
یک کارشناس بورس مطرح کرد؛

بازار سرمایه، در موقعیت مناسب سرمایه گذاری قرار دارد!

یران در سال گذشته توانسته صادرات بخش نفت 
خود شامل نفت خام، میعانات گازی، فرآورده های نفتی 
آمریکا  حداکثری  تحریم های  وجود  با  حتی  را  گاز  و 
افزایش دهد که تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی داشته، به طوری 

که این شاخص به ۳.۶ درصد رسیده است.
وضعیت  شناخت  برای  مولفه  مهمترین  قتصادی  ا رشد 
هر  که  می دهد  نشان  مولفه  این  است.  کشور  یک  اقتصادی 

ناخالص  تولید  افزایش  در  سهمی  چه  کشور  بخش های  از  کدام 
داشته اند. داخلی 

از همین رو، در ایران که نفت بخش بزرگی از فعالیت های 
اقتصادی را به خود اختصاص داده، رشد اقتصادی همواره به ۲ 
بدون  اقتصادی  رشد  و  نفت  احتساب  با  اقتصادی  رشد  صورت 

می شود. منتشر  نفت  احتساب 
صفحه ۳

معاون آموزشی دانشگاه تهران پیشنهاد داد؛

دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند

اجرای مالیات در ایران ناعادالنه است!
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: 
متاسفانه در کشور ما معیوب است و متاسفانه 
سراغ کسانی می رویم که عملکرد شفاف و 
پنهان  را  اطالعات خود  اما کسانی که  دارند  روشنی 

می کنند، از پرداخت مالیات فرار می کنند!
کامران ندری در مورد مالیات بر عایدی سرمایه 
اظهار داشت: این نوع مالیات درست است و پایه مالیاتی 
را گسترش می دهد، همچنین مانع سفته بازی در بازار 
می شود. منتها مسئله اصلی نحوه اجرای آن است چون 
ما همیشه تورم باالیی داریم و بخشی از افزایش ارزش 
دارایی ها مربوط به نرخ تورم است. از همین روی نحوه 
محاسبه باید به گونه ای باشد که این تورم باال در مالیات 

بر عایدی سرمایه لحاظ نشود.
صفحه ۳

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها

4
ریزش دوباره ارزهای دیجیتالی!

صفحه6 
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ستاره اي كه 

نمي خواست ستاره 
شود!

6ورزش
برای گرفتن مجوز 

المپیک 2 سال، 
سخت تمرین كردم

نک 1با

رضا كيانيان شايد هرگز يك سوپراستار در سينما نبوده ولي 
همواره به عنوان يك وزنه سنگين در اين عرصه به شمار رفته 
و حضورش در هر اثري به آن جال و جان بخشيده است. رضا 
كيانيان را بايد يكي از اساتيد بازيگري در كشورمان بدانيم كه 
نه تنها در اين رشته بلكه در رشته هاي مختلف هنري حضور 

داشته و يك فعال اجتماعي نيز محسوب مي شود.

پرتابگر نابينا پس از كسب مجوز ورود به بازيهای پارالمپيك 
توكيو گفت: هر چند تحت فشار روانی زياد مجوز ورود به 
بازيهای پارالمپيك توكيو را كسب كردم، اما به سختی تالش 
خواهم كرد تا ضمن كسب مدال طال در پرتاب وزنه ركورد 

جهان را نيز جابجا كنم.

 نائب رئيس هيئت مديره بانك صادرات ايران گفت: بانك 
صادرات ايران با  ارائه طرح های متنوع بانكی از جمله 
عملياتی  به صورت  مقاومتی  اقتصاد  در  طراوت،  طرح  

فعاليت كرده است.

»طرح طراوت« 
بانک صادرات ایران 

در مسیر اقتصاد 
مقاومتی

رشد اقتصادی ایران با تولید و صادرات نفت و گاز ورود یک میلیون دوز واکسن کرونا 
به کشور

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر از ورود چهارمین محموله 
واکسن کرونا به کشور از سوی این جمعیت خبر داد و گفت: یک  میلیون 
دوز دیگر نیز اوایل همین هفته وارد کشور می شود. دکتر علیرضا عسکری، 
گفت: صبح روز پنجشنبه گذشته یک میلیون دوز واکسن خریداری شده از سوی هالل 
احمر، وارد کشور شد و این محموله جهت توزیع به وزارت بهداشت تحویل داده می شود.
صفحه ۲

کارگران  صنفی  انجمن های  کانون  رئیس  ایب  ن
ساختمانی بر لزوم سهل الوصول تر شدن مسکن کارگران 
تاکید کرد و پرداخت وام های مسکن مدت دار با بهره کم 

به کارگران را خواستار شد.
هادی ساداتی، درباره تامین مسکن کارگران و طرح های 
اگر می خواهیم  اجرا در حوزه مسکن کارگری اظهار کرد:  قابل 
را  کاره  نیمه  های  طرح  باید  شویم،  مسکن  ساخت  بحث  ارد  و

برسانیم. نتیجه  به  هر شکلی  و  عنوان  هر  ا  ب
کاره  نیمه  اکنون  که  مسکنی  واحدهای  بیشتر  افزود:  ی  و
هستند و زیر ساخت های اولیه را ندارند دارای وام های دولتی هستند 
که روزانه کنتور می اندازد لذا معتقدم ابتدا باید طرح های نیمه کاره 
را به نتیجه برسانیم و بعد در مورد طرح های جدید دیگر در بخش 

مسکن تصمیم گیری کنیم.
صفحه ۳

پرداخت وام مسکن مدت دار و كم بهره به كارگران

DONYAYEJAVANANMAG.IR

 نائب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: 
بانکی  متنوع  طرح های  ارائه  با   ایران  صادرات  انک  ب
به صورت  مقاومتی  اقتصاد  در  ز جمله طرح  طراوت،  ا

عملیاتی فعالیت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، امیر 
یوسفیان در چهارمین اجالس سراسری رضایت مندی 
مشتری که با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد 
اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و با حضور معاون حقوقی 
رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، مسئوالن، کارشناسان، 
واحد های  مدیران  و  دانشگاه ها  علمی  هیئت  عضای  ا
تولیدی و اقتصادی برگزار شده بود، از استقبال مناسب 
واحد های تولیدی از  اعتبارات اسنادی ریالی در قالب 
طرح طراوت بانک خبر داد و افزود: بانک صادرات ایران 
با ارائه طرح طراوت و عملیاتی کردن زنجیره تامین به 
دنبال این است که به استمرار تولید کمک کند. این طرح 
با استقبال مطلوبی از سوی بخش های مختلف اقتصادی 
روبرو شده به نحوی که از ۴۴۰ هزار میلیارد ریال صدور 
اعتبارات اسنادی ریالی از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، ۱۷۰ 

هزار میلیارد ریال از این اعتبارات تنزیل شده است.
در مدل  ایران  بانک صادرات  نوآوری  تبیین  در  وی 
قالب  در  تولیدی  مختلف  واحدهای  مالی  تأمین  نجیره   ز
و  اقتصادی  ظالمانه  تحریم های  تشدید  طراوت،  طرح های 
افزایش  و  استمرار  برای  مهم  مانع  دو  عنوان  به  را  ورم  ت
افزود:  و  کرد  عنوان  اقتصادی  مختلف  واحدهای  عالیت  ف
و  واردات  مشکالت  تشدید  موجب  اقتصادی  حریم های  ت
صادرات کاال، خدمات و همچنین نقل و انتقال پول شده و 
همزمان افزایش تورم نیز به افزایش قابل مالحظه قیمت 
تمام شده کاال منجر گردیده است. فشار تحریم ها در حالی 
ارزی فاینانس، ریفاینانس و یوزانس را در  اعتبارات  حذف 
اندازه کافی رشد نداشته و  پی داشته که منابع بانک ها به 
عدم کفایت آن، امکان تأمین سرمایه  درگردش واحدهای 
تولیدی و نیاز مضاعف آنها را از نظام بانکی سلب کرده است. 
همزمان افزایش تورم، امکان خرید و فروش اعتباری و نسیه 
را از بازار داخلی حذف کرده و توان خریداران و متقاضیان 

محصوالت داخلی را کاهش داده است.
عدم  ایران  صادرات  بانک  هیئت مدیره  ائب رئیس  ن
و  فروش  تولید،  کاهش  و  جدید  سرمایه گذاری  مکان  ا
بانک  افزود:  و  کرد  عنوان  وضعیت  این  نتیجه  را  شتغال  ا
بانکی،  نوین  زمینه طرح های  نوآوری در  با  ایران  صادرات 
طرح طراوت )طرح اعتباری ویژه تولید( را با هدف افزایش 
تولید، اشتغال و همچنین امکان سرمایه گذاری در طرح های 

توسعه ای ارائه کرده است.
در  پتروشیمی  طرح  سه  شدن  اجرایی  از  وسفیان  ی
با  طراوت  طرح  کرد:  ابراز  و  داد  خبر  طراوت  طرح  الب  ق
به   ۹٨ سال  ابتدای  از  ریالی  اسنادی  اعتبارات  از  ستفاده  ا
عنوان طرحی موفق و بدیع توسط بانک صادرات ایران ارائه 
از جمله  اقتصادی  استفاده بخش های مختلف  مورد  و  شد 
صنایع پتروشیمی، دارویی، فوالدی، غذایی و سایر بخش ها 
قرار گرفته است. این طرح توانسته با تخصیص یک واحد 
تسهیالت ریالی به چند شرکت در زنجیره تامین در واحدهای 
جمله  از  ارزی  اعتبارات  برای  مناسبی  جایگزینی  ولیدی،  ت
فاینانس، ریفاینانس و یوزانس شده و ضمن کاهش هزینه 
مالی واحدهای تولیدی، خرید و فروش اعتباری و مشی نسیه 
فروشی را احیا کند. به نحوی که امکان دریافت تسهیالت 
بدون ضامن و با کمترین بروکراسی، امکان خرید نسیه مواد 
اولیه و فروش بدون ریسک را در صنایع فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در ایران نصف میزان 
تورم و پایین ترین نرخ سود نسبت به تورم در کل جهان است، 
تصریح کرد: تقاضا برای دریافت تسهیالت در کشور زیاد 
است از این رو در قالب طرح طراوت، واحدهای تولیدی و 
فروشندگان مواد اولیه می توانند محصوالت تولیدی و مواد 
اولیه خود را به صورت نسیه به خریداران در ازای اعتبارات 
اسنادی ریالی مدت دار )حداکثر ۳۶۰ روز( صادر شده توسط 
دارندگان  همچنین  بفروشند.  ایران  صادرات  بانک  شعب 
مثبته در  اسناد  به همراه  ریالی موصوف  اسنادی  عتبارات  ا

خصوص حمل و نقل کاال یا مواد اولیه می توانند با مراجعه 
به شعب بانک صادرات ایران با ساده ترین روش و بدون 
ضامن در اسرع وقت نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی 
مذکور در قالب خرید دین اقدام کنند و مبلغ فروش کاال 

یا مواد اولیه را نقدا دریافت کنند. 
با  ایران  صادرات  بانک  هیئت مدیره  ائب رئیس  ن
جمله  از  طراوت،  طرح  دیگر  مزیت های  شمردن  ر  ب
بدون  فروش  و  نسیه  به صورت  فروش  انبوه،  فروش 
ریسک، این طرح را مناسب واحدهای تولیدی حقیقی 
و حقوقی، فروشندگان مواد اولیه به واحدهای تولیدی، 
واحدهای  محصوالت  عمده  خریداران  و  نکداران  ب
مصرف کنندگان  و  فروشان  خرده  همچنین  و  ولیدی  ت

نهایی عنوان کرد.
و  »توسعه«  طراوت  طرح هاي  همچنین  ي  و
براي  دیگر  محصول  دو  عنوان  به  نیز  را  مسکن«  «
تولیدي و کاهش  افزایش ظرفیت  واحدهاي  به  کمک 
هزینه هاي اجرایي پروژه هاي ساختماني معرفي کرد و 
افزود: بانک صادرات ایران با ارائه طرح طراوت توسعه 
به دنبال کمک به ایجاد و توسعه واحدهاي جدید تولیدي 
خدمات  یا  تولید  ظرفیت  افزایش  همچنین  و  خدماتي  و 
واحدهاي موجود از طریق نوسازي و جایگزیني ماشین آالت 
و تأسیسات است و مجریان طرح ها مي توانند منابع مالي مورد 
نیاز خود را به صورت نسیه براي ایجاد و توسعه جایگزیني از 
طریق گشایش اعتبارات اسنادي داخلي مدت دار ۱۲ الي ۱٨ 
ماهه به نفع پیمانکار یا فروشنده تأمین کنند. در سررسید 
اعتبارات اسنادي موصوف مانده بدهي مجریان طرح در قالب 
تسهیالت فروش اقساطي سه ساله تقسیط و دریافت مي شود. 
فروشندگان ماشین آالت، تجهیزات، تأسیسات پیمانکاران که 
از طریق اعتبارات اسنادي داخلي مدت دار، اقدام به فروش 
محصوالت و خدمات خود کرده اند، مي توانند اسناد یاد شده 
را در قالب عقد خرید دین نزد شعب بانک صادرات ایران 
تنزیل وپول خود را دریافت کنند  یا مواد اولیه مورد نیازشان 
پشتوانه  به  داخلي  اسنادي  اعتبارات  گشایش  طریق  از  ا  ر

اعتبارات اسنادي گشایش شده به نفع آنها خریداري کنند.
یوسفیان افزود: طرح طراوت مسکن نیز امکان خرید 
مصالح، تأسیسات و آهن آالت به صورت نسیه ۱۲ تا ۱٨ ماهه 
با استفاده از اعتبارات اسنادي ریالي مدت دار  بانک صادرات 
ایران  را براي سازندگان واحدهاي مسکوني فراهم کرده تا 
هزینه هاي اجراي پروژه هاي ساختماني به دلیل خرید کلي 
قابل  صورت  به  سود،  جاي  به  کارمزد  پرداخت  و  صالح  م

توجهي  کاهش یابد.

نائب رئیس هیئت مدیره بانک در اجالس رضایت مندی مشتری عنوان کرد

»طرح طراوت« بانک صادرات ایران در مسیر اقتصاد مقاومتی

صفحه ۳
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نماینده دزفول:
نمایندگان مجلس نهایت همکاری را با دولت آینده 

خواهند داشت
ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــول در مجل ــده دزف نماین
نماینــدگان مجلــس قــول خواهنــد داد کــه نهایــت همــکاری 

ــا دولــت آینــده داشــته باشــند. را ب
ســید احمــد آوایــی در حاشــیه حضــور در پــای صنــدوق 
رای در دزفــول اظهــار کــرد: مــردم همیشــه در تمــام صحنه ها 

حضــور داشــته اند و از نظــام و کشــور خــود دفــاع کرده انــد.
ــری  ــان رای گی ــد در اواخــر زم ــزود: مــردم نگذارن وی اف
ــای  ــه پ ــریعا ب ــد و س ــه کنن ــای رای مراجع ــه صندوق ه ب
صندوق هــای رای بیاینــد و رای خــود را بــه صنــدوق بیاندازنــد.

ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــول در مجل ــده دزف نماین
امیدواریــم دولــت جدیــدی کــه بــر ســر کار می آیــد، 
کابینــه ای قــوی و کارآمــد معرفــی کنــد تــا بتوانــد بــه جنــگ 

ــرود. ــکالت ب مش
آوایــی افــزود: نماینــدگان مجلــس قــول خواهنــد داد کــه 

نهایــت همــکاری را بــا دولــت آینــده داشــته باشــند.

قدردانی تعدادی از نمایندگان از جلیلی و زاکانی
تعــدادی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی از کناره 
ــت  ــات ریاس ــدای انتخاب ــی دو کاندی ــی و زاکان ــری جلیل گی

جمهــوری بــه نفــع ابراهیــم رییســی قدردانــی کردنــد.
اواخــر هفتــه گذشــته و در آخریــن روز مهلــت تبلیغــات 
ــوری،  ــت جمه ــات ریاس ــیزدهمین دوره انتخاب ــا س کاندیداه
ســعید جلیلــی و علیرضــا زاکانــی دو نامــزد احــراز صالحیــت 

ــد. شــده از ادامــه رقابــت هــا کنــاره گیــری کردن
بــه دنبــال ایــن تصمیــم، تعــدادی از نماینــدگان مجلــس 
ــر از  ــود در توییت ــورای اســالمی در صفحــات شــخصی خ ش
ایــن اقــدام تشــکر و قدردانــی کردنــد کــه در زیــر مــی خوانید؛

علــی بابایــی کارنامــی نماینــده ســاری نوشــت: »بــرادران 
ــروز خــود  ــار ام ــا ایث ــی ب ــی و جلیل ــان زاکان ــا آقای ــی م گرام
ــن  ــتند. ای ــش گذاش ــه نمای ــه را ب ــور در صحن ــت حض حقیق
ــه  ــدگار و ب ــزان مان ــن عزی ــی ای ــابقه انقالب ــداکاری در س ف
ــوردار  ــرکات آن برخ ــه از ب ــده هم ــت آین ــدا در دول ــد خ امی

ــد شــد.« خواهن
جــالل رشــیدی کوچــی نماینــده مرودشــت در دو توییــت 

جداگانــه نوشــت: »بــرادر ارزشــی جنــاب آقــای دکتــر
بــرادر انقالبــی جنــاب آقــای دکتــر زاکانــی، شــما 
ــار دیگــر  ــد، ب ــور کردی مدتهاســت از منیت هــای نفســانی عب
ــالب،  ــاع از انق ــود در دف ــتحکم خ ــر مس ــد و تفک ــگاه بلن ن
ــوب  ــوب قل ــا محب ــد، یقین ــان دادی ــردم را نش ــری و م رهب
دلســوزان انقــالب و رهبــری بودیــد و ایــن محبوبیــت دو صــد 

ــد.« ــدان ش چن
ــه ای  ــت جداگان ــز در دو تویی ــی نی ــس کرم ــرداد وی مه

ــر  ــاب دکت ــا انصــراف جن نوشــت: »ب

ورود یک میلیون دوز واکسن کرونا به کشور
مدیرعامـل سـازمان تـدارکات پزشـکی هـالل احمـر از ورود 
چهارمیـن محمولـه واکسـن کرونـا بـه کشـور از سـوی ایـن جمعیـت 
خبـر داد و گفـت: یـک  میلیـون دوز دیگر نیـز اوایل همیـن هفته وارد 

کشـور می شـود.
دکتـر علیرضـا عسـکری، گفت: صبح روز پنجشـنبه گذشـته یک 
میلیون دوز واکسـن خریداری شـده از سـوی هالل احمر، وارد کشـور 
شـد و ایـن محمولـه جهـت توزیـع بـه وزارت بهداشـت تحویـل داده 

می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن محموله واکسـن، چهارمیـن محموله ای 
بـود کـه از سـوی جمعیـت هالل احمر وارد کشـور شـد، افـزود: پیش 
از ایـن نیـز سـه محمولـه دیگر که مجموعا شـامل سـه میلیون و ۴۰۰ 
هـزار دوز بـود، وارد کشـور شـده بـود. صبـح روز پنجشـنبه نیـز یـک 

میلیون دوز واکسـن دیگر وارد کشـور شـد.
عسـکری تاکیـد کـرد: در عیـن  حـال یـک  میلیـون دوز دیگر نیز 

تـا اوایـل هفتـه جاری وارد کشـور می شـود.

مهلت ثبت نام دانش آموزان در پایگاه های تابستانی تا 
اول تیر

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
مهلت ثبت نام دانش آموزان در کالس های اوقات فراغت تابستانی تا 
اول تیرماه اظهار کرد: پایگاه های تابستانی از پنجم تیرماه افتتاح می شود 
فعالیت های  در  دانش آموز  میلیون  سه  حدود  کنیم  می  ینی  ب یش  پ و 

تابستانی شرکت کنند.
علی رمضانی، با اشاره به اینکه فعالیت تابستانی امسال تلفیقی 
از سامانه همگام و شاد خواهد بود اظهار کرد: به منظور غنی سازی 
اوقات فراغت، راه اندازی حدود ۳۰ هزار پایگاه تابستانی هدف گذاری 
شده و فعالیت های تابستانی در شبکه شاد و به صورت غیرحضوری 
دنبال می شود، به همین منظور صفحه ای در شبکه شاد برای فعالیت 

اوقات فراغت راه اندازی می شود.
وی افزود: در حال حاضر دانش آموزان می توانند با ورود به سامانه 

همگام برای ثبت نام در کالس های مورد عالقه شان ثبت نام کنند.
مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
دانش آموزان برای ثبت نام کالس های تابستانی تا اول تیرماه فرصت 
دارند گفت: پایگاه های تابستانی از پنجم تیرماه افتتاح می شود و پیش 
تابستانی  فعالیت های  در  دانش آموز  میلیون  سه  حدود  می کنیم  نی  ی ب
همانند  شاد  سامانه  در  تابستانی  مجازی  کالس های  ند.  ن ک کت  شر

کالس های مدارس تشکیل می شود.
وی افزود: مدارس متقاضی، کانون های فرهنگی تربیتی، دارالقرآن 
ها، مرکز و هسته های مشاوره، پژوهش سراها، مجتمع ها و سالن های 
ورزشی و کلیه فضاهایی که در تابستان امسال قرار است به عنوان پایگاه 
تابستانی به دانش آموزان خدمات ارائه دهند از جمله تشکل ها و نهادهای 
اطالعات  این  از  پیش  که  هستند  تابستانی  پایگاه های  کننده  ر ا ز گ ر ب
پایگاه ها و کالس های موردنظر خود را در سامانه همگام ثبت کرده اند.

