوک کریسمس، نیز یک نقشه جسورانه دارد: این دو 

در سفری جادویی به دنبال یک گمشده می روند تا بهترین 
دوست جک را نجات دهند.

به  هری پاتر  کتابهای  مجموعه  با  رولینگ  کی.  جی. 
شهرت جهانی رسید اما پیش از آن نیز با نام مستعار رابرت 
 55 نویسنده  این  می نوشت.  کارآگاهی  رمان های  گالبریت 
ساله انگلیسی چندی پیش اولین کتاب خود در ژانر کودک 
اختیار  در  رایگان  و  آناین  به صورت  ایکاباگ  عنوان  با  را 
عاقه مندان قرار داد. رولینگ نوشتن این کتاب را همزمان با 
تکمیل مجموعه هری پاتر آغاز کرد و تصمیم داشت آن را پس 
از انتشار هفتمین و آخرین کتاب از این مجموعه، روانه بازار 
کند. اما بعدها از تصمیم خود عقب نشینی کرد و پیش نویس 
این کتاب را برای نزدیک به یک دهه کنار گذاشت. نسخه 
کامل چاپی، الکترونیکی و صوتی ایکاباگ سرانجام ماه نوامبر 
)آبان-آذر( به زبان انگلیسی منتشر شد و رولینگ تمام سود 
حاصل از فروش این کتاب را به گروه هایی که از شیوع کرونا 

خسارت دیده اند، اهدا کرد.

کتابی دیگر از نویسنده »هری پاتر« 

معاون توسعه کتابخانه ها 
د  نها نی  بخوا کتا ترویج  و 
کتابخانه های عمومی کشور، 
صورت  اقدامات  مهمترین  به  اشاره  با 
گرفته در محافل ادبی نهاد، از راه اندازی 
این  در  آثار سعدی«  خوانش  »نهضت 
محافل ادبی، همزمان با روز بزرگداشت 
نویسنده  و  شاعر  شیرازی،  سعدی 

پارسی گوی ایرانی، خبر داد.
نهاد  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
مهدی  کشور،  عمومی  کتابخانه های 
رمضانی با اشاره به توجه و تأکید رهبر 
فرزانه انقاب در ضرورت پرداختن به 
اخاقی،  تربیت  و  اجتماعی  آموزه های 
و توجه به آثار سعدی؛ و عزم نهاد در 
دستور کار قرار دادن خوانش آثار سعدی 
در محافل ادبی، گفت: قریب به یکسال 
نهاد  ادبی  محافل  راه اندازی  از  نیم  و 
کتابخانه های عمومی کشور می گذرد و 
این محافل توانسته اند با همراهی جمعی 
از پیشکسوتان و استادان عرصه شعر و 
ادب از طریق اجرای برنامه های متعدد 
فرهنگی و ادبی در گسترش جریان های 
اصیل زبان و ادبیات فارسی مؤثر باشند.

برنامه های  مهم ترین  بر  مروری 
محافل ادبی نهاد

وی با اشاره به برخی از مهم ترین 
گفت:  نهاد  ادبی  محافل  فعالیت های 
ادبی،  آموزشی  دوره های  برگزاری 
نشست های  و  نی  ا شعرخو جلسات 
پویش های  علمی،  وبینارهای  ادبی، 
و  مشاعره  ادبی،  مفاخر  یادمان  ادبی، 
مناسبت هایی  در  ادبی  جشنواره های 
هفته  فارسی،  ادب  و  شعر  روز  چون 
دفاع مقدس، دهه مبارک فجر، والدت 
فرستاده مهربانی، محرم و صفر، والدت 
حضرت علی )ع(، سالگرد سردار دلها، 
نیمه شعبان، هفته کتاب، سالروز تأسیس 
نهاد، روز والدت و وفات شعرای بزرگ 
و  استانی  کتابخانه ای،  سطوح  در  و... 
از ظرفیت فضای  با بهره گیری  ملی و 
متعددی  اقدامات  از  بخشی  مجازی، 
است که به همت قریب به 250 محفل  
ادبی نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

انجام شده است.
و  نه ها  بخا کتا توسعه  ون  معا
ترویج کتابخوانی نهاد گفت: راه اندازی 
نی های  نستا فغا ا ویژه  دبی  ا محفل 
محافل  و  عمومی  کتابخانه های  عضو 
نوجوان  و  کودک  اعضای  ویژه  ادبی 

کتابخانه ها نیز از دیگر دستاوردهای حائز 
اهمیت محافل ادبی این نهاد بوده است.

آثار  خوانش  »نهضت  راه اندازی 
سعدی« در محافل ادبی

رمضانی همچنین با اشاره به نقش 
شورای ادبی نهاد در تدوین سیاست های 
راهبردی و جامع محفل ها و ساماندهی 
و هدایت جریان ادبی در کتابخانه های 
ظرفیت  از  استفاده  با  گفت:  عمومی، 
عضو  برجسته  و  پیشکسوت  شاعران 
محافل  دبیران  و  نهاد  ادبی  شورای 
ادبی در کشور، در نظر داریم همزمان 
بزرگداشت  روز  ماه،  اردیبهشت  اول  با 

ایرانی،  پارسی گوی  نویسنده  و  شاعر 
استاد سخن، سعدی شیرازی، »نهضت 
محافل  در  را  سعدی«  آثار  خوانش 
شاعر  سعدی،  کنیم.  راه اندازی  ادبی 
تأثیر  که  است  کم نظیر  نویسنده ای  و 
بجای  فارسی  زبان  بر  انکارناپذیری 
گذاشته است و در کنار فردوسی، موالنا 
زبان  و  شعر  اصیل  ارکان  از  حافظ  و 

فارسی به حساب می آید.
است  توانسته  سعدی  افزود:  وی 
شاخصه های  برترین  از  بهره گیری  با 
کام و زبانی ساده و قابل فهم، مضامین 
اشعارش را بدون پیچیدگی بیان کند و 
انسانی،  اخاقی،  آموزه های  زیباترین 

نیکخواهی، حکمت، عرفان و تجربه را 
با فصاحت و باغت سخن خود به هم 
آمیزد و به نسل های متمادی منتقل کند.

زبان  فرهنگستان  رئیس  حضور 
برنامه »عطر سخن  در  فارسی  ادب  و 

سعدی«
برنامه  این  آغاز  درباره  رمضانی 
طلیعه  داد:  توضیح  ادبی  محافل  در 
آیین  با  همزمان  سعدی،  آثار  خوانش 
گرامیداشت سعدی در محفل ادبی »قند 
و  می شود  آغاز  فارس  استان  پارسی« 
ملی  ویژه برنامه  میزبان  محفل  این 
بود.  خواهد  سعدی«  سخن  »عطر 
عادل،  حداد  غامعلی  برنامه  این  در 
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
و کاووس حسن لی، استاد بخش زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، پیرامون 
شعر و هنر شیخ اجل سعدی شیرازی و 
خواهند  گفت وگو  او  کام  زیبایی های 
کرد و محمد مرادی، استاد بخش زبان 
نغمه  شیراز؛  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و 
نهاد  ادبی  مستشارنظامی، دبیر شورای 
مصطفی  کشور؛  عمومی  کتابخانه های 
برجسته  شاعران  از  خراسانی  محدثی 
میرآبادی،  حسینی  حبیب اهلل  و  کشور 
شاعر و ادیب استان فارس شعرخوانی 

خواهند داشت.
رمضانی درباره بخش های مختلف 
مختلف  استان های  در  ویژه برنامه  این 
گفت: ویژه برنامه گرامیداشت سعدی در 
برخی دیگر از استان های کشور، ادامه 
خواهد داشت و نشست های ادبی چون 
کودک  ویژه  کیست«  سخن  »استاد 
سعدی«،  آثار  در  »طنز  نوجوان،  و 
و  کودک  نّقالی  و  نی  »حکایت خوا
سعدی،  آثار  محوریت  با  نوجوان« 
»بررسی سادگی زبان در شعر فارسی«، 
در  سعدی  فکری  منظومه  »بررسی 
غزلیات و بوستان« و... از محتوای دیگر 

جلسات مذکور خواهد بود.
وی ادامه داد: پس از آن در جلسات 
مستمر محافل ادبی، خوانش آثار سعدی 
دستور  در  خوانی(  بوستان  و  )گلستان 
کار محافل قرار خواهد گرفت و کارگاه 
»استاد سخن، سعدی« برای کتابداران 
و  کرد  خواهد  کار  به  آغاز  اعضاء  و 
غزل های حکمت آمیز و حکایات منتخب 
ادبی  سعدی که توسط دبیران محافل 
استان ها و کتابداران خوانش شده است، 

در فضای مجازی منتشر خواهد شد.