وزیر بهداشت اعالم کرد؛

ایران در میان ۶ کشور تولیدکننده واکسن کرونا!
وزیر بهداشت گفت: در 
حوزه واکسن ششمین کشور 
مطرح دنیا قلمداد می شویم که 
خودمان می توانیم از نقطه صفر واکسن 

کووید بسازیم.
سعید نمکی، وزیر بهداشت و سورنا 
ستاری معاون علمی و فن آوری ریاست 
خانه  از  گذشته  پنجشنبه  ی  ر و ه جم
نوآوری و فن آوری ایران در نمایشگاه 

بین المللی تهران بازدید کردند.
 نمکی با بیان اینکه مدت ها بود 
که چگونگی آموزش پزشکی به صورت 
مجازی از رؤیاهای ما به شمار می رفت، 
بیان کرد: این امر به خصوص در ایام 
با  که  می  شد  احساس  بیشتر  ا  ن و ر ک
همت معاونت علمی  و فناوری ریاست 
بنیان  دانش  شرکت های  و  ری  جمهو  

محقق شد.
با  کرد:  تصریح  بهداشت  ر  ی ز و  
همت، نیت پاک و فکر ناب عزیزانمان 
ریاست  فناوری  و  علمی  ونت  ا ع م ر  د
جمهوری و همدلی که بین همکاران 
عزیزان  این  با  بهداشت  وزارت  در  ا  م
بنیان  دانش  و همت شرکت های  ود  ب
به لطف خدا امروز شاهد به کارگیری 
ابزاری هستیم که در آموزش مجازی به 
دانش آموزان و دانشجویان، رزیدنت ها در 
اساتید  و همچنین  مختلف  های  ه  رشت
کمک  جراحی  عمل های  ای  ر ج ا ر  د

خواهد کرد.
 وی با بیان اینکه مدت ها نگران 

بودیم که برای آموزش پزشکی دچار 
همین طور  و  نشویم  نقصان  و  کمبود 
بیماران  آزار  و  اذیت  اهش  ک ی  ا ر ب
نگرانی  آموزشی  ارستان های  م ی ب ر  د
داشتیم، تصریح کرد: برای احترام به 
است  بیمار، ضروری  حقوق  و  م  مرد
آموزش  حین  را  آسیب  رین  ت م ک ه  ک
خوشبختانه  که  کنیم  وارد  ار  م ی ب ه  ب
راستا  این  در  ند  می توا ر  زا ب ا ن  ی ا
رباتی  باشد. همین طور  کننده  کمک 
طراحی شده برای جراحی های بسیار 
کوچکترین  و  کمترین  بدون  ظریف، 
خطای پزشکی که مورد استفاده قرار 

می گیرد.
عنوان  به  ایران  فرینی  آ قش  ن  
تکنولوژی،  مراکز  بزرگترین  ز  ا کی  ی
دانش علوم پزشکی و رشته های وابسته 

در جهان
 وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: از 
همه طراحان، سازندگان و شرکت های 
دانش بنیان به خصوص  دکتر ستاری 

و کمک  راهنمایی  را  ین حرکت  ا که 
از  همچنین  می کنم.  تشکر   ، د ن د ر ک
به  ایمان  و  اعتقاد  با  که  نم  ا ر ا ک م ه
ین حرکت بزرگ ملی کمک کردند،  ا

سپاسگزارم.
در  نظرم  به  داد:  ادامه  کی  م ن  
آینده  ای نزدیک خواهید دید که در این 
دوران تحریم با شکستن تابوی سیاسی 
کرده اند،  ایجاد  دنیا  در  ما  ی  ا ر ب ه  ک
جمهوری اسالمی ایران راه صد ساله 
را طی کرده و بسیاری از محصوالت 

پزشکی را صادر خواهد کرد. 
 وی یادآور شد: جمهوری اسالمی 
خصوص  به  واکسن  حوزه  در  ن  ا ر ی ا
 ۶ در  دانشمندان  که  کووید  ن  س ک ا و
روی  کار  حال  در  گسترده  م  ر ف ت ل پ
این  کنار  در  کرده،  اثبات  ند  ست ه ن  آ
عزیزان  این  توسط  که  ایی  ه عظمت 
یکی  عنوان  به  می تواند  ه،  شد ق  ل خ
دانش  تکنولوژی،  مراکز  گترین  زر ب ز  ا
در  وابسته  رشته های  و  زشکی  پ وم  ل ع

حوزه  در  ما  کند.  آفرینی  قش  ن ن  جها
واکسن ششمین کشور مطرح دنیا قلمداد 
می شویم که خودمان می توانیم از نقطه 

صفر واکسن کووید بسازیم.
 وزیر بهداشت عنوان کرد: در حوزه 
تولید تجهیزاتی که امروز مشاهده کردیم 
ما جزو ۴ تا 5 کشور اول دنیا هستیم. 
ابزار را تولید  ا قیمت هایی که ما این  ب
آینده  در  خوبی  بسیار  بازار  م  ی ن ک ی  م

نزدیک خواهیم داشت.
در  ستاری  ادامه  در  ن  ی چن هم  
اینکه  نمکی  بیان  با  جمع خبرنگاران 
همواره حامی شرکت های دانش بنیان 
ها  بنیان  دانش  نفوذ  به  ست،  ا ه  د و ب
کلینیکال،  به  مربوط  ه های  ز و ح ر  د
اظهار  و  اشاره  دارو  و  تانی  س ر ا م ی ب
موضوعی  گذشته  چندماه  طی   : د ر ک
در ارتباط با آموزش پزشکی )در قالب 
هم  که  آموزشی(  تورهای  ال و م ی س
کیفیت آموزش پزشکی را رشد می دهد 
وارد  بیشتر  را  پژوهش  بحث  هم  و 
مورد  می کند،  پزشکی  کده های  ش ن ا د

بررسی قرار گرفت.
 وی عنوان کرد: این اقدام، اتفاق 
آموزش است، بسیاری  ویی در حوزه  ن
نمایشگاه  این  در  که  دستگاه هایی  ز  ا
آنها  ایده  یا حتی  نمونه و  وجود دارند 
در کشورهای دیگر وجود ندارد اما در 
ایران به دستگاهی تبدیل شده که در 
نفوذ  این  حال سرویس دهی هستند؛ 

تکنولوژی بسیار خوب است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

معاون آموزشی دانشگاه تهران پیشنهاد داد؛
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند

معاون آموزشی دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت واکسیناسیون اعضای هیئت 
علمی و دانشجویان در فصل تابستان گفت: اگر امکانات موجود شرایط را برای 
واکسیناسیون کامل دانشجویان و اعضای هیئت علمی در فصل تابستان)پیش از 
شروع ترم تحصیلی جدید( فراهم نمی کند پس دانشجویان تحصیالت تکمیلی در 

اولویت دریافت واکسن کرونا باشند.
دکتر سیدحسین حسینی با تأکید مجدد بر این که باید وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ کند تا پیش از آغاز ترم تحصیلی جدید دانشجویان 
و اعضای هیئت علمی علیه کرونا واکسینه شوند، اظهار کرد: در این صورت از مهر 

ماه بخشی از کالس ها حضوری خواهد بود.
وی وضعیت کالس های آموزشی دانشگاه تهران در سال تحصیلی جدید را 
منوط به وضعیت واکسیناسیون دانشجویان و اعضای هیئئت علمی برشمرد و افزود: 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر خالف دوره کارشناسی عالوه بر واحدهای عملی 
نیازمند پژوهش و تحقیق هستند و ناگزیر به اجازه برای حضور فیزیکی آن ها در 

آزمایشگاه ها برای گذراندن واحدهای عملی هستیم.
معاون آموزشی دانشگاه تهران ادامه داد: هر چند دانشگاه تهران ترتیبی اتخاذ 
کرده است تا دانشجویانی با واحدهای عملی بتوانند به صورت محدود حضور داشته 
باشند اما این موضوع با خواسته واقعی فاصله دارد و دانشجویان فراهم شدن شرایطی 

برای بازگشایی دانشگاه ها و برگزاری کالس های حضوری را خواستار هستند.
فراهم  امکان  و  واکسیناسیون  انجام  وجود  با  این که  بیان  با  ر حسینی  دکت
شدن حضور فیزیکی در دانشگاه ها و کالس های درس هم چنان بخشی از دروس 
که  درصورتی  کرد:  خاطرنشان  می شوند،  ارائه  الکترونیکی  کماکان  اهی  گ ش ن ا د
واکسیناسیون دانشجویان با توجه به موجودی واکسن در کشور به اولویت بندی 
نیاز داشته باشد، باید دانشجویان تحصیالت تکمیلی در اولویت قرار گیرند و در 

ادامه و با فاصله دو ماهه دانشجویان کارشناسی علیه این بیماری واکسینه شوند.
وی در پایان یادآور شد: با توجه به وضعیت موجود و همه گیری بیماری کرونا 
در ایران و جهان باید برای جلوگیری از بروز بحران در سطح کالن تابع تصمیمات 

ستاد ملی کرونا در کشور بود.

دانشگاه آزاد اعالم کرد؛
امروز، آخرین مهلت دریافت برگه اطالعات مصاحبه دکتری

داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد تا پایان وقت 
اداری امروز فرصت دارند جهت دریافت برگه اطالعات خود به منظور ورود به 

جلسه مصاحبه مجازی اقدام کنند.
 داوطلبان دعوت شده به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال  ۱۴۰۰ و 
دوره بدون آزمون این مقطع ویژه استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد که در موعد 
مقرر نسبت به ثبت نام به منظور شرکت در مصاحبه اقدام کرده اند و همچنین ثبت 
نام کنندگان آزمون اختصاصی واحدهای ارس، کیش و امارات ، تا امروز ۲۹  خرداد 
ماه فرصت دارند جهت دریافت برگه اطالعات به منظور ورود به جلسه مصاحبه 
www.azmoon. مجازی دوره دکتری تخصصی به پایگاه اینترنتی به آدرس

org  مراجعه کنند.
داوطلبان الزم است ضمن دریافت نرم افزارهای مورد نیاز به منظور شرکت 

در مصاحبه مجازی از طریق سامانه فوق نسبت به نصب آنها اقدام کنند.
تاریخ و زمان مصاحبه مجازی هر داوطلب در برگه اطالعات ورود به جلسه 
مصاحبه مجازی درج شده است و داوطلبان الزم است حداقل ۳۰ دقیقه قبل از 
زمان مندرج در برگه با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود به سامانه مصاحبه 

وارد شوند.
بنا به اعالم مرکز سنجش ،پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی، 
از آنجایی که مصاحبه مجازی یک جلسه رسمی محسوب می شود، لذا الزم است 
در محیطی آرام و بدون سر و صدا با پوشش مناسب برگزار شود. ضمنًا به منظور 
و  کامپیوتر  روی  بر    )webcam( دوربین  وجود  مجازی  مصاحبه  در  شرکت 
همچنین روشن بودن آن به همراه میکروفون در طول زمان مصاحبه الزامی است.

مرگ ۶ نفر در سبقت مرگبار تویوتا
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از وقوع تصادف رانندگی 

با ۶ نفر فوتی خبر داد.
سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا 
از وقوع حادثه تصادف فوتی در ساعت ۱۷:۱5 روز گذشته در جاده سراوان به 
خاش خبر داد.رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا تصریح کرد: در 
این تصادف رانندگی که در اثر برخورد وانت تویوتا با پژو پارس به وقوع پیوست 

۶ نفر از جمله راننده و سرنشین وانت و راننده و سه سرنشین پژو جان باختند.
پلیس راهور، مقصر، خودروی وانت  بر بررسی کارشناسان  بنا  وی گفت: 

تویوتا به علت انحراف به چپ تشخیص داده شد.
سرهنگ شیرانی تصریح کرد:انحراف و تجاوز به چپ رانندگان در جاده یکی 
از عوامل اصلی وقوع تصادفات  به شمار رفته و باعث بروز حوادث مرگبار می شود.

وی گفت:در این نوع تصادف خودروها از سمت جلو به شدت با یکدیگر 
برخورد می نمایند و بیشترین آسیب و تلفات جانی را ایجاد می کنند. 

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با بیان اینکه عجله و 
شتاب در رانندگی و عدم تشخیص درست سهم عبور در جاده و بی احتیاطی و 
انجام سبقت های غیرمجاز و خطرناک از زمینه های انحراف و تجاوز به چپ 

رانندگان به شمار می آید به رانندگان توصیه کرد: ضمن رعایت قوانین و مقررات 
و با احتیاط کامل رانندگی کرده و از عجله و شتاب پرهیز کنند.

سرقت با وعده ازدواج!
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری پسر ۲۲ ساله ای خبر داد که با 
ادعای اینکه تبعه خارجی است از زنان و دختران سرقت و کالهبرداری می کرد.

سرهنگ موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری پسر جوان 
۲۲ ساله ای خبر داد که از رنگ موهای روشن خود سواستفاده کرده و با جا 
زدن خودش در نقش یک تبعه خارجی از زنان و دختران به بهانه های مختلف 

کالهبرداری و سرقت می کرد.  
سرهنگ جلیل موقوفه ای در تشریح خبر فوق اظهار داشت: تعدادی پرونده 
مشابه در کالنتری ۱۳۴ شهرک غرب تشکیل شد که مالباختگان در اظهارات 
مشابهی عنوان داشتند که فردی که مدعی بود از اتباع کشورهای خارجی است 

اموالشان را سرقت و یا کالهبرداری کرده است. 
وی درباره این فرد و نحوه سرقتش از زنان توضیح داد: این فرد با رنگ 
موهای روشن و آشنایی به زبان انگلیسی،  خودش را تبعه خارجی و از نزدیکان 
افراد سفارت ها معرفی کرده و با حضور در سمینارها و همایش ها با زنان طرح 

دوستی می ریخت. 
رئیس پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: این فرد با وعده ازدواج و خواستگاری 
به خانه این زنان رفته و پس از گذشت مدتی و اطالع از  محل قرار گرفتن 
اموال با ارزش، در فرصت مناسبی طال، تلفن همراه و اقالم با ارزش مالباختگان 

را سرقت و متواری می شد.
متهم  این  کرد:  اعالم  نیز  فرد  این  سوابق  درباره  موقوفه ای  سرهنگ 
کافی  ادله  وجود  عدم  دلیل  به  اما  بود  شده  دستگیر  ماموران  توسط  ال  ب ق

آزاد شده بود. 
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  چمارک های  ن ب
نتیجه  گیری درباره ی کیفیت و کارایی آن ها  حتی متناقضی نشان می دهند که 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  ه اند،  شد
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  جام شده  ن ا
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  حصوالت  م
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ٨۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/٨٨ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲55 را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ٨۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x٨۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی ٨۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   خی  ر ب
البته به قطع نمی توان پیروزی  پوزخندی به نشانه ی پیروزی می زند )تِک رادار(؛ 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x٨۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ٨cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ٨cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.۲ گیک بنچ  یکیشن  ل پ ا
پذیرفتنی  به هیچ وجه  این عامل  بیان می کند.  با ۱/٨  برابر  لیک فیلد  ردازنده ی  پ
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ٨/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

و  پیشگیری  توسعه  مرکز  س  ی ی ر
درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: 
از طرفی مطابق با جزء ٨ بند پ ماده 5۷ 
بهزیستی  سازمان  کشور،  دائمی  ام  ک ح ا
متولی سالمت اجتماعی بوده و مرجع صدور 
پروانه تاسیس و فعالیت در اموری از جمله 
مشاوره  مراکز  و  روان شناسی  نیک های  ی ل ک

اجتماعی و روان شناختی اجتماعی است.
سازمان  از  جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
رضوان مدنی  فاطمه  کشور،   یستی  ز ه ب
افزود: تاکنون بیش از ۳۲۰۰ مرکز مشاوره 
در حیطه های مختلف تخصصی و عمومی 
تعریف شده  استانداردهای  چارچوب  ر  د و 
فرصت  که  کرده اند  دریافت  فعالیت  ز  مجو
متخصصین  برای  را  بسیاری  شغلی  ی  ا ه
جایگاه  بهزیستی  سازمان  و  کرده  هم  ا ر ف
بنیادینی در نهادینه شدن نقش روانشناسان 
و مشاورین در قانونگذاری و طرح ریزی های 

اجتماعی داشته است.
ارزنده  جایگاه  به  اشاره  در  ی   و
روانشناسان و مشاورین در تامین سالمت 
نی و اجتماعی جامعه، تکالیف دولت و  روا
نقش سازمان بهزیستی در تامین و توسعه 
خدمات تخصصی این حوزه گفت: سازمان 
بهزیستی کشور به منظور تامین بهزیستی 
روانشناختی عمومی جامعه و حسب تکالیف 
قانونی خویش )طبق بند ۶ ماده ۲۶ قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(، برنامه 
ریزی، مدیریت، توسعه و نظارت بر مراکز 
مشاوره و خدمات روانشناختی را عهده دار 
بوده و از سال ۱۳۷۱ با تاسیس مراکز مشاوره 
دولتی و سال ۱۳٨۱ مراکز مشاوره تخصصی 
استانداردهای  حوزه  این  در  دولتی  ر  ی غ
خدمات مربوطه را طراحی و پیاده کرده است.

رضوان مدنی افزود: بعد از سال ۱۳٨۴ 
که سازمان نظام روان شناسی به عنوان یک 
قانون  طبق  مستقل  و  غیردولتی  مان  ز ا س
برای  تالش  هدف  با  نظام  این  یل  ک ش ت
ارتقای سطح دانش روان شناسی و مشاوره، 
حمایت از حقوق مراجعان به روان شناسان 
صنفی  حقوق  از  حمایت  و  شاوران  م و 
و  شد  تشکیل  مشاوران  و  ن شناسان  ا و ر
مطابق با بند ۱ ماده ۳ فصل دوم )وظایف و 
اختیارات( قانون مزبور موظف به تعیین حدود 
صالحیت های تخصصی و صدور شماره نظام 

برای اعضا شد.
رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
اینکه خطوط مشاوره تلفنی ۱۴٨۰ و سامانه 
مشاوره مجازی در کنار مراکز روانشناختی 
و  میلیون   ۲ حدود  سالیانه  مجموع  ر  د
بخشهای  در  را  خدمت  جلسه  نفر   ٨ ۰ ۰
کنند،  می  تامین  غیر حضوری  و  حضوری 

روانشناسان  مداوم  آموزش  سامانه  زود:  ف ا
بر  بالغ  که  بهزیستی  سازمان  شاورین  م و
٨۰۰۰ عضو متخصص فعال دارد یکی دیگر 
از ظرفیت های علمی و ارتقایی حوزه خدمات 
روانشناسی است که تامین نیازهای آموزشی 

متخصصین را پشتیبانی می کند.
رضوان مدنی با تاکید بر اینکه سازمان 
بهزیستی کشور با هدف کاهش مشکالت 
روانی اجتماعی مردم اقدامات موثری را از 
طریق طراحی برنامه ها و فعالیت های متنوع 
و گسترده در حوزه سالمت روان ارایه کرده 
است، تشریح کرد: طراحی مداخالت اجتماع 
محور در حوزه سالمت روان مبتنی بر نظام 
سوپروایزری، تامین نیازهای روانی اجتماعی 
در قالب تیم های محب در شرایط بحران 
توسعه  ساخت،  انسان  و  طبیعی  بالیای  و 
موسسات تخصصی روانشناختی در سطوح 
ملی، استانی و شهرستانی )از جمله موسسات 
پیشگیری، خانه روانشناسان و حرف یاورانه، 
و...(،  درمانی  طرحواره  تخصصی  سسه  و م
تشکیل شبکه انجمن های ازدواج و خانواده 
مراکز  تشکل های  در کشور، شکل دهی 
روانشناختی، ایجاد گروه های همیار سالمت 
روان، تشکیل پایگاه های سالمت اجتماعی، 
توسعه مراکز سالمت روان محلی و ... بخشی 
از اقدامات بهزیستی در این حوزه بوده است.

با بخش های  تعامل  داد:  ادامه  وی 
و  ارتقایی  های  برنامه  توسعه  در  ختلف  م
آموزشی و نیز مداخالت تخصصی در تعامل 
با قوه قضائیه در قالب سامانه تصمیم برای 
مشاوره های خانواده های در معرض طالق 
در کل کشور و کلیه شهرستان های باالی 
و  مربیان  و  محتوی  تامین  نفر،  هزار   5 ۰
پوشش آموزش های حین ازدواج در برنامه 
بهداشت،  وزارت  دستگاهی  بین  شترک  م
تامین یارانه های مشاوره های برای اقشار 
دیگر  جمله  از   ... و  دیده  آسیب  و  ازمند  ی ن

اقدامات سازمان بوده است

وی افزود: همچنین خواستگاه برنامه 
های  آموزش  زندگی،  های  مهارت  ی  ا ه
زندگی  آموزش  بر  مشتمل  خانواده  زه  و ح
فرزند،  تربیت  نوجوانی،  و  بلوغ  نواده،  ا خ
سطح  در  ازدواج  از  پیش  های  وزش  م آ
توانسته  و  بوده  بهزیستی  سازمان  شور  ک
بانک  آموزشی  خدمات  پوشش  بر  عالوه 
شکل  را  متخصصین  و  مربیان  طالعات  ا
ظرفیت  و  سیستم  این  بر  عالوه  هد.  د
ارزیابی  برای  استانداردی  و  متقن  ظارتی  ن
کیفی و کمی خدمات در قالب نظارت های 
سازمانی، مردمی و سامانه ای مورد استفاده 

قرار می گیرد.  
نکته  کرد:  خاطرنشان  مدنی  رضوان 
اجتماعی  سالمت  که  است  این  ذکر  ابل  ق
و  اجتماعی  های  سیستم  همه  تعامل  ر  د
با برنامه ریزی جامع برای همه گروه ها و 
اقشار جامعه قابل تامین است. از بدو تاسیس 
سازمان بهزیستی خدمات پیشگیری سازمان 
و از جمله خدمات روانشناسی برای عموم 
جامعه طراحی و ارائه شده است و منحصر به 
نیارمندان، مددجویان یا توانخواهان نیست. 
لیکن تامین هزینه های خدمات تخصصی 
روانشناختی برای اقشار نیازمند و افراد تحت 
پوشش نهادهای حمایتی همواره بخشی از 

اقدامات بهزیستی بوده است.  
مشارکت  ضرورت  تشریح  در  ی  و
مشکالت  رفع  در  روان شناسان  مه جانبه  ه
سازمان  افزود:  جامعه  اجتماعی  وانی  ر
متولی  سازمان  به عنوان  کشور  هزیستی  ب
دولتی و با هدف اجرای موازین قانونی در 
صدور مجوز مراکز مشاوره از روان شناسان 
مراکز  در  فعالیت  متقاضی  افراد  و  عال  ف
روانشناسی خواسته است، پروانه صالحیت 
نظام  سازمان  از  را  فردی  حرفه ای  ار  ک
روانشناسی دریافت و به سازمان بهزیستی 
بندی  جمع  در  متاسفانه  که  نمایند  رائه  ا

گزارشات واصله در اغلب استان ها به دلیل 
نبود زیرساخت ها و توان پاسخدهی الزم در 
سوی  از  حرفه ای  صالحیت  پروانه  صدور 
روان شناسان  روان شناسی،  نظام  ازمان  س
مدت طوالنی ۲ تا ۳ سال در نوبت بررسی 
صالحیت حرفه ای قرار گرفته اند که البته بنا 
بر اطالعات واصله برای افراد مختلف زمان 
انتظار متفاوت بوده و گاها بسیار کوتاه و یا 
طوالنی است که شاعبه های بسیاری را از 

دید ذینفعان دامن زده است.
وی اظهار داشت: این امر که به طور 
مشخص داللت بر ضعف های جدی سازمان 
نظام روان شناسی داشته و عالوه بر تضییع 
حقوق  تضییع  نیز  و  مردم  عمومی  قوق  ح
جامعه تخصصی روانشناسی در بهره مندی 
ز فرصت اشتغال و توسعه کسب و کار و  ا
مشارکت در فعالیت های تخصصی اجتماعی؛ 
تامین و توسعه زیر  رنامه ریزی دولت در  ب
نیاز  مورد  تخصصی  خدمات  و  ها  اخت  س
در قالب مراکز مشاوره روانشناسی را دچار 
می تواند  امر  این  که  است  نموده  ختالل  ا
به خدمات حرفه ای  نیاز جامعه  به  توجه  ا  ب
جبران   تبعات  روان شناختی  تخصصی  و 

ناپذیری را به دنبال داشته باشد،
نقص  همچین   : د ا د مه  ا د ا ی  و
ابهامات  و  بدوی  ارزیابی های  ساختارهای 
موجود در خصوص ظرفیت ها و ابزارهای 
نظارتی مجموعه مذکور جای تامل وافر دارد.  
طریق  از  موضوع  است  ضروری  نابراین  ب
بررسی  مورد  کشور  نظارتی  سیستم های 
جدی قرار گیرد تا جامعه روان شناسی قادر 

شود خدمات قانونی اش را ارایه کند.
فعالیت  مجوز  گونه  هر  صدور  ی  و
نونی  قا یند  فرا ز  ا خارج  مشاوره  رکز  م
و  دانست  غیرقانونی  را  بهزیستی  ازمان  س
برخورد با مراکز غیر مجاز و مجموعه های 
خاطی را یاد آور شد و گفت: ارایه خدمات 
تخصصی روانی اجتماعی مرهون تالش ها 
است  مشاوران  و  روان شناسان  زحمات  و 
گذشته  سالیان  طی  بهزیستی  سازمان  و 
ظرفیت  و  توان  از  تا  کرده  همواره تالش 
مختلف  حوزه های  در  روان شناسان  لمی  ع
تیم های همفکری، کمیته های  قالب  در 
برنامه ریزی، کمیته  تخصصی گروه های 
های علمی در برنامه ریزی مبتنی بر نگاه 

آینده نگر استفاده کند.
رضوان مدنی با اشاره به تفاهم نامه 
های متعدد با انجمن های علمی، دانشگاه 
و  دولتی  های  دستگاه  علمی،  مراجع  ا،  ه
اهمیت  غیردولتی،  توانمند  های  جموعه  م
نقش  در  اجتماعی  های  سرمایه  وسعه  ت
آفرینی در برنامه ریزی و جهت گیری صحیح 

کشور را مورد تاکید قرار دادند.

یک مقام مسئول خبر داد؛

صدور مجوز بیش از ۳۲00 مرکز مشاوره توسط سازمان بهزستی
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یک کارشناس اقتصادی 
در  متاسفانه  داشت:  ظهار  ا
و  است  معیوب  ما  شور  ک
که  می رویم  کسانی  سراغ  تاسفانه  م
عملکرد شفاف و روشنی دارند اما کسانی 
که اطالعات خود را پنهان می کنند، از 

پرداخت مالیات فرار می کنند!
مالیات  مورد  در  ندری  امران  ک
این  داشت:  اظهار  سرمایه  عایدی  ر  ب
نوع مالیات درست است و پایه مالیاتی 
مانع  همچنین  می دهد،  گسترش  ا  ر
سفته بازی در بازار می شود. منتها مسئله 
ما  چون  است  آن  اجرای  نحوه  صلی  ا
همیشه تورم باالیی داریم و بخشی از 
افزایش ارزش دارایی ها مربوط به نرخ 
تورم است. از همین روی نحوه محاسبه 
باید به گونه ای باشد که این تورم باال در 

مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ نشود.
محاسبه  نحوه  لذا  داد:  ادامه  وی 
بنده  و  است  مهم  بسیار  مالیات  ین  ا
محاسبه  نحوه  آیا  که  نمی دانم  قیقا  د
دارندگان  همه  شامل  مالیاتی  بانک  و 
می شود یا خیر و چه تمهیداتی برای آن 
اگر به صورت درست  لذا  ندیشیده اند.  ا

اجرا نشود می تواند آسیب زا شود.
این کارشناس امور پولی و بانکی 
تصریح کرد: همچنین ممکن است این 
افراد شناسنامه دار  بیشتر شامل  مالیات 
آنها  اطالعات  که  کسانی  یعنی  اشد  ب
در سازمان مالیاتی موجود است و این 
رسمی  بخش  در  منفی  تاثیر  ی تواند  م
داشته باشد. در این صورت کسانی که 
اطالعات خود را افشا می کنند مشمول 

پرداخت غلط آن شوند.
اینکه نظام مالیاتی  بیان  با  ندری 
ما معیوب است، اظهار داشت: ما ضعف 
اینکه  از  غیر  و  داریم  اطالعاتی  انک  ب

سیستم مالیاتی کامل نیست، پایه های 
مالیاتی هم کامل نیستند. متاسفانه در 
کشور ما اجرای مالیات ناعادالنه است 
که  می رویم  کسانی  سراغ  متاسفانه  و 
عملکرد شفاف و روشنی دارند اما کسانی 
که اطالعات خود را پنهان می کنند، از 
اگر  لذا  می کنند.  فرار  مالیات  رداخت  پ
مشکل  این  سرمایه  عایدی  بر  الیات  م
راهکاری  آن  برای  و  باشد  داشته  ا  ر
بر  نهایتا مانند مالیات  ندیشیده نشود،  ا
اثربخش  و  تاثیرگذار  خالی،  انه های  خ
نخواهد بود.وی ادامه داد: نظام مالیاتی 
را نمی توان تکه تکه اصالح کرد و باید 
فکر جامع برای آن بکنیم تا هم قانون 
جامع مالیاتی داشته باشیم و هم ساختار 
معیوب آن به ویژه در فقدان بانک جامع 

اطالعاتی مناسب اصالح شود.
این کارشناس امور پولی و بانکی 

مالیاتی  برنامه های  خالء  مورد  ر  د
انتخاباتی  نامزدهای  صحبت های  ر  د
که  می دهد  نشان  موضوع  این  فت:  گ
نامزدها برخالف ادعاهای خود نسبت به 
مشکالت ساختار اقتصاد، واقف نیستند و 
باید از آنها پرسید چگونه اقتصاد را بدون 
نفت و چاپ پول اداره خواهند کرد. همه 
از ایجاد تعهدات جدید صحبت می کنند 
آنها مشخص  در حالی که منابع مالی 
نیست، ما نباید سراغ خلق پول برویم.

****
نامه  ر اظها ئه  ا ر ا مهلت  مدید  ت

صاحبان مشاغل تا ۱5تیرماه 
امورمالیاتی  سازمان  کل  ئیس  ر
ارائه اظهارنامه  از تمدید مهلت  کشور، 
مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ 
قانون مالیات های مستقیم تا ۱5 تیرماه 

خبر داد.

به گزارش دنیای جوانان از سازمان 
امور مالیاتی ایران، دکتر امیدعلی پارسا، 
تمدید  کرد:  عنوان  خبر  این  اعالم  ا  ب
مهلت ارائه اظهارنامه صاحبان مشاغل تا 
۱5 تیرماه، بنا به درخواست اتاق اصناف 
مدیریت  ملی  ستاد  تصویب  و  یران  ا

کرونا، صورت گرفته است.
وی با اشاره به مشکالت و شرایط 
خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در 
کشور، اظهار داشت: صاحبان مشاغل تا 
۱5 تیرماه فرصت دارند ضمن مراجعه 
کشور  امورمالیاتی  سازمان  سایت  ه  ب
www.intamedia. نشانی  ه  ب

ارائه اظهارنامه مالیاتی و  ir نسبت به 
قانون  ماده ۱۰۰  تبصره  فرم  ارسال  ا  ی
از  و  نموده  اقدام  الیات های مستقیم  م
تسهیالت و معافیت های قانونی بهره 

مند گردند.

بدون ضامن هم می توانید وام بگیرید

با خدمات جدید بانک مهر ایران، برای دریافت تسهیالت نیازی به 
ضامن ندارید.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، ممکن است 
برای بسیاری از مردم که با سختی در تأمین تضامین روبه رو هستند، این 
پرسش پیش آمده باشد که چرا بانک ها برای پرداخت تسهیالت به مشتریان 
خود تضامین متعددی را طلب می کنند که بعضًا تأمین آن از عهده مشتری 

خارج است؟
گفتنی است دریافت تضامین از سوی بانک های مختلف برای پرداخت 
تسهیالت به مشتریان، تابع قوانین و مقررات شبکه بانکی کشور است؛ با 
این حال بانک مهر ایران در چارچوب همین قوانین و مقررات راهکارهایی 
را در پیش گرفته که شرایط دریافت تسهیالت را برای مشتریانش آسان تر 
می کند و حتی در شرایطی مشتریان این بانک می توانند بدون ارائه ضامن 

از تسهیالت قرض الحسنه این بانک استفاده کنند.
بانک مهر ایران در راستای گسترش ابزارهای بانکداری نوین، خدمتی 
جدید را بر بستر همراه بانک خود ارائه کرده است. این بانک که پیش از این 
فتتاح حساب آنالین و همچنین درخواست تسهیالت آنالین را بر بستر  ا
وب سایت و همراه بانک خود ارائه کرده بود، مدتی است امکان درخواست 
تسهیالت بدون ضامن را نیز روی نرم افزار همراه بانک خود ایجاد کرده است.

در این روش که بر مبنای امتیاز اعتباری مشتری است، متقاضی دریافت 
تسهیالت، نیازی به ارائه ضامن ندارد و در صورتی که امتیاز اعتباری وی 
اجازه دهد، خودش ضمانت تسهیالت دریافتی را بر عهده گرفته و تنها با 

ارائه یک برگه چک می تواند تسهیالت مورد نظر را دریافت کند.
نرم افزار  نخست  صفحه  در  می توانند  ایران  مهر  بانک  شتریان  م
همراه بانک وارد بخش تسهیالت شوند. در این بخش مشتریان می توانند 
از  اعم  باقی مانده  اقساط  به  مربوط  اطالعات  و  خود  دریافتی  سهیالت  ت
تعداد، مبلغ و موعد سررسید را مشاهده کنند. گزینه ای با عنوان درخواست 
تسهیالت آنالین نیز در این صفحه وجود دارد که با انتخاب آن، کاربر وارد 
بخشی می شود که می توان تقاضای تسهیالت آنالین را انتخاب کند. پس 
از این نوبت به انتخاب شعبه و حسابی می شود که فرد می خواهد بر مبنای 

آن وام قرض الحسنه دریافت کند.
در مرحله بعد وضعیت مشتری از نظر اقساط معوق یا چک برگشتی 
سنجیده می  شود. بارگذاری مدارک مرتبط با هویت مشتری، شغل و محل 
سکونت وی در مرحله بعد انجام می  شود. به همین ترتیب مشتری مراحل 
بعدی را نیز روی همراه بانک خود طی می کند. در صورتی که گردش حساب 
و امتیاز اعتباری وی اجازه دهد، تسهیالت به وی پرداخت می شود و مشتری 
پیش از آن تنها الزم است یک فقره چک صیادی را به صورت حضوری یا 

از طریق پست به شعبه مورد نظر برساند.

معاون امور بین الملل:
رقابتی  مزیت  یک  دی،  بانک  ارزی  خدمات  جامع  سبد 

استراتژیک است

یک  را  ارزی  خدمات  جامع  سبد  دی،  بانک  بین الملل  امور  عاون  م
مزیت رقابتی استراتژیک دانست و بر لزوم پویایی بازاریابی خدمات ارزی 

بانک تأکید کرد.
به گزارش  روابط عمومی بانک دی، نادر حسن پور در نشست برخط 
با رؤسا و معاونان شعب ارزی این بانک دی که با هدف تبیین اهداف و 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  ارزی  خدمات  حوزه  در   ۱۴۰۰ سال  سیاست های 
اقدامات بانک دی در توسعه بازار خدمات ارزی گفت: در راستای استراتژی 
توسعه بازار، اکنون سبد خدمات ارزی بانک کامل شده است که امیدواریم 
با بازاریابی هدفمند و هوشمندانه شعب شاهد توسعه سهم بازار بانک در 

درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع باشیم.
وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه ارزی به زودی مجوز 
ارائه خدمات ارزی در 5۰ درصد شعب تهران و تمامی شعب استانی بانک دی 
دریافت می شود که این اقدام گام بلندی در ارائه خدمات به مشتریان است.

ارزی در شعب گفت:  نیروی تخصصی  به کمبود  اشاره  با  حسن پور 
از  استفاده  ارزی،  انسانی شعب  نیروی  تکمیل  برای  معاونت  این  ولویت  ا
توانمندی نیروهای بدنه بانک است تا با شناسایی، جذب و آموزش نیروهای 
توانمند در بخش ارزی بتوانیم شاهد ارائه خدمات حرفه ای به مشتریان باشیم.

را رمز موفقیت  رابطه مند  بازاریابی  بانک دی،  بین الملل  امور  معاون 
شعب در جذب مشتریان جدید در بخش ارزی دانست و تصریح کرد: در 
نظام بانکداری نوین جهانی، بازاریابی رابطه مند به یک رکن اساسی بانکداری 
تبدیل شده است به گونه ای که بانک ها با برقراری یک رابطه صمیمی و 
دوستانه با مشتری و پاسخگویی سریع به نیازها و انتظارات وی، تعهد و 
وفاداری مشتری را به برند خود تعمیق می بخشند و به عنوان یک مشاور 
امین، در یک رابطه طوالنی مدت با مشتری، مجموعه خدمات ریالی و ارزی 

خود را به مشتری ارائه می کنند.
وی با اشاره به اهمیت نظام بانکی در فعالیت های اقتصادی کشور گفت: 
اقتصاد کشور ما مبتنی بر نظام بانکی است اما هزینه های خدمات بانکی در 
زمینه ارائه اعتبارات و تسهیالت به مشتریان در نظام بانکی در مقایسه با 
سایر بازارهای مالی بسیار ناچیز است که این مسأله یک فرصت استثنایی 
برای بانک ها است تا با ارائه سبد جامعی از خدمات خود به تولیدکنندگانی که 
به دنبال تأمین سرمایه هستند، به بازاریابی و جذب مشتریان جدید بپردازند.

حسن پور با اشاره به اقدامات انجام شده در معاونت امور بین الملل بانک 
دی گفت: در ماه های اخیر با اقدامات انجام شده تعدادی از پتروشیمی ها به 
عنوان مشتری جدید جذب بانک دی شده اند و همچنین تعداد کارگزاری های 

خارجی و تراستی های بانک نیز افزایش پیدا کرده است.
معاون امور بین الملل بانک دی در پایان با اشاره به هدفگذاری جدید 
بانک در سال ۱۴۰۰ گفت: سهم شعب در جذب مشتریان و میزان  ین  ا
افزایش درآمدهای ارزی سال ۱۴۰۰ تدوین شده است که به همراه بسته 

اعتباری جدید به زودی به شعب ابالغ خواهد شد.