تأثیر انکارناپذیر سعدی، بر زبان فارسی

چهار جلد دیگر از کتاب های طالیی منتشر شد

و  »هایدی«  گنج«،  مارکوپولو«، »جزیره  کتاب »سفرهای  چهار  انتشار  با   
»شاهزاده های پرنده« شمار کتاب های طایی از بازنشر یک مجموعه خاطره انگیز 

به 12 عنوان رسید.
کتاب های طایی عنوان مجموعه ای قدیمی شامل قصه ها و حکایات قدیمی 

ادبیات جهان است که در دهه 1340 با ترجمه محمدرضا جعفری منتشر می شد.
جعفری که این مجموعه را برای گروه سنی نوجوان ترجمه می کرد در مقدمه ای 
به تاریخ 1342 بر این آثار نوشته است: باید توجه داشت که بسیاری از این قصه ها 
را از زبان های دیگر به انگلیسی ترجمه کرده اند، چنان که در بین قصه های ایرانی 
هم نظیر بعضی از آنها دیده می شود و نیز چون نویسندگان این قصه ها، در کتاب 
هایشان، إنشای خود را با معلومات کودکان در سنین مختلف منطبق کرده اند، اغلب 
این قصه ها تفاوت هایی هم با قصه های نظیر خود دارد و گاهی مختصرتر و گاهی 
ساده تر نوشته شده؛ اما قصه، در هر حال، قصه است و کم و بیش نتیجه های خوب 

و پندها و نکته های مفید با خود همراه دارد.
سفرهای مارکوپولو در 40 صفحه، جزیره گنج در 4۸ صفحه، هایدی در 32 
صفحه و شاهزاده های پرنده در 32 صفحه، جلدهای 9 تا 12 این مجموعه را که 

قرار است در 66 شماره منتشر شود، تشکیل می دهند.
چاپ  تجدید  بر   139۸ آبان  تاریخ  به  ای  مقدمه  در  جعفری  عبدالرحیم 
مجموعه کتاب های طایی نوشته است: داستان برای بچه ها نوشته بی جانی 
امید است   . آنها زندگی می کند  با  نیست ؛ در خیال بچه ها جان می گیرد و 
شجاعت  و  پروازی  بلند  و  دید  گستره  ها  بچه  به  داستانها  این  خواندن  که 
ببخشد و یأس و تنگ نظری را از آنها دور کند . هدف از انتشار این داستانها 
بیشتر  امروز هرچه  نوجوانان  که  است  آن   ، قرن  نیم  از  بیش  از گذشت  بعد   ،
این خوانندگان پرشور  از میان  تا شاید  به کتاب و کتابخوانی عاقه مند شوند 

آیند. پدید  بزرگی  نویسندگان 
کتاب  شاهزاده های پرنده دو داستان، یکی با عنوان کتاب و دیگری »زیگفرید 

و هاندا« را شامل می شود. در بخشی از این کتاب می خوانیم:
پس از آن، ملکه بدجنس ده پسر پادشاه را به ده پرنده سفید مبدل کرد تا 
نتوانند حرف بزنند و به آنها گفت: »از اینجا بروید! به کشور دیگری بروید و از هرجا 

توانستید برای خودتان غذا تهیه کنید!«
به این ترتیب ده برادر به ده پرنده سفید تبدیل شدند و در آسمان اوج گرفتند 
و رفتند. از باالی تپه ها و کوه ها و رودخانه های زیادی گذشتند و عاقبت به جنگل 

بزرگی رسیدند. در نزدیکی آن جنگل دریایی قرار داشت. )ص. 11(

سده های  از  فرانسه  و  ایران  روابط  »تاریخ  کتاب  انتشار 
میانی تاکنون«

کتاب »تاریخ روابط ایران و فرانسه از سده های میانی تاکنون« به قلم خانم 
صفورا ترک الدانی، عضو هیأت علمی گروه فرانسه دانشگاه اصفهان از سوی سازمان 

فرهنگ و ارتباطات اسامی منتشر شد.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، 
این کتاب به بررسی روابط ۸00 ساله ایران و فرانسه از قرون وسطی تاکنون پرداخته 
و از رونق روابط در قرن 17 میادی و حکومت صفویان تا عاقه خاص حکومت 

پهلوی به فرهنگ و تمدن فرانسه سخن به میان آورده است.
همچنین با مقایسه تاریخ 40 ساله ایران و فرانسه پس از انقاب اسامی، 
پر مناقشه ترین دوره تاریخی دو کشور را، این مقطع دانسته است. حمایت  مالی 
و تسلیحاتی فرانسه از عراق در طول ۸ سال جنگ ایران و عراق و در ادامه اتخاذ 
تصمیمات همسو با دولت آمریکا در مذاکرات هسته ای از موضوعات طرح شده در 

این کتاب است.
کتاب »تاریخ روابط ایران و فرانسه از سده های میانی تاکنون« به قلم خانم 
صفورا ترک الدانی، عضو هیأت علمی گروه فرانسه دانشگاه اصفهان و از سوی 
ارتباطات اسامی در  مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و 

4۸2 صفحه با قطع رقعی چاپ شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

معاون مطبوعاتی: رسانه در همه انتخاب های زندگی روزمره 
هم نقش آفرینی می کند

 معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
دوسویه بودن  تاکید  با  اسامی  ارشاد  و 
گفت:  آن،  ماهیت  عنوان  به  رسانه 
یک طرفه  جریان  با  که  رسانه هایی 
فعالیت می کنند همان بولتن و بروشور 

هستند.
به گزارش دنیای جوانان از معاونت 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مطبوعاتی 
نقش  درباره  خدادی  محمد  اسامی، 
رسانه ها در حضور حداکثری و انتخابات 
آگاهانه، با بیان این که در صورت نبودن 

بستر رسانه مردم از انتخابات و نتیجه آن مطلع نمی شوند، گفت: رسانه ها در مورد 
حضور در انتخابات و انتخاب فرد اصلح نقش مهمی به عهده دارند. وی با اشاره 
به لزوم تبیین رسانه ها در مورد انتخابات، افزود: آینده معیشتی، امنیتی، مناسباتی و 

محیطی مردم در گرو نقش آفرینی در انتخابات است.
خدادی وظیفه رسانه ها را منطبق سازی اطاعات با واقعیت دانست و اضافه 
کرد: رسانه ها ضمن ارائه اطاعات کاربردی و کارکردی باید منعکس کننده همه  
صداها باشند.معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی نقش رسانه ها را 
اطاع رسانی به مردم در مسیر انتخاب صحیح دانست و گفت: رسانه ها به جای 

انتخاب اسم باید به انتخاب برنامه بپردازند.
از رسانه ها فقط نقدها را منتشر می کنند،  با اشاره به این که برخی  خدادی 
تصریح کرد: نباید جریان رسانه ای ما فقط نقاط تاریک و نقطه ضعف ها را به مردم 
نشان دهند.وی بر لزوم دو سویه بودن و روشن گرا بودن رسانه تاکید کرد و افزود: 
در کنار نقاط تاریک و نقد ها باید نسخه های پیشنهادی هم ارائه شوند.خدادی با 
بیان این که در کنار نقاط ضعف باید نقاط قوت هم بازگو شوند، گفت: ماهیت یک 
رسانه در دو سویه بودن آن رسانه است. رسانه ای با جریان یک طرفه همان بولتن 

و بروشور است.
وی با بیان این که رسانه نه تنها در انتخابات بلکه در همه انتخاب های زندگی 
روزمره هم نقش آفرینی می کند، خاطرنشان کرد: موفقیت یک رسانه در بازنشر راه 

حل در کنار بیان مشکات و از دیدگاه افراد مختلف است.