رشد اقتصادی ایران با تولید و صادرات نفت و گاز
یران در سال گذشته توانسته صادرات بخش نفت خود شامل نفت خام، 
میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گاز را حتی با وجود تحریم های حداکثری 
آمریکا افزایش دهد که تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی داشته، به طوری که 

این شاخص به ۳.۶ درصد رسیده است.
رشد اقتصادی مهمترین مولفه برای شناخت وضعیت اقتصادی یک 
کشور است. این مولفه نشان می دهد که هر کدام از بخش های کشور چه 

سهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته اند.
از همین رو، در ایران که نفت بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی را 
به خود اختصاص داده، رشد اقتصادی همواره به ۲ صورت رشد اقتصادی با 

احتساب نفت و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت منتشر می شود.
در واقع هر زمان که ایران تولید و صادرات بیشتر نفت و گاز را داشته، 
رشد اقتصادی نیز جهش داشته و هر زمان که صادرات پایین آمده، تولید 

ناخالص داخلی نیز با کاهش چشمگیری همراه بوده است.
به طور مثال، بعد از اجرای برجام اگرچه تمام بخش های اقتصادی با 
رفع تحریم ها توانستند، تولید خود را افزایش دهند اما نقش صنعت نفت در 
این زمینه بسیار بیشتر بود. تا آنجا که در سال ۹5، بعد از اجرای برجام رشد 
اقتصادی بدون نفت اگرچه مثبت شد و به ۳.۳ درصد رسید اما بزرگترین 

اتفاق در نفت رخ داد.
رشد اقتصادی سال ۹5 با احتساب نفت ۱۲.5 درصد بود که نشان 
می دهد افزایش صادرات نفت نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی 

ایران بعد از برجام داشته است.
البته این روند با خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ کندتر شد و محدودیت 
صادرات نفت آنچنان باال گرفت که درسال ۹٨، نفت نه تنها نقش مثبتی در 

رشد اقتصادی نداشت بلکه آن را کاهش داد.
رشد اقتصادی در سال ۹٨ بدون احتساب نفت ۱.۱ درصد بود اما همین 

رشد با در نظر گرفتن نفت، منفی ۶.5 درصد اعالم شد.
ناخوانده دیگری  بر تحریم، مهمان  البته عالوه  پایان سال ۹٨،  در 
نیز به اقتصاد ایران تحمیل شد و فعالیت های اقتصادی را کاهش داد. این 
موضوع نه در ایران که در تمام جهان، رشد اقتصادی را با کاهش رو به رو 
کرد. ایران سال ۹۹ را با رشد اقتصادی منفی ۲.5 درصد با احتساب نفت 

در فصل بهار آغاز کرد.
رشد اقتصادی منفی البته در تابستان تکرار نشد و تابستان این رشد به 
5.۴ درصد رسید. موضوع مهم آن است که در تمام فصل های سال ۹۹ به جز 
فصل بهار، رشد اقتصادی با نفت از رشد اقتصادی بدون نفت بیشتر بوده است.

این اعداد نشان می دهد که ایران در سال گذشته توانسته صادرات 
بخش نفت خود شامل نفت خام، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گاز را 
حتی با وجود تحریم های حداکثری آمریکا افزایش دهد که تاثیر مستقیمی 

بر رشد اقتصادی داشته است.
بررسی ها نشان می دهد سهم نفت در رشد اقتصادی نیز در سال گذشته 
روندی افزایشی داشته و در حالی که در سال ۹٨، این عدد منفی ۷.۴ درصد 
بوده، در زمستان سال ۹۹ به ۴.5 درصد رسیده است.در مجموع نفت در رشد 
اقتصادی سال گذشته ایران سهمی ۱.۴ درصدی داشته است و به تنهایی 
رشد تولید ناخالص گروه نفت در سال گذشته، ۱۱.۲ درصد برآورد می شود.

در این شرایط، ایران توانست سال گذشته رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی 
را با احتساب نفت به دست بیاورد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رشد 
اقتصادی ۷.۷ درصد در زمستان بوده است. درست در شرایطی که رئیس 
کل سابق بانک مرکزی و وزیر نفت ایران از افزایش صادرات نفت و امکان 

دسترسی به پول آن صحبت کرده بودند.
رشد اقتصادی همچنین در سال گذشته بدون نفت ۲.5 درصد عنوان 

شده است.
ایران در حالی توانست رشد اقتصادی خود را مثبت کند که در سال 
گذشته اغلب کشورهای جهان رشد اقتصادی منفی تجربه کردند و در مجموع 

رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ میالدی منفی ۴ درصد عنوان شد.
یکی از مهمترین بخش هایی که در ایجاد رشد اقتصادی موثر بوده، 
افزایش صادرات فرآورده های نفتی است. این در شرایطی است که ایران تا 
پیش از این واردکننده برخی فرآورده ها مانند بنزین بود اما اکنون توانسته 
صادرکننده این محصول نه در منطقه خاورمیانه که در جهان باشد. سال 

گذشته ایران محموله های بنزین خود را تا آمریکای جنوبی نیز صادرکرد.

یک کارشناس اقتصادی:

اجرای مالیات در ایران ناعادالنه است!
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زیر نظر: محمد امامی

سخنگوی صنعت برق :
رکورد بی سابقه و خطرناک

 مصرف ۶0 هزار مگاوات برق شکست
سخنگوی صنعت برق گفت:اوج تقاصای مصرف برق اواخر هفته گذشته 

رکورد زد و از مرز خطرناک ۶۰ هزار مگاوات عبور کرد.
مصطفی رجبی مشهدی افزود: در روز ۲۶ خرداد، با گرم تر شدن هوای 
کشور، اوج تقاضای مصرف به ۶۰ هزار و ۴۶۴ مگاوات رسید که در تاریخ 

صنعت برق کشور بی سابقه و البته نگران کننده است.
وی ادامه داد:البته در دو روز پنجشنبه و جمعه با تعطیل شدن اداره ها 

این میزان کاهش یافت.
 رجبی مشهدی یادآورشد: این میزان مصرف ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات 
بیشتر از پیک سال گذشته بوده  و در عین حال سرعت رکورد شکنی مصرف 

برق در کشور بسیار نگران کننده است.
سخنگوی صنعت برق با یادآوری اینکه اوج مصرف برق ایران در سال 
گذشته در ۳۱ تیرماه با شدت 5٨ هزار و ۲5۴ مگاوات ثبت شده بود، ادامه داد: 
این درحالی است که در کمتر از یک ماه گذشته چندین بار شاهد رکورد شکنی 
مصرف برق بودیم که در نهایت امروز این میزان به ۶۰ هزار و ۴۶۴ مگاوات 

رسید که در تاریخ صنعت برق کشور بی سابقه و البته نگران کننده است.
وی  با بیان این که توان تولید نیروگاه های کشور 5۴ هزار مگاوات 
است، افزود: برقراری پایداری شبکه بیش از ۶ هزار مگاواتی تولید و مصرف 

تنها با اجرای برنامه های مدیریت بار امکان پذیر بود.
رجبی مشهدی در عین حال گفت: همه هماهنگی ها برای تامین برق 

شعبه های اخذ رای در روز ۲٨ خرداد ماه  انجام شد.
مجموع  از  مگاوات  هزار   ۲۴ از  بیش  افزود:  برق  صنعت  سخنگوی 
مصرف برق کشور در ساعت های گرم روز به وسایل سرمایشی اختصاص 
نیز باعث  دارد در کنار این موضوع، پدیده جدید استخراج های غیرمجاز 

فشار بیشتری به شبکه برق شده است.
وی  در عین حال با بیان این که در چند روز گذشته در چند نوبت، 
عملیات های متعددی برای شناسایی و جمع آوری مراکز استخراج غیرمجاز 
رمز ارز به اجرا در آمده است، گفت: به زودی خبرهای جدید و تصاویری 
از چگونگی این دزدی آشکار توسط سودجویان برای آگاهی مردم منتشر 

خواهیم کرد.
سخنگوی صنعت برق گفت: از سال گذشته تاکنون ۱٨۴ هزار و ۶۷5 
دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی شده که مصرف برق آنها معادل 

5۴۴ مگاوات بوده است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک فعال کارگری خبر داد؛
پرداخت وام مسکن مدت دار

 و کم بهره به کارگران
لزوم  بر  ساختمانی  کارگران  صنفی  انجمن های  کانون  رئیس  ایب  ن
سهل الوصول تر شدن مسکن کارگران تاکید کرد و پرداخت وام های مسکن 

مدت دار با بهره کم به کارگران را خواستار شد.
هادی ساداتی، درباره تامین مسکن کارگران و طرح های قابل اجرا 
ساخت  بحث  وارد  می خواهیم  اگر  کرد:  اظهار  کارگری  مسکن  حوزه  ر  د
به  هر شکلی  و  عنوان  هر  با  را  کاره  نیمه  های  باید طرح  مسکن شویم، 

برسانیم. تیجه  ن
نیمه کاره هستند و زیر  اکنون  افزود: بیشتر واحدهای مسکنی که  وی 
ساخت های اولیه را ندارند دارای وام های دولتی هستند که روزانه کنتور می اندازد 
لذا معتقدم ابتدا باید طرح های نیمه کاره را به نتیجه برسانیم و بعد در مورد 

طرح های جدید دیگر در بخش مسکن تصمیم گیری کنیم.
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: طرح 
مسکن مهر چند سال قبل شروع شد و دولت بعد به این نتیجه رسید که نمی 

توان چندین سال سرمایه زیادی را در آن راکد نگه داشت لذا تکمیل آن را مجدداً 
بر عهده گرفت تا زودتر به اتمام برسد.

ساداتی بر پرداخت وام های مسکن مدت دار و کم بهره به کارگران تاکید 
اقساط وام  آنکه  ندارند مگر  را  اقساط وام  توان پرداخت  کرد و گفت:کارگران 
مسکن برای گروه کارگری مدت دار باشد و وام ها با بهره پایین پرداخت شود، 
یعنی اگر قرار است به کارگری ۴۰ میلیون تومان وام پرداخت شود ۴۰۰ میلیون 

تومان در مدت ۴۰ سال از کارگر بازپرداخت گرفته نشود.
الوصول کردن وضعیت مسکن کارگران  اشاره به سهل  با  پایان  وی در 
خاطرنشان کرد: انتظار ما اتمام تمام طرح های نیمه کاره و به نتیجه رساندن 
امیدواریم  با نگرش کارگری به حوزه کارگری است و  انتقال آن ها  نها و و  آ

شرایط آسان تری برای تامین مسکن و خانه دار شدن کارگران فراهم شود.

یه  سرما ر  ا ز با رشناس  کا ک  ی
بورس  معامالت  کلی  ارزیابی  فت:  گ
ر  ا ز با که  ست  ا ن  آ ه  هند ن د شا ن
برای  مناسبی  موقعیت  در  یه  سرما
سرمایه گذاری قرار گرفته و این بازار 
رقیب،  بازارهای  سایر  با  مقایسه  ر  د
انتخابات  نتیجه  گرفتن  نظر  در  بدون 
گزینه ای  ند  می توا یاست جمهوری  ر
سال  در  سرمایه گذاری  برای  ناسب  م

۱۴۰۰ باشد.
بازار  معامالت  به  حدادی  پیمان 
اشاره  گذشت  که  ای  هفته  در  سهام 
کرد و افزود: معامالت بورس در چند 
روز اخیر تحت تاثیر انتخابات ریاست 
جمهوری قرار داشت و یکی از ساکن 
ترین و آرام ترین هفته های معامالتی 

خود را پشت سر گذاشت.
معامالت  حجم  داد:  ادامه  ی  و
به  گذشت  که  ای  هفته  در  رد  خ
هزار  سه  محدوده  در  روزانه  صورت 
میلیارد تومان باقی ماند و بازار سهام 
نتوانست در این مدت با معامالت خود 

چندان رونقی را از خود نشان دهد.
همچنین  داشت:  اظهار  دادی  ح
در  معامالت  پایین  حجم  دنبال  ه  ب
محسوسی  تغییر  شاهد  مدت،  ین  ا
و  نبودیم  ها  شرکت  سهام  قیمت  ر  د
شاخص کل تقریبا بدون تغییر خاصی 
کار  به  گذشته  هفته  پایان  به  سبت  ن

خود پایان داد.
ز  ا بعد   : کرد خاطرنشان  ی  و
ی  ر جمهو ییس  ر ن  شد شخص  م
سرمایه  بازار  فعالین  مردم،  نتخب  م
فرد  انتخاباتی  شده  ارائه  های  عده  و
در  خود  تبلیغات  در  را  شده  یروز  پ
خواهند  مرور  سرمایه  بازار  با  ابطه  ر
گمانه  آن  کنار  در  همچنین  و   رد  ک
این موضوع که  به  مربوط  زنی های 
به  دولت جدید  کابینه  در  افرادی  چه 
خصوص تیم اقتصادی خواهند بود را 

مورد بررسی قرار می دهند.
با پیش  افزود: در رابطه  حدادی 

بینی وضعیت بازار بعد از انتخابات باید 
این موضوع مدنظر باشد که افراد تیم 
اقتصادی  دیدگاه  قتصادی دولت چه  ا
را در کشور خواهند داشت؛ چراکه به 
طور حتم بازار سرمایه از این موضوع 
گذاران  سرمایه  و  پذیرد  می  اثیر  ت
جهت  الزم  تصمیمات  آن،  راساس  ب
بازار  این  به  خود  های  سرمایه  رود  و

را اتخاذ می کنند.  
با  سرمایه  بازار  کارشناس  ین  ا
بازار  بنیادی  عوامل  در  اینکه  یان  ب
شاهد وجود ثبات در معامالت بورس 
و  ارز  نرخ  همچنان  گفت:  هستیم، 
نوسان  بدون  نی  جها های  یمت  ق
یکی  موضوع  ین  ا هستند،  اصی  خ
شد  باعث  که  است  عواملی  از  یگر  د
چندان  مدت  این  در  سرمایه  بازار  ا  ت
دچار نوسانات قیمتی در سهام شرکت 

نباشد. ها 
دیگر  سوی  ز  ا وی،  گفته  ه  ب
گزارشاتی که از بازارهای موازی می 
با یکدیگر، نشان  آنها  رسد و مقایسه 
قیمت  گذشته  از  بیش  کاهش  دهنده 
ها در این بازارها است که این موضوع 
بیانگر تمایل مردم برای ورود سرمایه 
هایشان به بازار سهام است و احتمال 

وقت  چند  تا  بازار  این  دوباره  ونق  ر
آینده خواهد بود.

حدادی درباره روند آتی معامالت 
بورس، اظهار داشت: اکنون نمی توان 
پیش بینی دقیقی را از این بازار ارائه 
وضعیت  به  توجه  با  بازار  روند  اد،  د
فعلی می تواند صعودی باشد اما باید تا 
بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات 
بازار سرمایه  فعاالن  دید  و  کرد  صبر 
چه  مدت  میان  و  مدت  کوتاه  رای  ب
تصمیماتی را در زمینه سرمایه گذاری 

در بورس اتخاذ می کنند.
یه  سرما ر  ا ز با رشناس  کا ین  ا
گر  ا مجموع  ر  د  : کرد ن  طرنشا ا خ
از  را  انتخابات  تاثیر  بخواهیم موضوع 
که  باید گفت  کنیم  ازار سرمایه جدا  ب
در بسیاری از سهام حاضر در بازار به 
خصوص سهام بنیادی و شاخص ساز 
شاهد وجود هیچ فروشنده ای نیستیم 
پی  ها  سهم  این  ارزندگی  به  بازار  و 

برده است.
 وی گفت: اکنون و در وضعیت 
ین  ا مالت  معا خطری  هیچ  علی  ف
محض  به  و  کند  نمی  تهدید  را  ازار  ب
ت  با نتخا ا یسک  ر شدن  شته  ا د ر ب
توان  می  بازار  از  جمهوری  یاست  ر

معامالت  در  مثبتی  روزهای  اهد  ش
بورس بود.

بازار  آنکه  بر  تاکید  با  دادی  ح
گذشته  های  ماه  منفی  هیجانات  ز  ا
فاصله گرفته است، گفت: اکنون شاهد 
وجود هیجان و صف های فروش در 
از سهام شرکت ها هستیم که  برخی 
علت وجود صف فروش در این سهم 
گونه  هیچ  انجام  عدم  از  ناشی  ا  ه
معامله ای در این سهم ها در دو ماه 

گذشته بوده است.
یه  سرما ر  ا ز با رشناس  کا ین  ا
ز   ا بعد  ست  ا ممکن   : د کر کید  ا ت
یا  سهام  این  ز  ا اطالعات  فشای  ا
قیمتی  روند  نها  آ مجامع  رگزاری  ب
برسند  تعادل  از  ای  مرحله  به  نها  آ
شاهد  توان  می  زمان  این  در  ه  ک
نقدشوندگی دوباره سهام این شرکت 

باشیم. بازار  در  ها 
وی گفت: ارزیابی کلی معامالت 
بورس نشان می دهد که اکنون بازار 
سرمایه  برای  مناسبی  موقعیت  ر  د
در  بدون  و  است  گرفته  قرار  ذاری  گ
انتخابات می تواند  نظر گرفتن نتیجه 
در سال ۱۴۰۰ گزینه ای مناسب برای 
سرمایه گذاری با ریسکی معقول باشد.

یک کارشناس بورس مطرح کرد؛

بازار سرمایه، در موقعیت مناسب سرمایه گذاری قرار دارد!
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ی  بفا آ مل  عا یر  د م
نصب  کرد:  تصریح  صفهان  ا
پمپ مستقیم بر روی شبکه 
و اختالل در فشار آب، جنایت در حق 

مردم است. 
آبی  تنش  در جلسه  امینی  هاشم 
مناطق  آبفای  مدیران  حضور  با  ه  ک
گفت:  شد  برگزار  استان،  ودگردان  خ
و  دارد  قبح  غیرمجاز  پمپ  از  ستفاده  ا
حق مردم با این کار دزدیده می شود. 
وی افزود: باید از ظرفیت ائمه جمعه و 
گذار  تاثیر  افراد  و  نخبگان  ماعات،  ج
پمپ  از  استفاده  قبح  تا  کرد  ستفاده  ا

غیرمجاز برای مردم تبیین شود. 
آبفای  خدمات  به  اشاره  با  ی  و

نهایت  باید  گفت:  اصفهان  ستان  ا
های  ماه  تا  دهیم  انجام  را  الشمان  ت
تنش  کمترین  با  را  رو  پیش  سخت 

پشت سر بگذاریم و از مردم هم تقاضا 
داریم با صبوری و مدیریت مصرف، ما 

را همراهی کنند. 

امینی افزود: رویکرد ما این است 
که عالوه بر رفع مشکالت کالن فشار 
آب در سطح استان، مشکالت موردی 
نیز در سریع ترین زمان ممکن حل شود. 
وی گفت: مردم بدانند که بی آبی یک 
کوچه نیز برای ما بسیار مهم است و به 
را  تالشمان  تمام  روزی  شبانه  صورت 
در جهت رفع مشکل انجام می دهیم. 

مدیر عامل آبفای استان اصفهان 
با تاکید بر اهمیت تعمیرات و نگه داری 
شبکه ها گفت: در سال های اخیر تعمیر 
کاهش  موجب  ها  شبکه  نگهداری  و 
مناطق  برخی  در  حوادث  شمگیر  چ
شده و به مدیریت توزیع آب نیز کمک 

کرده است.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

نصب پمپ مستقیم بر روی شبکه در شرایط تنش آبی
جنایت در حق مردم است

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه: 
تعامل با بخش خصوصی در راس شرکت فوالد مبارکه 

هدف گذاری شده است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در نشست چندساعته مشترک شرکت 
فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب و کار )پیمانکاران توسعه( مطرح کرد: 
»شرکت فوالد مبارکه« با تزریق پروژه های پیمانکاری و اجرای ویژه طرح 
تحول دیجیتال در بخش پروژه های توسعه ای حامی بخش خصوصی است. 
از  استقبال  با  مبارکه،  فوالد  مدیرعامل شرکت  حمیدرضا عظیمیان، 
برگزاری نشست مشترک شرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب و 
کار )پیمانکاران توسعه( اظهار کرد: دولت هایی موفق هستند که در راستای 
تقویت بخش خصوصی برآیندو به واسطه توانمندی بخش خصوصی بتوانند 
تحول بزرگی در صنایع حاصل کنند. بر همین اساس نیز فوالدمبارکه بر آن 
است تا با تقویت بازوهای پیمانکاری خود در شاخه توسعه بتواند از توانمندی 

شرکت های برتر در این حوزه استفاده نماید.
با شرکت  از گفتگوی شفاف بین شرکای تجاری کسب و کار  وی 
فوالدمبارکه استقبال کرد، گفت: نگاه به بخش خصوصی تاکنون در کشور 
قبیل  از  رفاه عمومی جامعه  در  باید  نبوده است؛ چرا که دولت  ه خوبی  ب
آموزش و درمان و حمل ونقل ورود کند و بخش های دیگر در اختیار بخش 
خصوصی باشد؛ این نگاه در راس شرکت فوالدمبارکه هدف گذاری شده 
است چراکه تعامل با بخش خصوصی باید به صورت برد-برد باشد و هر 
دو طرف به منافع مشترک پایبند بوده تا در این راه ، ضمن اعتماد کامل 

به همدیگر، به تقویت هر دو مجموعه بیانجامد.
نتیجه  به  مزیت  با  را  مبارکه  فوالد  بودن شرکت  وی سیستماتیک 
رسیدن اقدامات و نقص افزایش ایستگاه های تصمیم گیری تبیین کرد و 
گفت: وظیفه داریم در تعامل دو طرفه مشکالت سیستم های موجود را نیز 
مرتفع کرده و بهبود مستمر را در تمامی مراحل کاری خود در نظر بگیریم؛ 
نیاز است کمیته مشترکی از مدیران فوالد مبارکه و نمایندگان پیمانکاران 
تشکیل و به طور فصلی جلساتی برگزار شود تا آنچه که موجب می گردد 
اجرای پروژه های توسعه شرکت را با کندی همراه سازد شناسایی شده و 

راهکار رفع موانع پیش بینی و به اجرا در آید.
در  اشکال  رفع  کمیته  تشکیل  به  فوالدمبارکه  شرکت  دیرعامل  م
اشاره  پیمانکاران  زمانی  و  مالی  زیان  و  گزارش ضرر  بررسی  خصوص 
کرد و گفت: در راستای تحقق شعار سال و مانع زدایی، از نقد سازنده 
پیمانکاران  تمامی  از  و  کنیم  می  استقبال  متخصصان  کارشناسانه  و 
این  به  نیل  در  را  فوالدمبارکه  تیم  و  همکاران  داریم  تقاضا  ها  روژه  پ

نمایند. یاری  هدف 
وی شکل گیری پیمانکاری سه شیفته مشابه کشورهای خارجی را 
درخواست کرد و گفت: نیاز است که در شرکت های پیمانکاری شرایطی 
ایجاد شود که مجریان پروژه به صورت سه شیفت زمانی کار کنند تا هم 
پروژه ها زودتر به اتمام برسد و هم چابکی و چاالکی را شاهد باشیم.حتما 
ا این نگاه ویژه از سوی پیمانکاران شرایط تحویل پروژه ها به کارفرما  ب

نیز تسهیل تر میشود.
عظیمیان از بهره برداری ابرپروژه انتقال نفت گوره-جاسک در آینده 
نزدیک با تامین تختال های API مورد نیاز این خط توسط این شرکت 
خبر داد و گفت: همانگونه که همگان اطالع دارید این حرکت در رفع مانع 
زدایی تولید با تامین تختال در فوالدمبارکه آغاز شد و در کنار آن دیگر 
صنایع به حرکت درآمدند و در حقیقت از یک پروژه ملی توانستیم بهره های 
متعدد و وافی ببریم و این میسر نبود مگر با اتکا به توان بخش خصوصی 
و در ادامه همین راه امیدواریم به زودی پروژه های پیمانکاری ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومانی را که برای  گروه فوالدمبارکه برنامه ریزی کرده ایم به نتیجه 
برسد و با رفع موانع پیش پای پروژه نورد گرم ۲ بعد از ماه ها انتظار شاهد 

به سرانجام رسیدن این ابرپروژه نیز باشیم.
وی به طرح تحول دیجیتال در شرکت فوالد مبارکه هم اشاره کرد و 
توضیح داد: این طرح که از مردادماه سال گذشته در شرکت فوالدمبارکه 
اجرایی شده است درصدد است تا این شرکت را به جمع شرکت های عضو 
باشگاه فانوس دریایی راهی کند و بسیاری از مسائل مطرح شده با عملیاتی 

شدن این طرح برطرف می شود.

با صدور لوحی از سوی نماینده مجلس شورای اسالمی صورت 
پذیرفت؛

نقل جاده  اداره راهداري و حمل و  از رئیس  تقدیر 
اي شهرستان بهشهر

 نماینده مردم شرق استان مازندران در مجلس شورای اسالمی با ارسال 
لوح سپاسی از رئیس و کارکنان راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
بهشهربه منظور زحمات و تالش مضاعف برای بهسازی و حفظ و نگهداری 

محورهای ارتباطی این شهرستان قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
، بهشهر و گلوگاه  نکا  نماینده مردم   مازندران غالمرضا شریعتی  استان 
در مجلس شورای اسالمی از رئیس و کارکنان اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای شهرستان  بهشهر به منظور زحمات و تالش مضاعف برای 
بهسازی و حفظ و نگهداری محورهای ارتباطی این شهرستان  با ارسال 

لوح سپاس قدردانی کرد.
گفتنی است در بخشی از این لوح  که به جالل کاظمی رئیس اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بهشهر اهداء شد ، چنین آمده 
است : با عنایت به تالش و خدمات دلسوزانه و خدا پسندانه حضرتعالی 
در کارگروه توسعه،پیشرفت و آبادانی حوزه انتخابی اینجانب در شهرستان 
بهشهر از مساعدت و پشتیبانی حضرتعالی ،که در نهایت ،رضایتمندی مردم 

شریف شهرستان را در پی داشته سپاسگزاری می گردد.

تا پایان سال انجام خواهد شد؛
خوزستان  در  روستایی  راه  کیلومتر   ۹۰۰ سفالت  آ

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۵-استان ها
روکش آسفالت راه روستاییرئیس اداره نظارت بر ساخت راه های فرعی 
و روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان از آسفالت 

۹۰۰ کیلومتر راه روستایی تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی)خوزستان(، مرتضی 
بهداروندی اظهار کرد: خوزستان بیش از ۱۲ هزار کیلومتر راه روستایی دارد 

که از این میزان تاکنون ٨ هزار کیلومتر آسفالت شده است.
وی با بیان اینکه ساخت راه روستایی از سال گذشته به ادارات کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای واگذار شده است، افزود: بیش از ۹٨ درصد 
راه های روستایی باالی ۱۰۰ خانوار و بیش از ٨5 درصد راه های روستایی 

باالی 5۰ خانوار در خوزستان آسفالت هستند.
رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های فرعی و روستایی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه اولویت امسال آسفالت راه روستایی 
باالی 5۰ خانوار است، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال 

جاری ۹۰۰ کیلومتر راه روستایی در استان آسفالت می شود.
 بهداروندی عنوان کرد: آسفالت راه های روستاهای دارای کمتر از 5۰ 

خانوار طبق برنامه ریزی، در سال های بعد انجام خواهد شد.

الگو  از  بیش  استان مرکزی  ۲۵درصد مشترکان آب 
مصرف کردند

سـال  :در  گفـت  مرکـزی  اسـتان  آبفاضـالب  مدیرعامـل شـرکت 
گذشـته حـدود ۲5 درصـد مشـترکان آب اسـتان مرکزی بیـش از الگوی 
مصـرف، آب مصـرف کردنـد وحـدود 5۰  درصـد نیـز الگـوی مصـرف را 

رعایـت می کننـد. 
یوسـف عرفانی نسـب مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
مرکـزی   در نشسـت خبـری بـا موضـوع کـم آبـی تابسـتان ۱۴۰۰ و 
ازافزایـش ۴.۶ درصـدی مصـرف آب در  بهینـه آب  مدیریـت مصـرف 
اسـتان مرکـزی طـی سـه ماهه نخسـت امسـال نسـبت به مدت مشـابه 
سـال قبـل خبـر داد و گفـت: متاسـفانه برخـی شـهرهایخنک اسـتان آب 
بیشـتری را مصـرف مـی کننـد که الزم اسـت بـا رعایت الگـوی مصرف 

صرفـه جویـی الزم را بعمـل آورنـد.
وی به شـاخص مناسـب اسـتان مرکزی در حوزه فاضالب شـهری 
نیـز اشـاره کـرد و گفت: ۷۰ درصد جمعیت شـهری اسـتان مرکزی تحت 
پوشـش شـرکت آب وفاضالب قرار دارد و تاسیسـاتی که در استان احداث 
شـده ظرفیت تحت پوشـش قرار دادن ۷۶ درصد جمعیت شـهری را دارد 
کـه امیدواریـم بتوانیم تا پایانسـال به این ظرفیت دسـت یابیـم و با بهبود 
شـرایط مالـی بتوانیـم آمار روسـتاهای تحت پوشـش شـبکه فاضالب در 

اسـتان را از دو روسـتا افزایش داده و توسعهدهیم.
وی بـه فعالیـت ۳۳ سیسـتم آب شـیرین کن در حـوزه شـهری و 
روسـتایی اسـتان اشـاره کـرد و افـزود: بـه دلیـل کاهـش کیفیـت آب در 
برخـی نقـاط اسـتان ناگزیـر بهاسـتقرار سیسـتم آب شـیرین کن هسـتیم 
تـا کار تصفیـه آب را انجـام دهیـم و آب آشـامیدنی سـالم و بهداشـتی در 

اختیـار مـردم قـرار گیرد.
عرفانـی نسـب در ادامـه گفت: در سـال ۹۹ حدود ۱۱ هـزار کیلومتر 
اصـالح خـط انتقـال صـورت گرفته و توسـعه خطوط انتقال در شـهری و 
روسـتایی بـه میـزان ۴۶کیلومتر افزایش پیدا کرد. فرسـودگی شـبکه های 
انتقال آب شـهری و روسـتایی یکی از دغدغه های شـرکت آبفای مرکزی 
اسـت که در سـال گذشـته حدود ۹۳کیلومتر از شـبکه اصالح شـد و ۷۳ 
کیلومتر دیگر توسـعه شـبکه صـورت گرفت. اصالح ۴۷۰۰ هزار انشـعاب 
فرسـوده نیـز بخشـی از عملکـرد سـال گذشـته بـود کـه بااجـرای آن از 

هدررفـت منابـع آبی جلوگیری می شـود.
وی بـه انجـام مطالعـات بـرای توسـعه شـبکه جمـع آوری فاضالب 
در اسـتان اشـاره کـرد و افـزود: مشـارکت بخـش خصوصـی بـرای جمع 
آوری شـبکه فاضـالب ازطریـق سـرمایه گذاری بـرای شهرسـتان زرندیه 

از برنامه هایـی اسـت کـه در دسـتور کار قـرار دارد.
مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان مرکزی در ادامه با اشـاره 
بـه کاهـش میـزان بارندگـی هـا در سـال آبی جـاری گفت: در سـال آبی 
جـاری بـه دلیـل کاهشـبارندگی ها وضعیـت مطلوب نیسـت و ۴٨ درصد 
نسـبت به مشـابه سـال قبل کاهش بارندگی در اسـتان ثبت شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکه حـدود ۷۰ درصـد از منابع آبـی تامین کننده 
اسـتان مرکـزی از محـل آب هـای زیرزمینـی و ۳۰ درصد نیز از سـدهای 
شـهرهایی نظیـر اراک وسـاوه تامیـن می شـود، اظهار کرد: بایـد وضعیت 
منابـع آبـی در سـدهای اسـتان مناسـب و پایدار باشـد تا بتـوان آب مورد 
نیـاز را تامیـن کـرد و امسـال بـا توجـه بهکاهـش بارندگـی در بخـش 
روسـتایی بویـژه در روسـتاهای کوهسـتانی اسـتان نظیـر بخـش خرقـان 

زرندیـه، تفـرش، دلیجـان، شـازند، تامیـن آب سـخت خواهد بود.
وی بـا بیـان اینکـه هـم اکنون ۲5 روسـتای اسـتان از طریـق تانکر 
آبرسـانی می شـود، تصریـح کـرد: از ایـن تعداد ۱۳ روسـتا صرفـا به دلیل  
مشـکل کیفـی و ۱۲روسـتا بـه دلیـل کمبـود آب با تانکر سـیار آبرسـانی 
مـی شـوند و ایـن احتمـال وجـود دارد که در ایام تابسـتان امسـال  ۱۲5 
روسـتای اسـتان بـا بحـران و کمبـود آبمواجه شـوند که پیـش بینی الزم 

بـرای خدمـات رسـانی بـه این تعـداد روسـتا صورت گرفته اسـت.
او در ادامـه گفـت: عـالوه بـر کمبـود منابـع آبـی، قطع بـرق نیز به 
نگرانی هـا افزوده شـده اسـت و به دلیل کمبـود اعتبارات، تهیـه مولدهای 
بـرق ممکـن نیسـت تـا درمواقـع بحرانی از ژنراتور اسـتفاده کـرد و با هر 
قطعـی بـرق مخـازن خالـی شـده و با وصـل مجدد بـرق پروسـه خدمت 

رسـانی بـا وقفه از سـر گرفته می شـود.

مدیر کل بنادر هرمزگان اعالم کرد:
تعمیرات اساسی ابنیه و تاسیسات بندر شهید رجایی و 

شهرک های مسکونی
اندازی  از ۱۵ سال راه  بندر پس   تصفیه خانه قدیم 

می شود
مدیــر کل بنــادر و دریانــوردی هرمزگان با تشــریح جزییاتــی از پروژه 
تعمیــرات اساســی ابنیــه و تاسیســات بنــدر شــهید رجایــی و شــهرک های 
مســکونی تابعــه آن، گفــت: پســت هــای بــرق و زیرســاخت هــای شــبکه 
توزیــع در حــال اصــالح و بهســازی اســت و تصفیــه خانــه قدیــم بنــدر نیز 
پس از گذشــت ۱5 ســال، نیمه نخســت ســال۱۴۰۰ راه اندازی می شــود.

ــوردی اســتان  ــادر و دریان ــط عمومــی اداره کل بن ــه گــزارش رواب ب
هرمــزگان، »علیرضــا محمــدی کرجــی ران« تاسیســات زیربنایــی را از 
جملــه مهمتریــن مؤلفــه هــای راهبــردی ارائــه خدمــات در بزرگتریــن بندر 
تجــاری ایــران دانســت و اظهــار داشــت: پــروژه تعمیــرات اساســی ابنیــه 
و تاسیســات مجتمــع بنــدری شــهید رجایــی، شــهرک هــای مســکونی 
شــهید باهنــر و شــهید رجایــی شــامل اصــالح، بازســازی، بهســازی و رفع 
اشــکاالت مجموعــه هــای تصفیــه خانــه هــا، تلمبــه خانــه هــا، ایســتگاه 
هــای پمپــاژ، مخــازن زمینــی و هوایــی آب شــرب و تمامــی پســت هــای 
بــرق بــا هــدف بهبــود کارایــی، افزایــش تــوان و عمــر مفیــد شــبکه، از 

ابتــدای دی مــاه ســال ۱۳۹۹ آغــاز شــده اســت.
وی در همیــن رابطــه خاطرنشــان کــرد: بــه منظــور ارتقــاء ســطح 
خدمــات توزیــع بــرق بنــدر شــهیدرجایی بــا بهــره گیــری از روش هــای 
تعمیــرات پیشــگیرانه بــرای تحقــق کمتریــن توقــف پروســه توزیــع بــرق، 
اصــالح ســاختار و تعویــض بخــش بزرگــی از قطعــات فرســوده بــه انجــام 
رســید و تابلوهــای توزیــع جدیــد و باکیفیــت در پســت هــای توزیــع بــرق، 

جایگزیــن شــد.
ــداث  ــراه اح ــه هم ــات ب ــن اصالح ــرد: ای ــح ک ــی ران تصری کرج
   )KW(  (چهــار پســت کمپکــت در مجمــوع حــدود دو هــزار کیلــو وات
بــه ظرفیــت تــوان شــبکه ایــن بنــدر مــی افزایــد کــه در زمینــه ارتقــاء 
ســطح ارائــه خدمــات، اقدامــی ضــروری و کاربــردی اســت. انجــام ایــن 
اصالحــات بــه همــراه تعمیــرات ابنیــه پســتهای بــرق بــا اعتبــار حــدود 
ــان ســال ۱۴۰۰ محقــق مــی شــود و باعــث  ــا پای ــال ت ــارد ری ۴۰۰ میلی
ایجــاد شــبکه ایمــن تــر توزیــع و بهــره بــرداری مطمئــن تــر از پســت 

هــای بــرق، خواهــد شــد.
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژه 
راه انــدازی تصفیــه خانــه قدیــم واقــع در مجتمــع بنــدری شــهیدرجایی 
ــال ۱۴۰۰، در  ــاز س ــرد: از آغ ــان ک ــال، خاطرنش ــت ۱5 س ــد از گذش بع
ــرای مصــارف فضــای ســبز و  ــت ب ــدی از آب باکیفی ــره من راســتای به
غیرشــرب در قالــب ترمیــم، بهســازی، نوســازی و در نهایــت راه انــدازی 
ــب  ــه آن در قال ــات اولی ــی و اقدام ــد بازطراح ــم، رون ــه قدی ــه خان تصفی
پــروژه تعمیــرات اساســی ابنیــه و تاسیســات ایــن مجتمــع بنــدری آغــاز 
ــدازی جدیدتریــن تجهیــزات در ایــن مجموعــه،  ــا نصــب و راه ان شــد. ب
تصفیــه خانــه فاضــالب بــا خروجــی روزانــه ۶۰۰ متــر مکعــب، تــا پایــان 
نیمــه اول ســال جــاری وارد مــدار خواهــد شــد.وی مبلــغ بــرآورد اولیــه 
عملیــات بهســازی و راه انــدازی ایــن تصفیــه خانــه را ۱۰۰ میلیــارد ریــال 
اعــالم کــرد و در ادامــه افــزود: همچنیــن، ســاخت ســوله انبــار تجهیــزات 
ذخیــره برقــی پســت مرکــزی کوژلکــس بندرشــهیدرجایی بــه مســاحت 
۳۰۰ مترمربــع مجهــز بــه جرثقیــل صنعتــی ســقفی در حــال اجراســت. 
احــداث ایــن بنــا بــا بودجــه بــرآوردی ۱۳ میلیــارد ریــال، از جملــه طــرح 
هــای پشــتیبانی و لجســتیکی بخــش تامیــن بــرق بنــدر اســت کــه تــا 

پایــان نیمــه نخســت ســال ۱۴۰۰ بــه بهــره بــرداری مــی رســد.

ز  ا گ مل شرکت  عا ر  یالم_مدی ا
استان ایالم گفت: تا کنون ۱۳ هزار و 
در  ایی  روست و  ر شهری  ا و ن خا  ۱٨۲
شهرستان آبدانان از نعمت گاز برخوردار 

شده اند.
عباس شمس اللهی با اعالم این 
 ۳ حاضر  حال  در  داشت:  ر  ا ظه ا ر  ب خ
شهر آبدانان، مورموری، سراب باغ و ۳۳ 
گاز  نعمت  از  ین شهرستان  ا روستای 

طبیعی برخوردار شده اند.
استان  گاز  شرکت   : د و ز ف ا ی  و
با  توانست  اخیر  سال  ند  چ ل  طو ر  د
برنامه ریزی  دقیق و فعالیت های مستمر 
را  گازرسانی  نفوذ  ضریب   ، م ا و د م و 
 ۱۰۰ به  شهرستان  شهری  ه  ز حو ر  د
 ۹5 به  روستایی  حوزه  ر  د و  صد  ر د

درصد برساند.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
گفت: در حال حاضر عملیات گازرسانی 

به یک روستای این شهرستان در حال 
انجام است که در آینده نزدیک شاهد 
روشن شدن مشعل گاز در این روستاها 
خواهیم شد و ضریب نفوذ گاز روستایی 
شهرستان به ۹۶ درصد افزایش خواهد 

یافت.

هزارو   ۹ تاکنون  داد:  امه  د ا وی 
کیلومتر   ۴۶۹ و  علمک  نشعاب  ا  ۳۶۲
خطوط شبکه توزیع، تغذیه و انتقال در 

شهرستان آبدانان اجرا شده است.
 ۱٨ اینکه  بیان  با  لهی  ا شمس 
ایستگاه CGS و TBS و میترینگ 

شده است،  احداث  شهرستان  ن  ی ا ر  د
صنعتی  شهرک  به  گازرسانی   : ت ف گ
واحد   ۳5 همچنین  و  انجام  ان  ن ا د ب آ
نعمت  از  تولیدی شهرستان  و  عتی  صن

گاز برخوردار شده اند.
وی بیان داشت: در سال گذشته 
و  گازدار شده  روستای شهرستان   ۱۲
قابلیت  دارای  باقیمانده  روستای  ا  ه ن ت
گازرسانی نیز تا پایان سال جاری گازدار 
شده و آبدانان نیز به مناطق سبز استان 

خواهد پیوست.
 5 تعداد  افزود:  للهی  ا س  شم
اساس  بر  شهرستان  این  ی  ا ت س و ر
سرانه  لحاظ  از  کشور  جاری  ن  ی ن ا و ق
هزینه گازرسانی و جمعیت ساکن، فاقد 
توجیه و قابلیت گازرسانی می باشند که 
آینده و در صورت تغییر  در سال های 
قوانین، کار مطالعه و طراحی و اجرای 

گازرسانی به آنها آغاز خواهد شد.