وحید آقاپور »پیامبر بی معجزه« را شنیدنی کرد
 کتاب »پیامبر بی معجزه« نوشته 
روزهای  آخرین  که  رکنی  محمدعلی 
سال 99 به بازار کتاب ارائه شده بود، با 
صدای وحید آقاپور به صورت شنیداری 

منتشر شد.
بی معجزه  پیامبر  شنیداری  کتاب 
یک  درباره  رکنی،  محمدعلی  نوشته 
روحانی است که برای برگزاری مراسم 
روضه به روستایی سفر می کند و در میانه 
راه، به دست اشرار ربوده می شود. این 

کتاب، اولین تجربه وحید آقاپور در گویندگی کتاب شنیداری است.
پیامبر بی معجزه از زندگی سید حمید می گوید؛ روحانی مبلغی که همراه با 
همسرش، لعیا، برای برگزاری مراسم روضه به روستایی سفر می کند اما در مسیر 
را نزد  به دست اشرار ربوده می شوند. قادر، سردسته دزدها، می خواهد سید حمید 
آسا، رئیسش ببرد. مردی که به تازگی پسرش، حاتم، را به جرم حمل مواد مخدر 
از دست داده است. آسا که داغ پسرش، هنوز برایش زنده است، می خواهد انتقام 

خونش را از این روحانی بگیرد.
این کتاب دومین رمان بلند نویسنده اش محمدعلی رکنی است. او پیش از این 
چندین کتاب منتشر کرده و جوایز و افتخارات بسیاری هم از آن خود کرده است از 
جمله عنوان برگزیده بخش آتیه ادبیات ایران در جایزه جال آل احمد.کتاب شنیداری 
پیامبر بی معجزه اولین تجربه وحید آقاپور بازیگر، کارگردان و عروسک گردان است. 
او که پیش از این در سریال چک برگشتی سیروس مقدم ایفای نقش کرده بود، این 

روزها با مجموعه طنز ممیزی شعر و ترانه به شهرت رسیده است.
 کتاب صوتی پیامبر بی معجزه را نشر صوتی قناری روانه بازار کتاب کرده بود و 
حال نسخه صوتی این کتاب با مدت زمان 6 ساعت و 19 دقیقه در بسترهای دریافت 

کتاب الکترونیک در دسترس و قابل خریداری است.

شهادت  ایثارو  مقاومت،  و  دفاع  جهاد،  فرهنگ  ملی  سند 
برگرفته از عاشورا است

 معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص سند 
ملی فرهنگ جهاد، دفاع و مقاومت، ایثار و شهادت گفت: شاخص ها و ارزش های 
این سند بر اساس ارزش های مکتب عاشورا و سیدالشهدا )ع( تنظیم شده و نقش 

والیت و والیت مداری هم به درستی در آن تبیین شده است.
سعید اوحدی روز یکشنبه در نشست کمیته تخصصی »تدوین سند ملی 
فرهنگ جهاد، دفاع و مقاومت، ایثار و شهادت« که با حضور اعضای این کمیته 
در ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، اظهار کرد: با پیروزی 
انقاب شکوهمند اسامی، فرهنگ و مفاهیم جدیدی از ایثار و شهادت، دفاع و 

مقاومت در جامعه گسترش یافت که با تحوالت عظیمی همراه بود.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اهمیت سند ملی فرهنگ 
جهاد، دفاع و مقاومت، ایثار و شهادت، گفت: رهبر معظم انقاب اسامی در 
صحبت هایشان از کلیدواژه هایی مانند »اقتصاد مقاومتی« و »بصیرت« استفاده 

کردند که بیانگر راهبردهای جدید برای عبور از مشکات کشور است.
معاون رییس جمهور با تأکید بر استفاده  صحیح از واژه ها و عبارت ها در سند 
ملی فرهنگ جهاد، دفاع و مقاومت، ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: شاخص ها و 
ارزش های این سند بر اساس ارزش های مکتب عاشورا و سیدالشهدا )ع( تنظیم 

شده و نقش والیت و والیت مداری هم به درستی در آن تبیین شده است.
اوحدی با تأکید بر اینکه باید در انتخاب کلیدواژه ها در سند ملی فرهنگ 
جهاد، دفاع و مقاومت، ایثار و شهادت دقت شود؛ ادامه داد: این سند باید اهداف 
و برنامه های مورد نظر را دنبال کند و الزم است که اعضای کمیته پیشنهادهای 

خود را نیز در این راستا مطرح کنند.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به زمان رونمایی از سند ملی 
فرهنگ جهاد، دفاع و مقاومت، ایثار و شهادت گفت: این سند تنها مربوط به 
شهادت نیست و موضوعات دیگری از جمله جهاد و مقاومت نیز در آن اهمیت 
دارد، برای همین سوم خردادماه زمان مناسبی برای رونمایی این سند است که 

همه این مفاهیم مطرح شده در این روز خاصه شده است.
معاون رییس جمهور با تأکید بر حضور ثابت اعضای این کمیته تخصصی در 
نشست های آینده ابراز امیدواری کرد که در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

با عنایت مقام معظم رهبری شاهد اتفاق های ارزنده ای باشیم.

و  مبادله  گروه  ایرنا-  تهران- 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  اهدای 
تاکنون،  سالجاری  ابتدای  از  ایران 
تعداد 11 هزار و 739 کتاب به صورت 
اهدایی دریافت کرده که پس از بررسی 
و تکمیل مجموعه این نهاد،مازاد منابع 
آموزشگاه ها  مدارس،  خیریه،  مراکز  به 
و کتابخانه های مناطق دورافتاده و کم 

برخوردار سراسر کشور انتقال یافت.
گروه  یکشنبه  روز  گزارش  به 
اهدای  و  مبادله  گروه  ایرنا،  فرهنگی 
منابع  تکمیل  کنار  در  ملی،  کتابخانه 
این سازمان و نگهداری این کتاب ها 

برای بهره مندی اصحاب علم و دانش، 
منابع مازاد را در قالب طرح های مختلف 
از جمله پویش »کتاب در حرکت« در 
اختیار سایر کتابخانه های سراسر کشور 
قرار می دهد تا این منابع مجدد به چرخه 

اطاع رسانی باز گردد.
برای  گروه  این  منظور  همین  به 
ملی،  کتابخانه  منابع  مجموعه  تکمیل 
آماده دریافت کتاب های اهدایی توسط 
با  زیرا  است.  حقوقی  و  حقیقی  افراد 
سازی  غنی  بر  کارعاوه  این  انجام 
امکان  ایران،  ملی  کتابخانه  مخازن 
اهدای کتاب به مناطق مختلف کشور 

کم  و  افتاده  دور  مناطق  خصوص  به 
برخوردار فراهم می شود. 