1۳ هزار خانوار شهرستان آبدانان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند

مدیر مخابرات منطقه ایالم گفت: 
همه زیرساخت ها، تجهیزات ارتباطی و 
مخابراتی الزم برای برگزاری انتخابات 
در حوزه ها و شعب اخذ رای این استان 
فراهم شده و از این بابت هیچ مشکلی 

وجود ندارد.
داشت:  اظهار  اسدی  شمت  ح ،
ریزی  برنامه  و  همکاران  تالش  ا  ب
های  زیرساخت  تمامی  فنی  ی  ا ه
انتخابات  برگزاری  برای  راتی  ب ا خ م
در روز جمعه هفته جاری در استان 

است. هم  فرا
وی تاکید کرد: با تمهیدات انجام 
تحت  استان  شهرهای  تمام  ه  د ش
پوشش شبکه دیتای مخابرات منطقه 

قرار دارند.
مدیر مخابرات منطقه ایالم تاکید 

کرد: تست پوشش دهی سامانه های 
مخابراتی در نقاط مختلف استان انجام 
و تجهیزات الزم جهت رفع مشکالت 
های  سیستم  و  ها  دستگاه  الی  م ت ح ا

مخابراتی آماده است.
اکیپ  استقرار  و  تشکیل  ز  ا وی 
فنی جهت رفع خرابی در صورت بروز 

مشکل در حوزه های انتخابیه در سراسر 
استان خبر داد و یادآور شد: آمادگی الزم 
برای رفع سریع مشکالت ارتباطی در 
وضعیت  و  دارد  وجود  انتخابات  ز  و ر
مخابراتی شهرستان های استان و حوزه 
فنی  های  اکیپ  توسط  انتخابیه  های 

رصد می شود.

۴5۹ هزار و 5۷۳ نفر از مردم این 
استان واجد شرایط رای دادن بوده که 
از این تعداد ۲۲5 هزار و ۶۷۲ نفر زن و 

۲۳۳ هزار ۹۰۱ تن مرد هستند.
از مجموع افراد واجد شرایط رای 
در استان ۹ هزار و ۹۴۶ رای اولی در 
انتخابات هستند که از این میزان پنج 
هزار و ۶۰ مرد و چهار هزار و ٨٨۶ نفر 

زن هستند.
برای  میانگین  بطور  شعبه   ٨ 5 ۰
انتخابات پیش رو در نقاط مختلف استان 

در نظر گرفته شده است.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
دوره  ششمین  با  همزمان  ری  و ه جم
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
و میان دوره ای مجلس در ۲٨ خردادماه 

برگزار می شود.

زیرساخت  مخابراتي برگزاري انتخابات در ایالم فراهم است

می  عمو بط  ا و ر رش  ا ز گ ه  ب
ستاد  جلسه  ایالم،  استان  ستری  گ د ا د
پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی 
دهقانی  علی  دکتر  ریاست  به  ن  ا ت س ا
در سالن  ایالم  دادگستری  ئیس کل  ر
جلسات حوزه ریاست دادگستری برگزار 

شد.
دکتر  جلسه  ین  ا ی  بتدا ا ر  د
والدت  کرامت،  دهه  آغاز  انی  ق ه د
فرخنده حضرت فاطمه معصومه)س( 
ثامن  حضرت  سعادت  با  یالد  م و 
را  السالم(  رضا)علیه  امام  جج  ح ل ا
تبریک گفت و افزود: تقارن این دهه 
انتخابات  ساز  سرنوشت  ایام  با  یز  عز
مورد  ویژه  صورت  به  قانون  در  ه  ک
فال  به  را  است  گرفته  قرار  ید  ک ا ت

گیریم. می  نیک 
رئیس کل دادگستری استان ایالم 
از جلوه های مهم  اظهار داشت: یکی 
مردم ساالری دینی و یکی از موضوعاتی 
که به صورت ویژه در قانون اساسی مورد 
تاکید قرار گرفته است، مقوله انتخابات 
است زیرا که انتخابات ریاست جمهوری 
زمینه پیشرفت و توسعه و مسیر مدیریت 

کالن کشور را مشخص می کند.
وی افزود: در اصول قانون اساسی 

نظام مقدس جمهوری اسالمی مدیریت 
کشور با اتکا به آراء عمومی صورت می 
گیرد و اراده و خواست مردم در تعیین 
انتخابات  طریق  از  و  خود  نوشت  سر

مشخص می شود.
استان  قضایی  مقام  ترین  لی  ا ع
برای  مردم  تشویق  کرد:  تاکید  الم  ی ا
حضور در این عرصه با توجه به تاکیدات 
امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری)مد 
ظله العالی( امری بسیار مهم است که 
باید این موضوع در دستور قرار گرفته و 
وظیفه آحاد جامعه در این خصوص به 

درستی تبیین گردد.
رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و 

رسانه  افزود:  استان  انتخاباتی  خلفات  ت
و  وظیفه  زمینه  این  در  جمعی  ی  ا ه
یکی  که  دارند  خطیری  بسیار  لیف  ک ت
مشارکت  به  تشویق  و  بخشی  اهی  گ آ
و  محتوا  تولید  طریق  از  اکثری  د ح
های  توطئه  سازی  خنثی  گری  ی د

معاندین نظام است.
ارکان  از  گفت:  دهقانی  تر  ک د
آن  به  باید  همه  که  انتخابات  ساسی  ا
اخالق  و  قانون  رعایت  کنند  جه  و ت
انتخاباتی است زیرا رعایت قانون باعث 
می شود همه امور در مسیر صحیح و 

درست قرار گیرد.
فضای  رصد  د:  دا مه  دا ا ی  و

بسیار  فضا  این  بر  نظارت  و  ازی  ج م
مهم است، بویژه در شرایطی که برخی 
افراد در فضای مجازی علیه انتخابات 
منفی  تبلیغات  انتخاباتی  نامزدهای  و 
که  بدانند  باید  افراد  این  کنند،  ی  م
آمیز  توهین  گونه محتوای  نتشار هر  ا
فضای  در  انتخاباتی  نامزدهای  یه  ل ع
پیگیری  قابل  و  بوده  جرم  ازی  ج م

است. قضایی 
رئیس کل دادگستری استان ایالم 
تاکید کرد: رویکرد این ستاد پیشگیرانه 
است و در این راستا در روز انتخابات هر 
به منظور  از معاونین دادگستری  کدام 
نظارت بر فرآیند پیشگیری و رسیدگی 
به جرائم و تخلفات انتخاباتی به حوزه 
استان  مختلف  های  شهرستان  و  ا  ه

اعزام می شوند.
دکتر دهقانی در پایان خاطرنشان 
دادستان  و  دادگستری  رؤسای  د:  ر ک
های حوزه های قضایی استان و قضات 
کشیک شعب ویژه رسیدگی به جرائم 
انتخابات  روز  در  انتخاباتی  تخلفات  و 
به صورت تمام وقت در حوزه قضایی 
در  تا  داشت  خواهند  حضور  بوطه  ر م
انتخاباتی  یا تخلف  صورت وقوع جرم 

به آن رسیدگی کنند.

رئیس کل دادگستری استان ایالم:

رعایت قانون و اخالق انتخاباتی از ارکان اساسی انتخابات است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اردبیل مردم والیت مدار و انقالبی استان را به شرکت 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  ر  د
و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات  دوره  شمین  ش

روستا دعوت کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اردبیل، در پیام کلیم اله وثوقـی 
آمده است: صحنه انتخابات یکی از جلوه های مهم و 
سرنوشت سازی است که همواره به عنوان نماد وحدت 
و اقتدار ملت ایران از آن یاد می شود، دشمنان این مرز 
و بوم همچون گذشته با تمام توان و نیروی خویش 
برای محروم ساختن ملت ایران از ابتدایی ترین حقوق 

قانونی خود  از هر تالشی فروگذار نیستند.
انتخابات، بارزترین نماد مردم ساالری در جامعه 
ماست، آیینه کنار هم بودن و رسیدن به آینده ای روشن 

است و یقیناً هر انتخابی در سرنوشت جامعه موثر خواهد 
بود و حضور در آن وظیفه ملی و تکلیف شرعی است.

کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان اردبیل و خانواده های آنان، فعاالن عرصه 
رانندگان  و  مسافر  و  کاال  های  انجمن  ونقل،  حمل 

خستگی ناپذیر در ۲٨ خرداد ۱۴۰۰ ضمن حضور پای 
صندوق های رای و انتخاب نامزدهای اصلح، بار دیگر 
والیتمداری و وفاداری خود به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران را به رخ جهانیان خواهند کشید و بار 
دیگر با آرمان های واالی امام خمینی )ره(، رهبر معظم 

انقالب و شهدای واالمقام تجدید بیعت می کنند.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
ایران اسالمی  آگاه  و  انقالبی، بصیر  از مردم  ردبیل  ا
دعوت می کند با حضور هر چه گسترده تر در جشن 
انتخابات ۱۴۰۰، بار دیگر اقتدار ایران سربلند اسالمی 
را به رخ دشمنان قسم خورده نظام اسالمی کشیده 
صدها  خود  مومنانه  حضور  با  که  همیشه  همانند  و 
خنثی  را  دلیران  مهد  و  پاکان  سرزمین  علیه  وطئه  ت
آگاهانه  و  کننده  تعیین  با حضور  نیز  بار  این  کردند، 
برای نظام مقدس جمهوری  خود، پشتیبان محکمی 

اسالمی ایران باشند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل:

انتخابات از جلوه های مهم و سرنوشت ساز کشور و همچنین نماد وحدت و اقتدار ملت 
ایران است پنجشنبه ۲۷ خرداد 1400
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فریبا شریف آباد-رئیس 
کارگروه پیشگیری و رسیدگی 
به جرایم و تخلفات انتخاباتی 
پایبندی  لزوم   بر  رضوی  راسان  خ
همگانی به قانونی و مفاهیم اخالقی در 

انتخابات تاکید کرد.
نشست  در  مرتضوی  امیر  سید   
مطبوعات  و  رسانه  اصحاب  با  بری  خ
گزارش   ۷۰ از  بیش  به  رسیدگی  ز  ا
انتخاباتی و تخصیص بیش از 5۰ شعبه 
تخلفات  و  جرایم  به  رسیدگی  یژه  و

احتمالی انتخاباتی خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری ۱۰ جلسه 
پیشگیری و  و کارگروه  قالب ستاد  در 
رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی 
وصول  از  پس  گفت:  رضوی  راسان  خ
ستاد  قالب  در  جلسه   ۳ ستورالعملها  د
پیشگیری با ۱۹ مصوبه و ۷ جلسه در 
قالب کارگروه پیشگیری با ۳٨ مصوبه در 
مشهد و ۶۹ جلسه ستاد با بیش از ۳۰۰ 
مصوبه در شهرستانهای استان با هدف 
از تخلفات  رصد فرایندها و پیشگیری 
احتمالی انتخاباتی تشکیل شده و عالوه 
بر آن در ۱۱ جلسه نیز به بررسی مسائل 
مربوط به فضای مجازی پرداخته شده 

که ماحصل آن ۴5 مصوبه بود.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از 
جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره 
به تالش همه جانبه دستگاه قضایی در 
راستای برگزاری یک انتخابات قانونی 
گفت: نسبت به تمام حوزه های قضایی 
دستورالعمل های انتخاباتی صادر و 5۷ 
شعبه ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات 
مختلف  سطوح  در  انتخاباتی  حتمالی  ا

قضایی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: تا امروز ۷۳ گزارش از 
۲۲ شهرستان از برخی تخلفات به این 
این  از  مورد   ۶۹ که  شده  واصل  ستاد 
و  حل  مدیریت  و  تدبیر  با  ها  زارش  گ
برای ۴ مورد پرونده قضایی تشکیل و 

در صورت اثبات تخلفات برخورد قاطع 
قانونی صورت خواهد گرفت.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری 
در  رضوی  خراسان  دادگستری  زجرم  ا
خصوص گسترش وسایل ارتباط جمعی 
و آگاهی مردم نیز اظهار داشت: با وجود 
مجازی  فضای  و  جمعی  ارتباط  وسال 
کنند  می  انتخاب  هوشمندانه  ردم  م
بنابراین از نامزدها می خواهیم از دادن 
وعده های غیرممکن و فریبنده خودداری 
برای  اغوا کننده  تبلیغات  بسا  کنند چه 
آنها نتیجه عکس داشته و با عدم اقبال 
به  مردم  چراکه  شوند  رو  روبه  عمومی 
خوبی متوجه بداخالقی های انتخاباتی 

می شوند و ذائقه عمومی توهین، تخریب، 
تحقیر و مانند آن را برنمی تابد.

در  ما  افزود:  مرتضوی  امیر  ید  س
خدمت  هدف  با  و  قضایی  جموعه  م
هرچه بیشتر با استفاده از ۶5۰۰ دیده بان 
مردمی تالش کردیم نظارت ویژه ای 
بر ُحسن اجرای قوانین توسط مسئوالن 
داشته باشیم و براساس گزارشات مستند 
برخی  زمینه  در  نیز  خوبی  قدامات  ا

تخلفات به انجام رساندیم.
وی با اشاره به نقش ارزنده رسانه 
ها و ارتقاء آگاهی های عمومی گفت: 
رضوی  خراسان  استان  در  ها  سانه  ر
همواره یاری رسان مسئوالن در زمینه 
در  اهلل  انشاء  و  بوده  رسانی  خدمت 
آفرینی  نقش  شاهد  نیز  آتی  نتخابات  ا
و  شور  ایجاد  راستای  در  آنها  طلوب  م
نشاط انتخاباتی و حضور حداکثری در 

پای صندوق های رأی خواهیم بود.
وی ضمن تقدیر از تمامی دست 
اندر کاران برگزاری انتخابات افزود: در 
سایه تعامل و همدلی مسئوالن شاهد 
فرایند طی مطلوب برگزاری انتخابات در 
سطح استان هستیم و در این میان نقش 
رسانه ها بسیار پررنگ و مؤثر بوده که 

جای تشکر و قدردانی دارد.

رئیس کارگروه پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی خراسان رضوی تأکید کرد:

رسیدگی به بیش از ۷0 گزارش انتخاباتی با محوریت مدیریت قضایی 
به  مشتری  رضایتمندی  اجالس  زرین  تندیس  هداء  ا

شرکت بیمه دی

پنجم  و  بیست  مشتری،  رضایتمندی  سراسری  اجالس  هارمین  چ
خردادماه  ۱۴۰۰ در مرکز بین المللی رایزن و با حضور اندیشمندان و فعاالن 

اقصادی برگزار شد.
رضایتمندی  سراسری  اجالس  دی؛  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
مشتری، که در این دوره با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در پیشُبرد اقتصاد 
مقاومتی و جهش تولید برگزار شد، اقدامات شرکت بیمه دی در خصوص 
جلب هرچه بیشتر رضایت مشتریان را، مورد تقدیر قرار داده و این شرکت را 
شایسته ی دریافت تندیس زرین این اجالس در حوزه ی بانک و بیمه دانست.

شرکت بیمه دی در نتیجه جاری سازی فرهنگ مشتری مداری در 
بدنه ی شرکت این موفقیت را کسب کرده است و امید می رود تثبیت چنین 
روندی، بیمه دی را در تحقق چشم انداز خود که همانا تبدیل شدن به پدیده ی 

محبوب مشتریان است، یاری رساند.

در ششمین گام بیمه کوثر از پشتیبانی و مانع زدایی اجرایی شد
طرح ارزیابی خسارت ثالث و بدنه درمحل

طــرح ارزیابــی خســارت بیمه هــای ثالــث و بدنــه درمحــل، بــا توجــه 
بــه شــرایط کرونایــی و همســو بــا خــط  مشــی شــرکت بیمــه کوثــر در 

ــد. ــی ش ــق و رضایت بخــش اجرای ــریع، دقی ــانی س خدمت رس
ــل  ــای اتومبی ــر بیمه ه ــی و اعــالم مدی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــزی، شــرکت  ــس از ماه هــا تــالش و برنامه ری ــر، ســرانجام پ بیمــه کوث
ــای  ــارت بیمه ه ــه خس ــیدگی ب ــرای رس ــدی ب ــام جدی ــر نظ ــه کوث بیم

ثالــث و بدنــه طراحــی و اجــرا کــرد.
ــی  ــل اعالم ــارت در مح ــان خس ــور ارزیاب ــفی حض ــعود یوس مس
ــه  ــت: از نیم ــرد و گف ــالم ک ــرح اع ــن ط ــی ای ــه اصل ــتری را مولف مش
ــه  ــیدگی ب ــد رس ــازوکار جدی ــدن س ــی ش ــا اجرای ــال جاری، ب ــرداد س خ
خســارت های اتومبیــل، عــالوه کاهــش مراجعــه مشــتریان بــه شــرکت، 
ســرعت تکمیــل پرونده هــا، ارزیابــی و پرداخــت خســارت و نیــز 

پاســخگویی افزایــش می یابــد.
وی افــزود: حادثه دیــدگان می تواننــد هم زمــان بــا اعــالم خســارت 
www.kins. از طریــق شــماره ٨۹۳٨۲ یــا تارنمــای شــرکت به نشــانی

ir درخواســت حضــور ارزیــاب خســارت را در محــل حادثــه یــا تعمیــرگاه 
مدنظــر ثبــت و پیگیــری کننــد.

ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــه کوث ــل بیم ــای اتومبی ــر بیمه ه مدی
شــرایط همه گیــری کرونــا حضــور در مراکــز پرداخــت خســارت و خطــر 
انتقــال بیمــاری در ازدحــام ناشــی از آن نگرانــی زیادی را بــرای هم وطنان 
ایجــاد کــرده اســت، تصریــح کــرد: در ســازوکار جدیــد کوشــیده ایم کار به 
نحــوی پیــش رود کــه کمتــر بــه حضــور مشــتریان در واحدهای خســارت 
ــای  ــتریان و هزینه ه ــی مش ــای کرونای ــم نگرانی ه ــا ه ــد ت ــاز باش نی
ــد و هــم  ــود کاهــش یاب ــع بزرگــی در ایــن زمینــه ب رفت وآمــد کــه مان
بــا صرفه جویــی در زمــان پاســخگویی و پرداخــت خســارت از مشــتریان 
خــود کــه حمایــت بیمــه کوثر را بــرای روزهــای ســخت خــود برگزیده اند 

بــه خوبــی پشــتیبانی کنیــم.

اعطای تسهیالت ارزان قیمت به کارگران نمونه استان 
های کشور از سوی بانک رفاه کارگران

بانـک رفـاه کارگران در سـال » تولید، پشـتیبانی ها و مانـع زدایی ها 
» و بـا هـدف تکریـم و تجلیـل از اقشـار مختلـف جامعه کارگری کشـور، 
بـه کارگـران نمونـه اسـتان های کشـور تسـهیالت ارزان قیمـت پرداخت 

مـی کند.
بـه گـزارش روابـط عمومی بانـک رفاه کارگـران، این تسـهیالت در 
قالـب عقـد مرابحـه و با نرخ سـود ۱۰ درصد برای تامین امـوال و خدمات 
مورد نیاز کارگران نمونه کل کشـور )ملی و اسـتانی( پس از اعالم اسـامی 
معرفـی شـدگان از سـوی معاونـت فرهنگـی، اجتماعی وزارت تعـاون، کار 

و رفـاه اجتماعـی بـه بانک، اعطا خواهد شـد.

از  آسیا  بیمه  استانی  روسای  و  ق  ط ا من ن  ستا پر سر
مدیرعامل این شرکت قدردانی کردند

سرپرســتان مناطــق و روســای اســتانی بیمــه آســیا از تخصیص مبلغ 
5۰۰ میلیــون ریــال کمــک بالعــوض بــه خانــواده کارکنــان فــوت شــده 
در اثــر کرونــا در بیمــه آســیا و پرداخــت ســری جدیــد وام بــه کارکنــان 

تقدیــر و تشــکر کردنــد.
ــتان و روســای  ــیا، سرپرس ــه آس ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــعب بــا ارســال لــوح تقدیــر از حســن تدبیــر مدیرعامــل و هیــأت مدیره 
در ارتبــاط بــا تخصیــص مبلــغ 5۰۰ میلیــون ریــال کمــک بالعــوض بــه 
خانــواده کارکنــان فــوت شــده در اثــر کرونــا در بیمــه آســیا و همچنیــن 
پرداخــت ســری جدیــد وام هــا بــه کارکنــان کــه در راســتای حمایــت از 
نیــروی انســانی بــه عنــوان ســرمایه اصلی شــرکت انجــام پذیرفته اســت، 
تقدیــر و تشــکر کردنــد و ایــن اقــدام را در شــرایط ســخت اقتصــادی و 
شــیوع بیمــاری کرونــا، گام مهمــی در جهــت اعتالی شــرکت و دســتیابی 

بــه اهــداف عالیــه آن، توصیــف نمودنــد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد، در ایــن پیــام هــا آمــده اســت کــه بیمــه 
آســیا در حالــی هفتمیــن دهــه فعالیــت خــود را بــا موفقیــت و قدرتمنــد 
آغــاز کــرده کــه در ســال گذشــته تحقــق ۱۱۳ درصــدی برنامــه تکلیفــی، 
رشــد ۴۱ درصــدی تولیــد حــق بیمــه، ثبــت تــراز مثبــت ۳ هــزار و ٨۴۰ 
ــارت را  ــان خس ــارد توم ــه ۱۲٫5 میلی ــت روزان ــی و پرداخ ــارد تومان میلی
تجربــه نمــوده اســت. در همیــن حــال، از تــالش هــای ارزنــده مســعود 
ــد بیمــه آســیا در  ــره توانمن ــأت مدی ــن هی ــن، مدیرعامــل و همچنی بادی
حمایــت از کارکنــان و شــبکه فــروش در شــرایط خــاص شــیوع کرونــا از 
جملــه افزایــش حقــوق و مزایــای کارکنــان، اجــرای دورکاری و حمایــت 
ویــژه مالــی از نماینــدگان و شــبکه فــروش بــرای دومیــن ســال، قدردانی 

شــده اســت.
سرپرســتان مناطــق و روســای شــعب اســتانی بیمــه آســیا در پیــام 
هــای خــود اظهــار امیــدواری کــرده انــد، بــا اجــرای تدابیــر مدیرعامــل و 
همــت و تــالش هیــأت مدیــره، معاونیــن مدیرعامــل، مدیران، مشــاوران، 
کارشناســان و همچنیــن شــبکه فــروش، مســیر موفقیــت بــزرگ تریــن 
بیمــه خصوصــی کشــور در ســال ۱۴۰۰ و ســال هــای آتــی، تــداوم یابــد.