به گفته فتانه ترکاشوند رئیس گروه 
مبادله و اهدای کتابخانه ملی، موسسات 
خیریه،  مدارس و کتابخانه های سراسر 
اهدایی  منابع  دریافت  برای  کشور 
و  آوری  فراهم  اداره کل  با  توانند  می 
حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
درخواست  و  کرده  برقرار  ارتباط  ایران 

خود را ارائه دهند.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای 
شهروندان،  از  اهدایی  منابع  دریافت 
کرد؛  خواهد  را  الزم  های  همکاری 

همچنین اسامی افراد به عنوان اهداگر 
بخش  در  سازمان  این  سایت  وب  در 

»اهداگران« درج خواهد شد. 
ابتدای سالجاری تاکنون تعداد  از 
11 هزار  و 739 کتاب به سازمان اسناد 
است  اهدا شده  ایران  ملی  کتابخانه  و 
تکمیل مجموعه  و  بررسی  از  که پس 
به  منابع  مازاد  ایران،  ملی  کتابخانه 
و  ها  آموزشگاه  مراکز خیریه، مدارس، 
کم  و  دورافتاده  مناطق  های  کتابخانه 
و  یافت  انتقال  کشور  سراسر  برخوردار 
در طرح پویش کتاب در حرکت مورد 

استفاده قرار گرفت.

اهدای بیش از 11 هزار کتاب به کتابخانه ملی

شاعران  از  طریقی  غامرضا   
د  ستا ا ن  ا د گر شا و  ه  خته شد شنا
محمدعلی بهمنی از موفق بودن عمل 
به  یو  سی  آی  از  او  انتقال  و  جراحی 

بخش عمومی خبر داد.
از  یکی  بهمنی  محمدعلی  استاد 
غزل سرایان  و  شاعران  تأثیرگذارترین 
در  و  می رود  بشمار  ما  زمانه  و  عصر 
پیوند نسل جدید با غزل به عنوان یگانه 
شناسنامه  و  ادب  فرهنگ،  پرچم دار 
ادبیت ادبیات کشورمان نقش و سهمی 
انکار نشدنی دارد. بعد از عارضه قلبی 
که اواخر پاییز سال 1399 گریبان گیر 
او شده بود و او را وادار به عمل آنژیو 
کرد، درنهایت با وخامت بیشتر اوضاع 
جسمانی،  پزشکان دستور به عمل قلب 

باز وی دادند.
م  تما با  یت  نها در  که  عملی 
صورت  فروردین    23 روز  سختی ها 
گرفت. برای آگاهی از حال این شاعر، 
مدرس، غزل سرا و عضو ارشد کارگروه 

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ترانه  و  شعر 
شاعر،  طریقی،  غامرضا  با  اسامی 
محمدعلی  دوستان  از  و  ادبی  منتقد 

بهمنی گفت وگو کردیم.
کردن  سپری  بر  پزشکان  تاکید 

دوران نقاهت در منزل
عمل  درباره  طریقی  غامرضا 
طی  بهمنی  آنکه  به  اشاره  با  جراحی 
دو، سه ماه گذشته به دلیل مشکات 
جسمی که سرمنشأ آن ها مشخص نبود 
البته پیش از  تحت درمان بودند گفت: 
داده  انجام  را  آنژیو  عمل  یک بار  این 
اخیر  مشکات  بروز  دلیل  اما  بودند 
رفتن  تحلیل  و  نفس  تنگی  حوزه  در 
طی  که  بهمنی  آقای  جسمانی  قوای 
چند وقت اخیر گریبانگیر وی شده بود 

توسط پزشکان نامعلوم بود.
بودند  معتقد  پزشکان  افزود:  وی 
قلبی  عارضه  از  نباید  مشکات  این 
باشد و بیشتر باید مربوط به مشکات 
وقت  چند  ینکه  ا تا  شد  با تنفسی 

پزشک  چند  با  مشورت  از  بعد  پیش 
حاذق  پزشکان  ز  ا یکی  متخصص، 
تشخیص مشکل دریچه قلب را برای 
آقای بهمنی داد. اما با توجه به دالیل 
عید،  ایام  به  نزدیکی  چون  مختلف 
شرایط شیوع کرونا و سن استاد تصمیم 
با دقت  است جراحی  گرفته شد الزم 
باالیی گیرد. بنابراین قرار شد جراحی 
بعد از تعطیات عید در فرصت مغتنمی 

صورت صورت بگیرد.
اما با بدتر شدن حال آقای بهمنی،  
تنگی  مبحث  تعدد  و  جسمانی  ضعف 
کره  خانه نشین  را  او  کاما  که  نفس 
بود و حمات مداوم قلبی، عمًا باعث 
شد تا شرایط عادی زندگی از او سلب 
و  در گفت وگو  دلیل  به همین  و  شود 
مشورت با جراح، 10 روز پیش ایشان 
نهایت  در  شد.  بستری  بیمارستان  در 
ترمیم  و  باز  قلب  فرورردین عمل   23
 24 روز  و  گرفت  قرار  قلب  دریچه 
بعد  شرایط  نسبی  بهبود  با  فروردین  

بخش  در  ریکاوری  برای  و  عمل  از 
شدند.  بستری  بیمارستان  یو  سی  آی 
خوشبختانه روز 27 فروردین )مصادف 
با روز تولد استاد بهمنی( از بخش آی 
سی یو به بخش عمومی منتقل شدند 

و برای اولین بار چند قدم راه رفتند.
وی یادآور شد: طبق گفته پزشک 
بهتر است چند روزی را در بیمارستان 
باشند هرچند تاکید پزشکان آن است 
که حضورشان در بیمارستان کم شود 
و به سبب شیوع کرونا دوره نقاهت را 

در منزل بگذارانند.
سهم محمدعلی بهمنی در آشتی 
مخاطبان امروز با غزل معاصر غیرقابل 

انکار است
برگزیده شدن  سابقه  که  طریقی 
درباره  دارد  را  فجر  شعر  جشنواره  در 
بهمنی  محمدعلی  استاد  تاثیرگذاری 
کرد:  تصریح  معاصر  غزل  جریان  در 
استاد  کرنش  مهربانی،  می کنم  فکر 
درگیر  اخیر  وقت  چند  طی  آنکه  و 

وزارت  ترانه  و  شعر  شورای  کارهای 
کارهای  و  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ 
نسل های  تا  باعث شده  بودند  اجرایی 
درباره  ما  که  اندازه ای  به  ما  از  بعد 
اهمیت وی در غزل معاصر حرف زدیم، 
دیدیم و نوشتیم بهره کمتری برده اند 
نسل  بگویم  باید  نباشد  اغراق  اگر  و 
بهمنی  آقای  چون  اساتیدی  از  جدید 

غافل شدند.
مهم ترین  از  یکی  بهمنی  آقای 
ر  شما به  ز  و مر ا غزل  ه های  چهر
که  اسم هایی  تمام  وجود  با  می رود. 
داریم،  ارادت  آن ها  نسبت به  ما  همه 
همه  از  بیشتری  درک  بهمنی  آقای 
او  غزل های  داشتند.  ما  بزرگ ترهای 
غزل  با  را  امروز  مخاطبان  زا  بسیایر 
آشتی داد زیرا غزل های او با مخاطب 

بیشتری ارتباط برقرار کرد.
این شاعر و داور پیشین جشنواه 
در  ما  نسل  داشت:  اظهار  فجر  شعر 
و  شعر  کنگره های  وجود  با  زمان  آن 

بیشتر  می شد  برگزار  که  جوان  قصه 
با غزل معاصر و شیوه های پرداخت به 
شاعران  همه  اساسًا  و  شدند  آشنا  آن 
و شاید چند سال جوان تر  ما  هم نسل 
در  رسیدند.  شکوفایی  به  آن جا  ما  از 
در  که  جدی  بسیار  حرکت  حقیقت 
افتاده مدیون آن  اتفاق  غزل امروز ما 
سرمنشأ  می کنم  گمان  و  روزهاست 
در  که  جدی  حرکت های  آن  همه 
داشت  ادامه  بعد  به  هفتاد  دهه  غزل 
مدیون فعالیت ها و کوشش های استاد 

محمدعلی بهمنی است.
فروردین  بهمنی،  27  محمدعلی 
است.  متولد شده  بندرعباس  در   1321
باغ بال، در بیوزنی، عامیانه ها، گیسو، 
کاه، کفتر، گاهی دلم برای خودم تنگ 
می شود، شاعر شنیدنی است، عشق است، 
نیستان، این خانه واژه های نسوزی دارد، 
من زنده ام هنوز و غزل فکر می کنم و 
غزل زندگی کنیم از مجموعه شعرهای 

منتشر شده این شاعر است.

بهمنی یکی از مهم ترین چهره های غزل امروز به شمار می رود

زل
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از راست عظیم زرین کوب، زنده یاد محمدرضا حسن بیگی و حبیب اهلل کریمی   
اختصاصی دنیای جوانان

چه دورم از نفس هایت
چه از تب کردنم دوری

بتول مبشری

چه دورم از نفس هایت چه از تب کردنم دوری
چه بیرحمانه تن دادی به این دوری ِ مجبوری

تو را در خواب می بینم میان عطر گندم زار
که می بوسی نگاهم را، نه در قابی نه هاشوری

تو را در خواب می بینم شمالی می شود حالم
شمال شعرهای من ! عجب احساس مغروری

ببین باران که می بارد تو از ذهنم نمی افتی
چه ردی مانده از یادت چه زخم تلخ و ناسوری

صدایم کن صدایم کن حریری می شوم با تو
صدایم کن به آوازی به شور ِ ساز و تنبوری

تو را چون روزهای دور پر از دلشوره می خواهم
تو را نزدیک می خواهم نگو دوری و مجبوری
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جراحي موفقیت آمیز محمدعلي بهمني

و  عر  شا طریقی،  غامرضا 
از  بهمنی  محمدعلی  نزدیکان  ز  ا
موفق بودن عمل جراحی این شاعر 
در  وی  گرفتن  قرار  و  ترانه سرا  و 
پزشکان  مراقبت  تحت  بیمارستان 
اعام  گذشته  روزهای  در  داد.  خبر 

شد که عمل قلب باز محمدعلی بهمنی با 
موفقیت انجام و این شاعر در بخش آی سی یو بیمارستان بستری شده 
است. این شاعر همچنان بستری است و به گفته نزدیکان وی، به دلیل 
نوع عملی که داشته چند روزی در بیمارستان بستری خواهد ماند و پس 
از آن مرخص می شود. درواقع روزهاي ابتدایي امسال بود که خبر رسید 
حال عمومي این شاعر و ترانه سراي پیشکسوت شاخص کشورمان مساعد 
نیست و درنهایت او تحت عمل جراحي قرار گرفت و خوشبختانه حال وي 

این روزها خوب است و به زودي مرخص خواهد شد.

نوید محمدزاده بازهم در یک سریال

نوید محمدزاده که در سال هاي 
اخیر فارع از موفقیت هاي زیادي که 
کسب کرده، به یکي از پرکارترین و 
و  سینما  بازیگران  پولسارترین  البته 
تبدیل شده، حاال  شبکه خانگي هم 

بعد از تجربه موفق سریال قورباغه، به عنوان 
اولین بازیگر سریال آکتور معرفي شده است. 
سریالی که در آینده از نماوا پخش خواهد شد. پیش تولید این سریال به 
نویسندگی و کارگردانی نیما جاویدی )سازنده سرخپوست( و تهیه کنندگی 
مجید مطلبی به زودی و پس از دریافت مجوزهای قانونی آغاز می شود. 
داستان آکتور درباره زندگی پر فراز و نشیب چند بازیگر مستعد تئاتر است 
که بعد از پیشنهادی که به آنها می شود زندگی شان دستخوش ماجراهایی 
پیچیده می شود. نگارش فیلمنامه که از 9 ماه پیش توسط نیما جاویدی 

آغاز شده کماکان ادامه دارد.

ارباب حلقه ها ۵00 میلیون دالري مي شود!

در حالی که پیش از این برآورد 
سریال  کل  ساخت  هزینه  بود  شده 
میلیون  به رکورد 500  ارباب حلقه ها 
تائیدشده  گزارش های  می رسد،  دالر 
حاکی از آن است که شرکت آمازون 

تاکنون تنها برای فصل نخست این سریال 
465 میلیون دالر هزینه کرده است و این 
هزینه ها ادامه دارد. وزیر توسعه اقتصاد و گردشگری نیوزلند به عنوان 
کشوری که میزبان ساخت این سریال شده، عنوان کرده که سازندگان 
این سریال قصد دارند 650 میلیون دالر برای ساخت فصل نخست این 
سریال سرمایه گذاری کنند و در این صورت ارباب حلقه ها بزرگترین و 
تاکنون ساخته شده است. سریال  بود که  پرهزینه ترین سریالی خواهد 
بیشتری  احتمال ساخت دنباله های  ارباب خلقه ها در 5 فصل ساخته و 

برای آن نیز وجود دارد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

محسن کیایي هم روانه خانه شد

فیلم سینمایی نگهبان شب، به 
میرکریمی  رضا  مشترک  نویسندگی 
و  کارگردانی  و  داوودی  محمد  و 
تهیه کنندگی رضا میرکریمی و بازي 
در زمستان سال  محسن کیایي، که 
حدود  حالي که  در  شد،  آغاز  گذشته 

2 هفته دیگر از فیلمبرداری آن باقی مانده، 
به دلیل گسترش شدید بیماری کرونا و بنا بر دستور اباغ شده توسط 
سازمان سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، موقتا 
متوقف شده  و بعد از فروکش کردن نسبی بیماری، با صدور مجوز توسط 
سازمان سینمایی ادامه خواهد یافت. تورج الوند، الله مرزبان، علی اکبر 
اصانلو، صفورا خوش طینت، فهیمه هرمزی، زهرا اسامی، پرهام غاملو، 
و  آسایش  ویشکا  افتخاری  حضور  با  غابشی  علی  ملک،  محمدصادق 

کیومرث پوراحمد جمع بازیگران نگهبان شب را تشکیل می دهند.
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ورود مجلس به گران فروشي پلتفرم هاي آنالین

وقتي استقبال مخاطب باعث گران فروشي مي شود!
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محمد حسین زاده

پخش  پلتفرم های  سال هاست 
فیلم و سریال در اروپا و امریکا مشغول 
فعالیت هستند و مخاطبان می توانند با 
خریده  اشتراک  اندک  مبلغی  پرداخت 
آثار مورد عاقه شان که  و به تماشای 
بسیاري از آنها کاما حرفه اي و پرهزینه 
هستند بنشینند، به طوری که نتفلیکس 
بسترهای  از  یکی  به  تبدیل  امروز 
جهانی برای ارائه آثارش شده و با تولید 
قدرتمند  سریال های  و  سینمایی  آثار 
توانسته با اقبال خوبی مواجه و به یکی 
از غول های استریم جهان تبدیل شود 
و حتی در جشنواره های معتبر سینمایی 
حضور یابد و به رقابت بپردازد. مشترکان 
جهان  مختلف  نقاط  در  پلتفرم ها  این 
می توانند با پرداخت مبلغی مشخص در 
قالب های مختلف از خدمات و امکانات 
این استریم ها استفاده کنند به نحوی که 
قیمت پلن پرداخت Basic )برای یک 
با حداکثر کیفیت 4۸0( ۸.99  و  کاربر 
دالر، پلن پرمیم آن )با کیفیت 4k و 4 
کاربر همزمان( 1۸.99 دالر و سومین 
استاندارد  سرویس  یعنی  پرداخت  پلن 
)برای 2 کاربر همزمان و کیفیت 10۸0( 
مخاطب  واقع  در  است.  دالر   13.99
هزار   456 پرداخت  با  می تواند  ایرانی 