استان کرمان از نظر شاخص های ایمنی جزء استان های برتر کشور است
مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور در سفر به استان کرمان در جریان 
ی  ی ا جر ا ت  ی ر ی د م ون  سی کمی شست  ن
ایمنی حمل و نقل استان که به ریاست 
دکتر سید مصطفی آیت اللهی موسوی 
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری 
و مدیران کل ۱5 دستگاه اجرایی استان 
برگزار شد، گفت: استان کرمان جزء 
استان های بسیار مهم است که از نظر 
شاخص های ایمنی جزء استان های 

خوب کشور محسوب می شود،
دکترفرهاد صالحیان افزود: طرح 
کاربران آسیب پذیر شامل: موتورسواران، 
طرح حفاظ جانبی وسایل نقلیه باری، 
بار،  نه های  ا ی ا پ فنی  نه  ی ا مع زرسی  ا ب
طرح آشکارسازی وسایل نقلیه باری، 
طرح آموزشی ایمن سازی مدارس، 
طرح اقدامات فیزیکی در محدوده های 
مدارس حاشیه راهها، از مهمترین طرح 
ها و برنامه های ایمنی راهها در سطح 

کشور می باشد.
در  که  اراتی  ب ت ع ا ن  ا ز ی م ی  و
فرهنگ  ارتقاء  جهت  ر د ی  ر ا ج ل ا س
 ۱5۰ را    شود  می  ه  ن ی ز ه یک  ف ا ر ت
میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در 
حال حاضر ۱۴۹ سامانه ثبت تخلفات 
و ۹۷ سامانه فعال در جاده های استان 
ترافیک عبوری از محور های استان 

کرمان را کنترل می کنند.
صالحیان مهمترین چالش ایمنی 
کرمان  استان  ای  ه  د جا قل  ن و  حمل 
را سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجازو 
عدم توجه به جلو عنوان کرد، و گفت: 
پهناوری استان، مسطح بودن محورها، 
طوالنی بودن فواصل شهر ها به یکدیگر 
و... از جمله عواملی هستند که موجب 
خستگی رانندگان و بروز سوانحی از این 

دست می شوند.
و  ایمنی  آمار،  ر  ت ف د کل  ر ی د م
ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور، مهمترین مشکالت 

ایمنی استان کرمان را سرعت متوسط 
باال مطرح کرد و افزود: سرعت لحظه 
و  است  شده  کنترل  ن  ا ت س ا ر  د ی  ا
رانندگان وسایل نقلیه با رویت دوربین 
های کنترل سرعت خودروی خود را 

پایین می آورند.
صالحیان با اشاره به این مطلب 
که حدود ۴۲ درصد از سوانح جاده ای 
این استان در طول شب  رخ میدهد، 
افزود: یکی ازمهمترین عوامل واژگونی ، 
خستگی و خواب آلودگی رانندگان است  
که برای کاهش این معضل نیز اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
کرمان نسبت به  اصالح شیب شیروانی  

در محور های پر سانحه، مانند محور 
کرمان – بم  اقدام نموده ودر بسیاری 
از محور ها نیز حفاظ های جانبی  نصب 
نموده که تا حدودی از  تلفات فوتی در 

راهها کاسته شده است.
و  ایمنی  آمار،  ر  ت ف د کل  ر  ی د م
ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای کشور، همچنین احداث مجتمع 
و  راهی  بین_  رفاهی  ی  ت ا خدم های 
تیرپارک ها را یکی از مهمترین عوامل 
کاهش سوانح در راههای  استانهایی 
مانند کرمان دانست و گفت : در این 
استان حدود ۴۰ مجتع خدماتی رفاهی 
– بین راهی در حال بهره برداری و 

تقریبا« همین حدود نیز در دست احداث 
هستند که با بهره برداری از مجتمع های 
جدید، امید واریم  تاثیر درخور توجهی 

در کاهش  سوانح و تلفات بوجود آید.
دکتر صالحیان هدف از سفر یک 
روزه خود به استان کرمان را بازدید از 
ناوگان  معاینه فنی  یت چند مرکز  ل عا ف
شهری  برون  سنگین  مه  ی ن و  ن  گی سن
و شرکت در کمیسون مدیریت اجرایی 
ایمنی حمل ونقل استان برای بررسی و 
تحلیل عمقی سوانح جاده ای در شمال 
وجنوب استان  به منظور برنامه ریزی  
و اجرای فعالیت های پیش رو با استناد 

به این تحلیل ها عنوان کرد.

ریزش دوباره ارزهای دیجیتالی!
ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم 

بار دیگر ریزش کرد

بــه گــزارش سی ان بی ســی، بررســی هــای صــورت گرفتــه نشــان 
مــی دهــد کــه بــرای نخســتین بــار از مــاه اکتبــر، دارنــدگان بیتکویــن 
بســیار بیشــتر از آنکــه دســت بــه فــروش دارایــی خــود بزننــد اقــدام 
بــه خریــد کــرده انــد. ایــن بــدان معنــا خواهــد بــود کــه بــا فــروش 
انجــام شــده کــه غالــب توســط معاملــه گــران خــرد صــورت گرفتــه، 
تمرکــز بیتکویــن در اختیــار دارنــدگان و معاملــه گــران بــزرگ آن بیش 
از پیــش افزایــش داشــته اســت. در ایــن مطالعــه منحصــرا بــه رفتــار 
معاملــه گــران قدیمــی بــا ســابقه حداقــل ۶ مــاه نگهــداری بیتکویــن 

پرداختــه شــده اســت.
ســهم دارنــدگان بــزرگ بیتکویــن از کل بیتکوین هــای موجــود به 
رقــم بــاال و کــم ســابقه ای رســیده اســت. تخمیــن زده مــی شــود در 
جریــان اصــالح اخیــر بــازار، دارنــدگان و شــرکت هــای بــزرگ حــدود 
۹۰ هــزار بیتکویــن را خریــداری کــرده باشــند کــه در صــورت صحــت 
ایــن مســاله، اکنــون آن هــا مالــک حــدود ۴۹ درصــد کل بیتکوین های 
بــازار هســتند. ارزش ایــن بیتکویــن هــا چیــزی در حــدود ۳۶۰ میلیــارد 
دالر تخمیــن زده می شــود. )ارزش کل بــازار بیتکویــن در حــال حاضــر 

حــدود ۷۲۶ میلیــارد دالر تخمیــن زده می شــود(
همزمــان بــا افزایــش امیدواری هــا نســبت بــه آغــاز دور 
جدیــد صعــود بیتکویــن و ســایر ارزهــای دیجیتالــی، شــرکت 
ــازمانی  ــرمایه گذاران س ــن س ــه بزرگ تری ــتراتژی- از جمل مایکرواس
در بیتکویــن- اعــالم کــرد حــدود نیــم میلیــارد دالر دیگــر بیتکویــن 
خریــداری می کنــد. آمارهــا همچنیــن حاکــی از آن اســت کــه 
دارنــدگان بــزرگ بیتکویــن موســوم بــه نهنــگ هــا در حــال انتقــال 
مقادیــر قابــل توجهــی از دارایی هــای خــود از صرافــی هــا بــه کیــف 

ــتند.   ــان هس ــای پولش ه
مجمــوع ارزش بــازار جهانــی ارزهــای دیجیتالــی در حــال حاضــر 
ــه روز  ــرآورد می شــود کــه ایــن رقــم نســبت ب ــارد دالر ب ۱۶۰۰ میلی
قبــل ۰.۶۷ درصــد کمتــر شــده اســت. در حــال حاضــر 5۲ درصــد کل 
بــازار ارزهــای دیجیتالــی در اختیــار بیــت کویــن و ۱۷ درصــد در اختیار 
اتریــوم اســت. بیــت  کویــن ۱۲ ســال پیــش توســط گــروه گمنامــی از 
ــال ۲۰۰۹  ــد و از س ــاد ش ــن ایج ــتر بالک چی ــر بس ــران ب معامله گ

معامــالت اولیــه آن شــکل گرفــت.  
به روزرســانی قیمــت ارزهــای دیجیتــال؛ ایــن رده حــاوی تغییرات 

قیمتــی ۱۰ ارز دیجیتالــی بــزرگ از نظــر ارزش بازار اســت.

۱- بیت کوین
قیمت: ۳۷ هزار و ۷۹۴.۳٨ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۳۴ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۷۱ درصد افزایش

۲- اتریوم
قیمت: ۲۳۳۳.۰۱ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.5۲ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 5.۷۷ درصد کاهش

۳- تتر
قیمت: ۱.۰۰ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۴- بایننس کوین
قیمت: ۳۴٨.۲۶ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۹ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۷۴ درصد کاهش

5- کاردانو
قیمت: ۱.۴۷ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۱٨ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.٨٨ درصد کاهش

۶- دوج کوین
قیمت: ۰.۳۰5 دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۴۱ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۲۱ درصد کاهش

۷- ریپل
قیمت: ۰.٨۲۷ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۷۶ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.٨۲ درصد کاهش

٨ - یو اس دی کوین
قیمت: ۱.۰۰ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۹- پولکا دوت
قیمت: ۲۲.۲۷ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۳۱ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۶۳ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ
قیمت: ۲۱.5٨ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۰۳ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ٨.٨۲ درصد کاهش

یسوگند رام
مال

ت 
یری

مد
رز

ا

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد وامالک شهرستان سنندج،تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضیان ذیل تایید گردیده،لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روز نامه کثیراالنتشارومحلی آگهی می گردد. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند،می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق درمحل تامدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضائی 
انقضای مدت مذکور  اداره ثبت نمایند،بدیهی است در صورت  تقدیم نموده وگواهی اخذ وتحویل 
وعدم وصول اعتراض،اسناد مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۳/۲۹                    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۱۳

بخش ۱۱:
الدینی فرزند موالنا خالد شماره  نام طارق سراج  به  ۱- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۲5 فرعی از ۲۶ اصلی بخش ۱۱ 
کالترزان به مساحت ۴۷۱۹ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس 

سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به برده سوره
الدینی فرزند موالنا خالد شماره  نام طارق سراج  به  ۲- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۲۶ فرعی از ۲۶ اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت ۱۴۰۱۴متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به 

آدرس سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به برده سوره
الدینی فرزند موالنا خالد شماره  نام طارق سراج  به  ۳- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۲۷ فرعی از ۲۶ اصلی بخش ۱۱ 
کالترزان به مساحت ۱٨۴۶ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس 

سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به برده سوره
فرزند موالنا خالد شماره  الدینی  نام طارق سراج  به  زراعتی  ۴- ششدانگ یک قطعه زمین 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۲٨ فرعی از ۲۶ اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت 5۱۹٨۱ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به 

آدرس سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به کانی کانی له
فرزند موالنا خالد شماره  الدینی  نام طارق سراج  به  زراعتی  5- ششدانگ یک قطعه زمین 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۲۹ فرعی از ۲۶ اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت ۶۹۹۹5 متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به 

آدرس سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به تشتوالغ یا پشت جاده
فرزند موالنا خالد شماره  الدینی  نام طارق سراج  به  زراعتی  ۶- ششدانگ یک قطعه زمین 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۳۰ فرعی از ۲۶ اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت  متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس 

سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهوربه 
فرزند موالنا خالد شماره  الدینی  نام طارق سراج  به  زراعتی  ۷- ششدانگ یک قطعه زمین 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۳۱ فرعی از ۲۶ اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس 

سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهوربه 
فرزند موالنا خالد شماره  الدینی  نام طارق سراج  به  زراعتی  ٨- ششدانگ یک قطعه زمین 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۳۲ فرعی از ۲۶ اصلی بخش ۱۱ 
کالترزان به مساحت ٨5۲5 متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس 

سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به کانی برد
فرزند موالنا خالد شماره  الدینی  نام طارق سراج  به  زراعتی  ۹- ششدانگ یک قطعه زمین 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۳۳ فرعی از ۲۶ اصلی بخش ۱۱ 
کالترزان به مساحت ۶5۷5 متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس 

سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به دراوده کن
۱۰- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۳۴فرعی از ۲۶ اصلی بخش ۱۱ 
الدینی به  کالترزان به مساحت ۱۰۲5۰ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج 

آدرس سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به  کانی کانی له
۱۱- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۳5 فرعی از ۲۶ اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت ۲۶۰۲۳ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به 

آدرس سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به  دو دول زیارت
۱۲- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۳۶فرعی از ۲۶ اصلی بخش ۱۱ 
الدینی به  کالترزان به مساحت ۱۴۳۲۷ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج 

آدرس سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به دول زیارت
۱۳- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۳۷ فرعی از ۲۶ اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت 5۰۲5٨ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به 

آدرس سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به 
۱۴- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۳٨ فرعی از ۲۶ اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت ۱٨۴۷۶ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به 

آدرس سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به تام مردگ
۱5- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۴۰فرعی از ۲۶ اصلی بخش ۱۱ 
کالترزان به مساحت 5۰۲5٨متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس 

سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به 
۱۶- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۴۱فرعی از ۲۶ اصلی بخش ۱۱ 
الدینی به  کالترزان به مساحت ۶۷55۳ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج 

آدرس سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به 
۱۷- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۴۲فرعی از ۲۶ اصلی بخش ۱۱ 
کالترزان به مساحت  ٨۰۱۴متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس 

سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به تام مردگ
۱٨- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۴۳ فرعی از ۲۶ اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت ۲۱۷۷۴ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به 

آدرس سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به بان تپ تشت والغ
۱۹- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۴۴فرعی از ۲۶ اصلی بخش ۱۱ 
کالترزان به مساحت ٨۴۹۱ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس 

سنندج روستای قلعه شیخان زمین مشهور به 
۲۰- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره 
شناسنامه ۲٨۴ صادره شویشه کد ملی ۳٨۲۰۷۰۹٨۰۰ تحت پالک ۴٨ فرعی از ۲۷ اصلی بخش ۱۱ 
کالترزان به مساحت ۲۴۷٨ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس 

سنندج روستای قلعه شیخان زمین به کانی کانی له سرزالوه
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه ۱ سنندج

م الف ۱5۹۴ از طرف موسوی نیا،معاون 
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قهرمانی کاپیتان تکواندو ایران در آسیا 
ایران  تکواندو  ملی  تیم  سرگروه 
برتری مقابل رقیب کره ای خود در  ا  ب
نخستین طال  شد  موفق  نهایی،  بارزه  م
را برای تیم مردان در رقابتهای قهرمانی 

آسیا کسب کند.
بیست و چهارمین دوره رقابتهای 
تکواندو قهرمانی آسیا که با حضور ۱٨۹ 
تکواندوکار از ۲۱ کشور به میزبانی لبنان 
پنجشنبه  روز  دارد،  جریان  بیروت  ر  د
اوزان 5٨-، ۷۴- و ٨۷+  تکواندوکاران 
 +۷۳ و   -۶۲  ،-۴۹ و  مردان  یلوگرم  ک
کیلوگرم گروه زنان به میدان رفتند که 

تیم ملی کشورمان موفق به کسب یک طال، دو نقره و چهار برنز شد.
 سجاد مردانی سرگروه تیم ملی تکواندو کشورمان در وزن ٨۷+ کیلوگرم دور 
با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سگس ۱۷ بر 5 »خسنوف« از  نخست را 
قزاقستان را شکست داد و در ادامه نیز ۱۱ بر ۴ »ری راهی« از لبنان را در مرحله 
نیمه نهایی از پیش رو برداشت و به فینال رسید. مردانی در مبارزه برای کسب مدال 
طال »یون مین بای« از کره جنوبی را پیش رو داشت که پس از تساوی 5 بر 5 
در پایان وقت های قانونی، با امتیاز طالیی پیروز شد و روی سکوی نخست ایستاد.

در وزن ۷۴- کیلوگرم امیرمحمد بخشی بعد از یک دور استراحت ۲۴ بر ۲۱ 
»فرزاد منصوری« از افغانستان را شکست داد و سپس ۱۳ بر ۷ »فاهد صبیحی« از 
اردن را از پیش رو برداشت و در ادامه با پیروزی ۱۱ بر ۷ مقابل »شخبازتوساماتو« 
از ازبکستان راهی دیدار پایانی شد. وی در مبارزه نهایی برابر »سئوک بای کیم« از 

کره جنوبی ۲۲ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کرد و به نشان نقره بسنده کرد.
آرمین هادی پور مرد المپیکی ایران در وزن 5۴- کیلوگرم دور نخست »تراب 
نساناه« از سوریه را ۲۶ بر ۴ شکست داد و در ادامه »محمد رحیم رادهی« از عراق را 
۲٨ بر ۳ از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله ۱۴ بر 

۶ نتیجه را به »هوان یونگ« از کره جنوبی واگذار کرد و برنز گرفت.
پریسا جوادی در وزن ۶۲- کیلوگرم ابتدا ۲۴ بر ۴ »کارلی هارفوچ« از لبنان 
را شکست داد و سپس برابر »فروزا سادیکوا« از ازبکستان ۱۷ بر ۶ باخت و او نیز 
برنز گرفت مهدی جاللی در وزن ۷۴- کیلوگرم دور نخست »خرم مهتارشوئف« 
از تاجیکستان را ۴۲ بر ۲۹ شکست داد و سپس »احمد بهلول« از فلسطین را ۲٨ 
بر ۱۷ از پیش رو برداشت و در نیمه نهایی ۲۶ بر ۱۱ نتیجه را به »سئوک بای 

کیم« از کره جنوبی واگذار کرد و سومین برنز را در رو دوم به نام خود ثبت کرد.
زهرا پوراسماعیل هم در وزن ۷۳+ کیلوگرم پس از یک دور استراحت ۲5 بر 
۱۲ برابر »دو هین یو« از کره جنوبی بازنده شد و روی سکوم ایستاد و برنز گرفت. 
در این وزن نفیسه رنگرزاده با شکست در نخستین مبارزه از دور رقابتها کنار رفت.

برای تیم ملی تکواندو ایران تاکنون نگار اسماعیلی یک نشان طال، امیرمحمد 
بخشی، حسین لطفی، دو نشان نقره، ناهید کیانی، فرشته خزایی، غزل سلطانی، 
زینب اسماعیلی، پریسا جوادی، زهرا پوراسماعیل، مهدی جاللی و آرمین هادی 

پور هم هشت مدال برنز کسب کرده اند.

معروف: باید بهتر شویم!

کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمان گفت: چیزی نمی توانم بگویم جز اینکه 
تمام تالش خود را برای رسیدن به پیروزی به کار گرفتیم.

مقابل  والیبال کشورمان  ملی  تیم  بر یک   ۳ از شکست  معروف پس  سعید 
اسلوونی در لیگ ملت های ۲۰۲۱ اظهار داشت: چیزی نمی توانم بگویم جز اینکه 

ما تمام تالش مان را کردیم. در مواقع حساس باید تالش کنیم که بهتر شویم.
وی ادامه داد: اسلوونی یکی از بهترین تیم های مسابقات است و شانس خوبی 

برای صعود دارد و حاال هم از شانس خود استفاده کردند.
پاسور تیم ملی والیبال کشورمان خاطرنشان کرد: ما تا پایان تالش خودمان 
را کردیم. ظرفیت بازی مان همینقدر بود. در اواخر ست چهارم آنها چند توپ گیری 

پشت سر هم داشتند و عملکرد بهتری در والیبال داشتند.