تومان از این سرویس استفاده کند.
ورود  عمر  از  مقابل  نقطه  در 
پلتفرم ها به ایران خیلی نمی گذرد.  آرام 
آرام این پلتفرم ها در دهه 90 آغاز به کار 
کردند و کم کم به دلیل شرایط توانستند 
اسم و رسمی برای خود فراهم کنند. با 
استقبال  با  نیز  پلتفرم ها  کرونا  شیوع 
مواجه  مخاطبان  سوی  از  بیشتری 
عملکرد  که  است  مدتی  حاال  و  شدند 
این پلتفرم ها که به دلیل کم تعداد بودن، 
انحصاری شده اند، با اعتراض مخاطبان 

روبرو شده است.
 1393 بهمن  در  فیلیمو  سرویس 
کرد،  کار  به  آغاز  فیلیمو  آپارات  نام  با 
فیلیمو  به  کوتاهی  مدت  از  پس  اما  
تغییر نام داد. اولین نسخه از اپلیکیشن 
کاربران  برای   1394 خرداد  در  فیلیمو 

همان  اسفند  در  و  شد  منتشر  اندروید 
سال به رکورد یک میلیون نمایش ویدیو 
رسید. براساس توافق صورت گرفته بین 
فیلیمو و تمامی اپراتورها شرایطی مهیا 
شد تا اینترنت مصرف شده برای تماشا 
و دانلود فیلم در سرویس فیلیمو برای 
کاربران این اپراتورها و تامین کنندگان 
برمبنای  نیم بها محاسبه شود.  اینترنت 
آناین  پخش  مسئولیت  توافق  همین 
مسئولیت  و  فیلیمو  عهده  به  محتواها 

نیم بها  و  ینترنتی  ا رتباط  ا برقراری 
به عهده  بودن حجم مصرفی کاربران 
ابتدا  پلتفرم  این  گذاشته شد.  اپراتورها 
سریال های  و  سینمایی  آثار  نمایش  با 
ایرانی و خارجی که از صداوسیما و یا 
در سینما تولید شده اند کار خود را آغاز 
کرد و رفته رفته دست به تولید اثر زد. 
سرمایه گذاری  با  که  سریالی  نخستین 
که  بود  آبی،  نهنگ  شد،  تولید  فیلیمو 
مواجه  مخاطبان  استقبال  با   97 سال 
ساخت  با  روند  این  آن  از  پس  شد. 
مجموعه شب های مافیا، دیرین دیرین، 
ملکه گدایان، خوب بد جلف: رادیو اکتیو 
و می خواهم زنده بمانم ادامه یافت. طبق 
اعام رسمی روابط عمومی این پلتفرم، 
قرار است در سال 1400 هم 7 سریال 
با سرمایه گذاری فیلیمو تولید شود و این 
نشان از موفقیت این سامانه در مقابل 
پیش  چندي  از  دارد.  مخاطب  جذب 
حرکتي  راستاي  در  نماوا  پلتفرم  نیز 
فیلیمو ایجاد شد و توانست به سرعت 
سریالي  ازجمله  خود  معتبر  تولیدات  با 
مانند قورباغه، به سرعت بین مخاطبان 

مطرح و محبوب شود.
اما رفته رفته پس از آنکه مخاطبان 
به این پلتفرم اعتماد کردند و از خدمات 
شبکه های  بودن  خالی  دلیل  به  آن 
و  مناسب  سریال های  از   تلویزیونی 
همچنین تعطیلی یک ساله سینماها به 
از  استفاده  به سمت  دلیل شیوع کرونا 
آثار فیلیمو و نماوا گرایش نشان دادند، از 
ابتدای فروردین 1400 به ناگهان دست 
به افزایش قیمت سرویس های اشتراکی 

از  بسیاری  اعتراض  با  که  زدند  خود 
حق  هم اکنون  شد.  مواجه  مخاطبان 
فیلیمو  پلتفرم  در  ماهه  یک  اشتراک 
که در ابتدای سال 99 حدود 35 هزار 
تومان بود به 99 هزار تومان رسیده و 
اشتراک 3 ماهه این پلتفرم 297 هزار 
تومان  تومان و 6 ماهه آن 594 هزار 
است. در همین حال اشتراک نماوا برای 
این مدت زمان ها 59، 149 و 259 هزار 
تومان تعیین شده است. با این وجود هر 
کاربر برای عضویت در این پلتفرم ها باید 
9 درصد مالیات ارزش افزوده را نیز به 

حق اشتراک اضافه کند!
اشتراک  تعرفه  ناگهانی  افزایش 
پلتفرم های فیلیمو و نماوا در حالی است 
که در ایام عید نوروز، تماشای فیلم و 
اینترنتی  پلتفرم های  طریق  از  سریال 
از  یکی  به   )vod ( خانگی  نمایش 
و  شده  تبدیل  کاربران  سرگرمی های 
بارها نیز مسئوالن کاربران را به سمت 
استفاده از پلتفرم های ایرانی و جایگزینی 
آنها با شبکه های خارجی دعوت کرده اند. 
اعتراض  سبب  که  آنچه  حال  این  با 

کاربران شده این است که هیچ نظارتی 
وجود  با  پلتفرم ها  ین  ا عملکرد  بر 
حمایت های مختلف، صورت نمی گیرد 
آنها  عملکرد  در  شفافیتی  هیچ گونه  و 
دیده نمی شود. از طرفی بسیاری معتقد 
هستند که این افزایش قیمت به دنبال 
و  است  منطقی  امری  هزینه،  افزایش 
جزو منطق بازار است. در این زمینه هیچ 
سازمان یا نهاد یا رگوالتوری نمی تواند 
دخالت کند چرا که این افزایش قیمت 

را ما در همه بازارها شاهد بوده ایم. از 
سوی دیگر اینکه افزایش حق اشتراک 
صوری است یا واقعی و اگر واقعی است 
انحصارطلبانه دارد و  ریشه در حرکات 
این  به  تولید  عوامل  دستمزد  افزایش 
دلیل است که این عوامل سراغ پلتفرم ها 
و تهیه کنندگان دیگر نروند و با حذف 
ایجاد شود،  انحصاری  بازار  نوعی  رقبا 
نیاز به ورود رگوالتور به این حوزه دارد.

به گفته امیر احمد ذوالفقاری )استاد 
دانشگاه و تحلیلگر اندیشکده حکمرانی 
از  یکي  با  گفتگو  در  شریف(  دانشگاه 
باید بررسی شود چرا در  خبرگزاري ها: 
موقعیت  و  انحصاری  بازار  حوزه  این 
از پلتفرم ها ایجاد  مسلط برای تعدادی 
شده که آنها با اتکا به این موضوع حق 
از هزینه هایشان  اشتراک خود را فراتر 
افزایش داده اند. اگر این موقعیت مسلط 
پلتفرم ها  این  سرمایه گذاری  دلیل  به 
طبیعی  روندی  و  باشد  آمده  وجود  به 
نیست.  ایرادی  و  بحث  که جای  باشد 
این موضوع هم در ابتدا مشکلی ندارد 
یک  که  می شود  آغاز  اینجا  از  مشکل 

موقعیت  به  تبدیل  خدمت  ارائه کننده 
و  توانایی  دلیل  به  نه  اما  شود،  مسلط 
دالیل  به  بلکه  سرمایه گذاری،  قدرت 
دیگر ازجمله حمایت حاکمیت و انحصار 
شرایط.  این  از  سوءاستفاده  و  قانونی 
اگر  که  است  این  بر  اقتصاد فرض  در 
تعداد  باشد و  رقابتی وجود داشته  بازار 
زیاد  کافی  اندازه  به  عرضه کنندگان 
باشد به گونه ای که نتوانند با هم تبانی 
و  خدمات  می شود  باعث  رقابت  کنند 
محصوالت در این بازار با بهترین کیفیت 
و کمترین هزینه عرضه شود، اما وقتی 
رقابت در بازار وجود نداشته باشد و یک 
یا چند عرضه کننده دارای قدرت بازاری 
به دلیل  این شرایط  باشند در  برجسته 
نبود رقابت و تسلط بر بازار، عرضه کننده 
لزومی نمی بیند که کیفیت محصول یا 
قیمت  یا  دهد  افزایش  را  خدمات خود 
باال  را  قیمت  اتفاقا  دارد،  نگه  پایین  را 
می برد تا سود بیشتری کسب کند. اینجا 
منافع مصرف کننده به عنوان طرف دیگر 

بازار، خدشه دار می شود!
حال پس از مطرح شدن اعتراضات 
مردمی به دلیل افزایش بهای اشتراک 
و  بازار  تنظیم  معاونت  پلتفرم ها،  این 
توسعه کسب و کار ساترا در اطاعیه ای 
در واکنش به اعتراضات به گرانی حق 
اشتراک VODها تاکید و عنوان کرد: 
به عنوان رگوالتور تخصصی این حوزه 
از ورود به حوزه قیمت گذاری دستوری 
پرهیز می کند و قیمت گذاری دستوری 
علمی  منظر  از  خدمات  و  سرویس ها 
شکست خورده ای  تجربه  و  منسوخ 
را تنظیم گر توسعه و  است. ساترا خود 
مداخله گر  نه  و  بازار می داند  در  رقابت 

قیمت گذاری خدمات!
ن  ما ز سا نه  ساس  ا ین  ا بر 
رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 
)رگوالتوری( وابسته به وزارت ارتباطات 
و  صوت  مقررات  تنظیم  سازمان  نه  و 
صدا  به  وابسته  )ساترا(  فراگیر  تصویر 
بر  تعرفه ها  زمینه  در  نظارتی  سیما،  و 
به  و  ندارند  اینترنتی  تلویزیون های 
همین دلیل این دو پلتفرم بدون نظارت، 
مجازی  فضای  بر  می توانند  راحتی  به 

حکمرانی می کنند.
حاال حجت االسام نصراهلل پژمانفر 
مجلس  نود  اصل  )رئیس  کمیسیون 
عنوان  گفتگویي  در  اسامی(  شورای 
کرده است که بررسی ها نشان می دهد، 
2 پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان 
داخلی در فروش پهنای باند تخلف کرده 
و 50درصد هزینه اضافی از مشترکان 
به  داشت:  اظهار  او  کرده اند.  دریافت 
از  گرفته  صورت  تخلف  این  دنبال 
سوی 3 مجموعه نماوا، فیلیمو و روبیکا، 
شکایتی به کمیسیون اصل نود ارائه شد. 
به این معنی که این پلتفرم ها دریافت 
صفر  را  کاربران  از  خود  اشتراک  حق 
کرده، اما از سوی دیگر، هزینه فروش 
پهنای باند را که باید با تعرفه 50 درصد 
محاسبه می شد به صورت 100 درصدی 

محاسبه کرده اند.
موضوع  این  اینکه  بیان  با  وی 
این  و سوال  گرفته  قرار  مورد شکایت 
است که به چه مستند قانونی این کار 
انجام شده و چرا سازمان تنظیم مقررات 
این  با  ارتباط  در  رادیویی  ارتباطات  و 
موضوع ورود نکرده است، افزود: از این 
رو ما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
احضار  پاسخگویی  برای  را  رادیویی 
کردیم. در جلسه پاسخگویی، از سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات خواستیم که 
با پیگیری  ارتباط  مستندات خود را در 
مسئله به عنوان متولی و سازمانی که 
رعایت  را  مصرف کنندگان  حقوق  باید 
کرده و بر مقررات فضای مجازی نظارت 
داشته باشد، ارائه کند. از آنها خواستیم 

انجام  اقداماتی  چه  دهند  توضیح  که 
داده اند و مستندات خود را در این زمینه 
ارائه کنند. در این زمینه سازمان تنظیم 
شفاهی  طور  به  نیز  ارتباطات  مقررات 
عنوان کرد که موضوع را به 3مجموعه 
تذکر داده و در عین حال فقط روبیکا 
این مسیر را ادامه می دهد که این یک 
اینکه  تخلف محرز است. ما نسبت به 
این مجموعه ها حق اشتراک خود را به 
مشترکان بخشیده اند نظری نداریم و این 
حق خودشان بوده و می توانستند این کار 
را انجام دهند. تاکید ما این است که 50 
درصد اضافه دریافت باید به مشترکان 
مشخص  باید  نیز  و  شود  بازگردانده 
شود که این 50 درصد چه عدد و رقمی 
است. سوال ما این بوده که چرا سازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات به این 3 پلتفرم 
اینگونه  را  باند  پهنای  که  داده  اجازه 
مجموعه   3 این  چرا  و  کنند  محاسبه 
مجاز به انجام چنین کاری بوده اند. این 
مسئله قطعا موجب تفاوت جایگاه این 
3مجموعه با باقی مجموعه هایی که در 

کشور فعالیت می کنند است.
رئیس  کمیسیون اصل نود مجلس 
ینکه  ا بر  تاکید  با  اسامی  شورای 
برداشت ما این است که خاف قانون 
صورت گرفته و رگوالتوری باید نسبت 
افزود:  باشد،  پاسخگو  موضوع  این  به 
مقرر شد رگوالتوری ظرف مدت 10 روز 
گزارشات خود را در این رابطه ارائه دهد 
رگوالتوری  برسیم.  به جمع بندی  ما  و 
پذیرفته که این تخلف صورت گرفته و 
تخلف کاما محرز شده و البته سازمان 

تنظیم مقررات ارتباطات این ادعا را دارد 
که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند 
این  با  است.  نداده  مجموعه ها  این  به 
موضوع  که  خواستیم  توضیح  ما  حال 
نداده اند  مجوزی  هم  اگر  شود.  روشن 
مستندات  و  می کردند  پیگیری  باید 
این  با  برخورد  به  نسبت  را  پیگیری ها 
تخلف باید ارائه کنند. در غیر اینصورت 
هم رگوالتوری مقصر است که نظارت و 
اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم ها 

مقصر هستند.
تخلف  این  اینکه  بیان  با  پژمانفر 
همه  به  مربوط  دریافت  اضافه  در 
مشترکانی می شود که از این پلتفرم ها 
افزایش  مورد  در  می کردند،  استفاده 
قیمت بسته های اشتراک نماوا و فیلیمو 
نیز گفت: این پلتفرم ها اگر قیمت ها را 
با  حتما  باشند  داده  افزایش  غیرقانونی 
آنها برخورد می شود. مسئولیت رسیدگی 
تنظیم  سازمان  با  نیز  بخش  این  به 
و  است  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 
موضوع  این  به  نسبت  نمی توانند  آنها 
شانه خالی کنند. ما این موضوع را به 

آنها تذکر دادیم.
حال باید دید پس از دریافت این 
آیا  بررسی ها،  پایان  از  پس  و  تذکرات 
دریافت  اضافی  مبالغ  پلتفرم ها  این 
شده را به صاحبان پس خواهند داد و 
نظارتی روی این عملکرد انجام خواهد 
شد و یا همچنان این روند ادامه یافته 
که  اثاری  دیدن  قبال  در  مخاطبان  و 
جایشان در تلویزیون ملی خالی است، 

همچنان باید سرکیسه شوند!؟

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

محمد حسین زاده
تولیــد ســریال هاي مناســبتي خصوصا در 
نــوروز و مــاه رمضــان از ســال ها قبــل یکــي 
از تولیــدات ویــژه تلویزیــون بــوده کــه همواره 
مدیــران شــبکه هاي مختلــف را بــرآن داشــته 
ــدون  ــي ب ــد ول ــه کنن ــا را ارائ ــا بهترین ه ت
شــک در یــک دهــه اخیــر ایــن تولیــدات هم 
ماننــد دیگــر تولیــدات تلویزیــون دچــار افــت 
شــده و مخاطــب دیگــر رغبتــي بــه تماشــاي 
بســیاري از آنهــا نــدارد و نــه تنهــا ایــن ضعف 
ــد  ــدات جدی ــران و تولی در سیاســت هاي مدی
ــا  ــب ب ــه مخاط ــورد بلک ــم مي خ ــه چش ب
اســتقبال از ســریال هایي 15 ســال پیــش کــه 
بارهــا هــم بازپخــش شــده، نشــان مي دهــد 
کــه مدیــران بایــد فکــري بــه حــال خــود و 

تولیداتشــان بکننــد.
ــال  ــان س ــاه رمض ــي م ــاي ابتدای روزه
ــه 4  ــود ک ــپري مي ش ــرایطی س 1400 در ش
ســریال مناســبتی امســال هنــوز نتوانســته اند 
یقــه تماشــاگران را بگیرنــد و بــه نظــر 
ــه ســود مجموعه هــای  ــدان را ب می رســد می
خاطره انگیــز قدیمــی خالــی کرده انــد. گرچــه 
ــریال های  ــت س ــاره کیفی ــردن درب داوری ک
ــوز  ــي هن ــاي ابتدای ــن روزه ــی در ای رمضان
ــرور  ــن و م ــواهد و قرائ ــا از ش ــت ام زود اس
ــن  ــی چنی ــبکه های اجتماع ــا در ش واکنش ه
برمی آیــد کــه احضــار، بچه مهنــدس 4، یــاور 

و رعــد و بــرق بــرای جلــب نظــر مخاطبــان 
تلویزیــون راهــی دراز و پرســنگاخ پیــش رو 
دارنــد و ســخت بتواننــد آنتــن را از 2 ســریال 

تماشــایی رضــا عطــاران بگیرنــد.
درســت دقایقــی پــس از اذان مغــرب و 
در شــرایطی کــه مــردم پــای ســفره افطــار 
پخــش  نشســته اند،  نمــاز  ســجاده  یــا 
ــه و  ــبکه س ــاور از ش ــریال ی ــان س همزم
ــروع  ــا ش ــبکه تماش ــت از ش ــم گریخ مته
طنــز  ســریال های  نبــود  در  می شــود. 
شــاید برخــی مــردم دوســت داشــته باشــند 
ــی و  ــریال قدیم ــا س ــه ب ــدود 45 دقیق ح
باشــند،  ســرگرم  عطــاران  خاطره انگیــز 
ــاه  ــش در م ــال پی ــه 16 س ــه ای ک مجموع
رمضــان شــبکه ســه پخــش شــد و از 
ــت.  ــه اس ــن رفت ــا روی آنت ــس باره آن پ
ــود  ــی خ ــن رمضان ــه آنت ــبکه س امســال ش
ــا  ــه ب ــت ک ــپرده اس ــی س ــه کارگردان را ب
شــیوه های  بــود  داده  نشــان  ســتایش، 
را  تلویزیــون  تماشــاگران  نظــر  جلــب 
ــن  ــاور، در ای ــن حــال، ی ــا ای ــد اســت. ب بل
ــزده و  ــه دل ن ــد قســمت اول چنگــی ب چن
ــران  ــردم کارب ــی م ــای منف ــا واکنش ه ب
ــرو شــده اســت.  شــبکه های اجتماعــی روب
بــا شــمایل  ارجمنــد  داریــوش  حضــور 
ــته  ــم نتوانس ــردوس ه ــمت ف ــنای حش آش

ــند. ــریال را بکش ــخ س ی

ــدس  ــش بچه مهن ــر، پخ ــوی دیگ از س
4 در شــبکه دو بــا تــرش و شــیرین در 
ــا  ــا تقریب ــده ت ــان ش ــم همزم ــبکه آی فیل ش
2 ســاعت پــس از افطــار دربســت در اختیــار 
عطــاران باشــد. ضمــن اینکــه فصــل چهــارم 
بچه مهنــدس بــا عــوض شــدن بازیگــر 
اصلــی و افــزودن شــخصیت های تــازه هنــوز 
راه نیفتــاده و گره هایــی هــم کــه در ســریال 
ــد  ــه بتوان ــت ک ــوی نیس ــدان ق ــاده، چن افت
ــد.  ــوب کن ــده میخک ــای گیرن ــاگر را پ تماش
ــه  ــبکه س ــریال ش ــه س ــیرین ک ــرش و ش ت
در نــوروز ۸6 بــود، پــس از حــدود 14 ســال 
ــن  ــان در نزدیکتری ــاه رمض ــه م ــی ک در حال
فاصلــه بــه نــوروز قــرار دارد حــال و هــوای 
ــت،  ــرده اس ــده ک ــاره زن ــال ها را دوب آن س
زمانــی کــه می شــد بــا 2-3 میلیــون تومــان 
خــودرو لیزینگــی خریــد و بــا 2هــزار تومــان 
یــک شیشــه ترشــی گرفــت! ناگفته پیداســت 
کــه در رقابــت میــان بچه مهنــدس 4 و تــرش 

ــد. ــده باش ــد برن ــدام می توان ــیرین ک و ش
ــه  ــار ک ــی احض ــریال رمضان ــاره س درب
ــش  ــک پخ ــبکه ی ــاعت 22 از ش ــی س حوال
می شــود، فــراوان می تــوان نوشــت امــا 
بــازی ناپختــه بازیگــران جــوان در چنــد 
ــا و  ــتان نچســب، رویداده قســمت اول، داس
دیالوگ هــای گل درشــت و البتــه فضــای بــه 
شــدت ســاختگی چنــان تصویــری از احضــار 

ــای  ــه فض ــه داده ک ــی ارائ ــا افخم علیرض
مجــازی و شــبکه های اجتماعــی را یکدســت 

ــرده اســت. ــود ک ــه خ علی
ــی  ــن رمضان ــه آنت ــم ک ــج ه ــبکه پن ش
خــود را بــه یــک افخمی دیگــر از نــوع بهروز 
ســپرده، در همیــن آغــاز کار دو مــورد خلــف 
ــا یــک  وعــده داشــته اســت، آغــاز پخــش ب
ــر )قســمت اول در دومیــن شــب  شــب تاخی
ــه آنتــن  رمضــان( و نرســیدن قســمت دوم ب
ــه وجــود آمــدن  ــل ب ــه دلی در شــب ســوم ب
مشــکل فنــی. پــس نوشــتن از رعد و بــرق را 
ــد قســمت  ــم کــه چن ــی وامی گذاری ــه زمان ب

آن بــه آنتــن رســیده باشــد.
در حالــی کــه تــا همیــن یکــی دو 
فیلمســازان،  از  بســیاری  گذشــته  ســال 
و  شــبکه ها  ن  ا یــر مد  ، ه هــا تهیه کنند
ــود را  ــاش خ ــام ت ــر تم ــای دیگ خیلی ه
بــرای بــه دســت آوردن آنتــن نــوروز و 
ــک  ــا نزدی ــد، ب ــه کار می گرفتن ــان ب رمض
ــری  ــی و قم ــبت شمس ــن 2 مناس ــدن ای ش
بــه هــم بســیاری از برنامه ریزی هــا بــه 
هــم ریختــه اســت. بــا ارزیابــی ســریال های 
ــاید  ــر، ش ــال اخی ــی 2 س ــوروزی و رمضان ن
وقــت آن رســیده باشــد تلویزیــون پیــش از 
آنکــه دیــر شــود یــک خانه تکانــی اساســی 
در برآوردهایــش کنــد و تماشــاگرانش را بــه 

پلتفرم هــا حوالــه ندهــد.

ضعف سریال هاي ماه رمضان

وقتي مخاطب هنورهم دنبال رضا عطاران است