پرتابگر پارالمپیکی: 
برای گرفتن مجوز المپیک ۲ سال، سخت تمرین کردم

پرتابگر نابینا پس از کسب مجوز ورود به بازیهای پارالمپیک توکیو گفت: هر 
چند تحت فشار روانی زیاد مجوز ورود به بازیهای پارالمپیک توکیو را کسب کردم، 
اما به سختی تالش خواهم کرد تا ضمن کسب مدال طال در پرتاب وزنه رکورد 

جهان را نیز جابجا کنم.
مهدی اوالد، پس از کسب مجوز ورود به بازیهای پارالمپیک توکیو در پرتاب 
وزنه اظهار کرد: برای کسب سهمیه و مجوز ورود به بازیهای پارالمپیک توکیو ۲ 
سال بود که سخت تمرین می کردم تا برای اولین بار در پارالمپیک حضور پیدا 
کنم، هر چند طی این ۲ سال رنکینگ اول دنیا در پرتاب وزنه را داشتم، اما به خاطر 
آسیب دیدگی و با نظر پزشک کمیته ملی پارالمپیک در آخرین مرحله رکوردگیری 
به  ورود  مجوز  برای کسب  که  کردند  اعالم  من  به  و  نکردم  دوومیدانی شرکت 
ازیهای پارالمپیک توکیو باید در رکوردگیری که ۲5 خرداد بین من و نورمحمد  ب

آروخی برگزار می شود، شرکت کنم.
وی گفت: عدم شرکت در آخرین مرحله رکوردگیری دوومیدانی متاسفانه 
حواشی زیادی برای من به دنبال داشت و همین مساله سبب شده بود تا فشار 
روانی  زیادی را تحمل کنم که خوشبختانه با وجود تمام حواشی با ثبت رکورد 
۱۴ متر و 5۱ سانتی متر دوباره رنکینگ اول دنیا را در پرتاب وزنه کسب کردم 

و مسافر توکیو شوم.
وی افزود: من در تمرینات رکوردی باالتر از ۱5 متر را به ثبت می رسانم، در 
این رکوردگیری سعی کردم فشار زیادی به خود وارد نکنم و در همان دو پرتاب 

اول مجوز ورودی را کسب کردم.
مدال  کسب  را  توکیو  برای  خود  های  برنامه  مهمترین  از  یکی  والد  ا
افزود: تالشم  و  پرتاب وزنه عنوان کرد  طال و جابجا کردن رکورد جهان در 
 ۳۶ و  متر   ۱5 رکورد  زدن  با  توکیو  پارالمپیک  بازیهای  در  که  است  این  ر  ب
وزنه  پرتاب  در  نیز  را  جهان  رکورد  طال،  مدال  کسب  بر  عالوه  متر  انتی  س

ثبت کنم. نام خود  به 
تمرینات  شروع  زمان  درباره  همچنین  پایان  در  پارالمپیکی  پرتابگر  ین  ا
و  نابینایان  فدراسیون  سوی  از  تمریناتم  شروع  مکان  و  زمان  هنوز  گفت:  خود 
کم بینایان اعالم نشده و من منتظر تصمیم فدراسیون هستم. البته از پنجشنبه 
برنامه های  تا در جریان  را آغاز خواهم کرد  ۲۷ خرداد تمرینات بدنسازی خود 

فدراسیون قرار بگیرم.

دومین برد ایتالیا در یورو۲0۲0؛
رانیری: تیم مانچینی ارکستر کامل و بی نقصی بوده است

پس از دو برد شیرین در یورو ۲۰۲۰، کلودیو رانیری، سرمربی ایتالیایی، 
می گوید که تیم روبرتو مانچینی مانند یک تیم باشگاهی بازی می کند.

پنجشنبه شب گذشته ایتالیا موفق شد در دومین بازی خود در یورو 
۲۰۲۰ برابر سوییس ۳-۰ به پیروزی برسد تا با دو برد در دو بازی نخست 

خود شروعی بسیار قدرتمند در این رقابت ها داشته باشد.
دو گل مانوئل لوکاتلی در دقایق ۲۶ و 5۲ و تک گل چیرو ایموبیله در 
دقیقه ٨۹ بازی دومین پیروزی ایتالیا در گروه A این رقابت ها را تضمین 
کرد تا آتزوری با شکست ترکیه و سوییس به جمع ۱۶ تیم پایانی یورو 

۲۰۲۰ صعود کند.
کلودیو رانیری در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت گفت: »ایتالیا مثل 
یک باشگاه بازی می کند. این راهی است که باید رفت. ایتالیا به طور 
کلی آنچه را که ما در بازی برابر ترکیه دیده بودیم را بار دیگر تکرار کرد.

دریبل زدن، پرس کردن، دویدن، استمرار... این یک تیم ملی است 
که مانند یک باشگاه بازی می کند و این ارزش کاری را که که روبرتو 

مانچینی دارد انجام می دهد، بیشتر می کند.
تا اینجای کار که به نظر من ارکستر کامل و بی نقصی بوده است. 

شش گل زده، بدون گل خورده، تسلط دائمی و کامل بر حریفان.
مانچینی راه جدیدی را با ایتالیا در پیش گرفته است. ما باید به این 

مسیر ادامه دهیم.«

ستاره تیم ملی اوکراین خطاب به کوکاکوال؛
بچه ها با من تماس بگیرید! 

از  رونالدو،  کریستیانو  بر خالف  اوکراین،  ستاره  یارمولنکو،  ندری  آ
هواداران پر و پا قرص کوکاکوال است!

آندری یارمولنکو در واکنش به حرکت جنجالی کریستیانو رونالدو در 
تقبیح نوشیدن کوکاکوال، از این کمپانی که اسپانسر رقابت های یورو ۲۰۲۰، 
خواست تا با او تماس بگیرند. ستاره اوکراین در کنفرانس مطبوعاتی پس 
از پیروزی ۲-۱ تیمش برابر مقدونیه شمالی که در آن موفق به زدن گل 

دوم خود در یورو ۲۰۲۰ شده بود، دست به این شوخی زد.
بطری  دو  شنبه  سه  روز  در  خود  مطبوعاتی  نشست  در  ونالدو  ر
کوکاکوالیی که مقابل او روی میز قرار داشت را برداشت و با نشان 
دادن یک بطری آب از مردم خواست تا به جای این نوشیدنی مضر، 

آب بنوشند.
سهام  ارزش  افت  باعث  ها  گزارش  طبق  رونالدو  حرکت  ین  ا
این شرکت عظیم شده  میلیارد دالری  کوکاکوال و همچنین ضرر چند 
است. همچنین دیگر بازیکنان و مربیان حاضر در یورو نیز به اظهار نظر 

در این باره پرداخته اند.
یارمولنکو در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: »می توانم یک کاری 
بکنم؟ من دیدم که کریستیانو رونالدو بطری های کوکاکوال را کنار زد. 

من کوکاکوال را درست اینجا می گذارم.”
او سپس با خنده بطری های کوکا را جلوی خود قرار داد و اضافه 

کرد: »بچه ها با من تماس بگیرید!”
پنجشنبه شب گذشته لوکاتلی، ستاره ایتالیا، که مقابل سوئیس دو گل 
برای آتزوری به ثمر رساند تا زمینه ساز پیروزی تیم روبرتو مانچینی شود، 
در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی اقدامی مشابه کریستیانو رونالدو انجام 
داد. لوکاتلی پیش از نشستن روی صندلی نوشابه های روی میز را کنار 

گذاشت و همچون رونالدو آب را در جلوی خود قرار داد.
اما در سوی دیگر ماجرا، استانیسالو چرچسوف سرمربی روسیه قرار 
دارد. او که موفق شده بود با یک گل از سد فنالند عبور کند، برخالف 
از شرکت  به نوعی  بازیکن  این دو  اقدام مخالف  لوکاتلی، در  رونالدو و 

کوکاکوال حمایت کرد.
این مربی تحت تأثیر اقدامات رونالدو قرار نگرفت و تصمیم گرفت 
در کنفرانس مطبوعاتی خود قبل از بازی روسیه برابر فنالند یکی از بطری 
های کوکاکوال را که در روبرویش قرار گرفته بود، بنوشد. او دستش را 
به سمت بطری های نوشابه برد و پس از نوشیدن مقداری از آن، بطری 

را سر جایش گذاشت.

پس از 1۶ سال و فتح ۲۲ جام؛
راموس از رئال جدا شد

سرخیو راموس پس از 
۱۶ سال و فتح ۲۲ جام از 
رئال جدا شد. او در مراسم 
وداع خود فاش ساخت که 
چند روز پیش پیشنهاد تمدید 
را قبول کرده بود ولی پاسخ 

عجیبی از باشگاه شنید.
گذشته  نجشنبه شب  پ
 ، تلخ خبر  یک  ر  نتشا ا
را  مادرید  رئال  واداران  ه

سرخیو  سرانجام  کشمکش،  و  زنی  گمانه  ها  ماه  از  پس  کرد.  شوکه 
راموس تصمیم برای جدایی از رئال را قطعی کرد و مذاکرات تمدید او 

بی نتیجه پایان یافت.
راموس و رئال از ماه ها قبل بر سر تمدید قرارداد به بن بست رسیده 
بودند. رئال قرارداد یک ساله با کاهش ۱۰ درصدی دستمزد را به راموس 

ارائه داده بود ولی کاپیتان قرارداد دو ساله می خواست.
باشگاه مادریدی در هفته های اخیر به این اطمینان رسیده بود که 
راموس با باشگاهی دیگر که احتماال سیتی یا پی ای اس جی است به 
توافق رسیده ولی گفت و گوی جمعه گذشته با رئیس باشگاه می توانست 

همه چیز را ۱٨۰ درجه تغییر دهد که چنین نشد.
پایان  تا  هفته  دو  فاصله  به  داشت  انتظار  که  راموس  واقع  ر  د
قراردادش، باشگاه از خود نرمش نشان دهد و با شرایط او کنار بیاید، 
دریافت که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و در نهایت تصمیم به جدایی 

را قطعی کرد.
راموس سال ۲۰۰5 و در روز پایانی نقل و انتقاالت بود که به رئال 
پیوست. باشگاه مادریدی بند فسخ قرارداد او با سویا را پرداخت کرد تا 
راموس از همان زمان به چهره ای منفور در میان هواداران سویا، باشگاهی 

که فوتبالش را در آن شروع کرده بود، تبدیل شود.
۱۶سال بعد، راموس یکی از اسطوره های بی بدیل رئال و فوتبال 
اسپانیاست و نقش او در فتح ۲۲ جام رئال غیر قابل انکار است. آخرین 
جامی که رئال بدون راموس کسب کرده به سوپرکاپ فصل ۲۰۰۳-۰۴ 
بر می گردد. راموس در ۶۷۲ بازی برای رئال موفق به زدن ۱۰۱ گل شد.

در هر صورت راموس از رئال رفت و قطعا این جدایی تا مدت ها 
تاثیر منفی خود را روی رئال خواهد گذاشت.

مبهم  ی  حبت ها ص
دراگان  درباره  زیزی خادم  ع
حمایت  عدم  و  سکوچیچ  ا
قاطع از او، شائبه قطع همکاری با او را 

به وجود آورده است.
با  ایران  ملی  تیم  اعضای  رود  و
صحبت های نسبتا مفصل شهاب الدین 
بود  همراه  خبرنگاران  با  خادم  عزیزی 
زیادی  شایعات  صحبت ها  همین  ه  ک
نیمکت سرمربیگری  آینده  پیرامون  ا  ر
تیم ملی به وجود آورد. عزیزی خادم در 
ابتدای مصاحبه، تک گویی 5 دقیقه ای 
را انجام داد که قابل پیش بینی نیز به 
نظر می رسد اما نکات اصلی را زمانی به 
زبان آورد که با پرسشی درباره اسکوچیچ 
ملی  تیم  کادرفنی  از  »آیا  شد:  واجه  م

حمایت می کنید برای مراحل بعد؟«
را  احتماال خود  که  خادم  عزیزی 
برای این پرسش آماده کرده بود، تالش 
شانه های  روی  از  را  مسئولیت  تا  کرد 
مسئول  را  رئیسه  هیئت  و  بردارد  خود 
قطع  یا  تمدید  درباره  صمیم گیری  ت
»حاال  دانست:  اسکوچیچ  با  همکاری 
باید جلوتر برویم و این کاری است که 
باید برود در هیئت رئیسه. هیئت رئیسه 
است.«  گیری  تصمیم  مرجع  االترین  ب
در  نظر  به  که  او  جمله،  این  از  س  پ
سخنوری هم ادعا دارد، برای چند دقیقه 
فدراسیون  مشکالت  و  موضوعات  ه  ب
فوتبال پرداخت و از این فرصت استفاده 
کرد تا علیه مدیران سابق فدراسیون هم 
صحبت کند و بگوید که »مدیریتش با 

نفرات قبلی متفاوت است«.
با این حال خبرنگاران که همچنان 
پاسخ مورد نظر خود را پیدا نکرده بودند، 
بار دیگر این سوال را مطرح کردند که 
جمالت بعدی اسکوچیچ بیشتر از قبل 
رساند:  آنها  مشام  به  را  جدایی  وی  ب
»آقای اسکوچیچ زحماتش قابل تقدیر 
ایشان،  به  می گذاریم  احترام  ما  ست.  ا
ما هم تمام قد تا امروز که بودیم همه 
در  اسکوچیچ  بودیم.«دراگان  هم  نار  ک
۷ بازی نخست روی نیمکت تیم ملی 

موفق به پیروزی مقابل این تیم ها شده 
است: »ازبکستان، بوسنی، سوریه، هنگ 

کنگ، بحرین، کامبوج و عراق«
ز  ا یکی  که  بود  ین  ا ز  ا س  پ
خبرنگاران نکته دیگری را پیش کشید: 
حتما  فدراسیون  رئیس  عنوان  به  شما 
دیدگاه خود را دارید. عزیزی خادم در 
این باره هم دوباره مسئله هیئت رئیسه 
را پیش کشید و گفت که »تابع تصمیم 
خوشبینانه ترین  در  این  است.  جمعی« 
فوتبال،  فدراسیون  رییس  یعنی  الت  ح
آینده  به  نسبت  طرفانه  بی  گاهی  ن

همکاری تیم ملی با اسکوچیچ دارد.
او در حالی هیئت رییسه را مسئول 
که  خوانده  باره  این  در  گیری  تصمیم 
عنوان  به  فوتبال  فدراسیون  یاست  ر
مرد اول این ساختمان، عالوه بر قدرت 
قانونی در انتخاب سرمربی، می تواند به 
قناع مخالفان یک سرمربی در هیئت  ا
رییسه نیز بپردازد. موضوعی که در دوره 
مورد  در  کفاشیان  علی  و  تاج  هدی  م
کارلوس کی روش رخ داد و این سرمربی 
پرتغالی باوجود مخالفت ها برای سالیان 

طوالنی سرمربی تیم ملی ماند.
فرانک اوفارل پس از سرمربیگری 
در لسترسیتی و منچستریونایتد به ایران 
بازیهای آسیایی  ایران را قهرمان  آمد. 
کرد. او مثل اسکوچیچ ۷ پیروزی برای 

ایران به دست آورد.

پیش  حتی  ینکه  ا لب  جا کته  ن
جام  مقدماتی  پیش  مرحله  شروع  ز  ا
کار  پایان  درباره  شایعاتی  نیز  هانی  ج
اسکوچیچ و انتخاب فردی جدید برای 
تیم ملی منتشر شده بود که در آن مقطع 
فدراسیون فوتبال به حمایت از سرمربی 
کروات پرداخت و تیم ملی را با هدایت 
اسکوچیچ راهی چهار مسابقه حساس و 
سرنوشت کرد. با این حال شاید نگاهی 
گذرا به تصاویر مخابره شده فدراسیون 
از تمرینات و بازیها، سرمربی تیم ملی 
حتی  بعضا  و  داشت  کمرنگ  قشی  ن
تصویری از او دیده نمی شد؛ مسئله ای 
کامال سوال برانگیز که البته در خالل 

مسابقات مطرح نشد.
خادم  عزیزی  که  این  مهم  کته  ن
موضوع پایان قرارداد دراگان اسکوچیچ 
را در حالی مطرح کرد که برخی تصور 
می کردند قرارداد وی در صورت صعود، 
اتوماتیک تمدید خواهد شد و فدراسیون 
برای قطع همکاری با او باید برکنارش 
کند. اما حاال عزیزی خادم این نکته را 
اعالم کرد تا نشان دهد دست باز برای 

انتخاب سرمربی جدید دارد.
ماجرای دراگان اسکوچیچ شباهت 
جالبی با فرانک اوفارل سرمربی سالهای 
دور تیم ملی ایران هم دارد. اوفارل که 
پس از سرمربیگری در منچستریونایتد 
تیم  بود،  آمده  ایران  به  لسترسیتی  و 

ملی را قهرمان بازیهای آسیایی کرد و 
در مقدماتی المپیک سه پیروزی مقابل 
بحرین، عربستان و عراق کسب کرد. 
او در دوره کاری اش مثل اسکوچیچ ۷ 

پیروزی به دست آورد.
اوفارل دائم نوک پیکان انتقادات را 
متوجه خود می دید و حتی یک شکست 
در  باخت  یک  و  دوستانه  بازی  ر  د
تورنمنتی تدارکاتی، باعث شد تا نشریات 
ورزشی به شدت علیه او بنویسند. با این 
باعث  که  آنچه  می رسد  نظر  به  ال  ح
جدایی او شد، عالقه اوفارل به کار در 
انگلستان و همچنین تحصیل دخترش 
از  پس  بود.  بریتانیا  در  دانشگاهی  ر  د
وی  دستیار  که  مهاجرانی  حشمت  و  ا
ادامه  را در  تیم ملی  ود، سرمربیگری  ب
مسابقات  دیگر  و  المپیک  قدماتی  م

برعهده گرفت.
اسکوچیچ از زمان ورود به ایران 
تنها یک صحبت کوتاه در مراسم تجلیل 
داشت و در پایان آن طوری حرف زد 
که انگیزه خود برای ادامه کار و حضور 
در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی به 
عنوان سرمربی ایران را نشان دهد اما 
باید دید که فدراسیون نیز به اندازه او 
به این کار متمایل است یا خیر؟ حاال که 
عزیزی خادم، بی طرفی خود در این باره 
را اعالم کرده، همه منتظر اعالم موضع 

هیئت رییسه هستند.

پاسخ مبهم رییس فدراسیون در مورد تمدید با اسکوچیچ؛

عزیزی خادم: تابع تصمیم جمعی هستیم!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۲۰۰۰٨۶٨ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰٨ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ایمان فرجی درویشانی به شماره ملی ۲۱۷۰۰۰۱۳۳۶ فرزند 
باقر در 5 دانگ و ۲۴ سیر و ٨ مثقال مشاع عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۰۱/۰۲ متر مربع از پالک ۲٨- اصلی به 
کالسه ۶۳۱/۹۹ واقع در اراضی نکابخش ۹ ثبت نکا که مقدار ۱5 سیر و ٨ مثقال مشاع 
عرصه وقف می باشد خریداری شده از آقای سید مهدی عزیزی محرز گردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود تا 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 اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه اگهی : ۱۱۴۷٨5۱

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

امیر خندان رباطی 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا 

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۲۰۰۰٨۷۱ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰٨ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم افسانه علی نژاد سفید کوهی به شماره ملی ۲۰۹۳۷۳۹۶۱5 
فرزند صفرعلی در 5 دانگ و ۲۴ سیر و ٨ مثقال مشاع عرصه به انضمام ششدانگ 
اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۹/۷۰ متر مربع از پالک ۲٨- اصلی 
به کالسه ۶۴٨/۹۹ واقع در اراضی نکابخش ۹ ثبت نکا که مقدار ۱5 سیر و ٨ مثقال 
مشاع عرصه وقف می باشد خریداری شده از خانم فیروزه روخ فروز محرز گردیده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود تا 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 اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

امیر خندان رباطی 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا 

شناسه آگهی ۱۱5۱۳۳۶

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰/۲5۲۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر در 
با بنای احداثی به مساحت ۲٨۱5/۷۷ متر مربع  ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 
قسمتی از پالک ۱۱- اصلی به شماره کالسه ۹۷/۷۹۳ واقع در اراضی زیروان بخش 
۱٨ ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۴ 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 
نمایند بدیهی است در  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض دادخواست خود  تسلیم 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. شناسه اگهی :۱۱۴۹۴۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 
محمد مهدی قلیان 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قائم شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشکر کال پالک ۲5 اصلی بخش ۱۶

۱۱۳۴۶ فرعی به نام خانم سیده فاطمه قربانی نسبت به ۲۰۳ سیر و ۴ مثقال 
مشاع از ۲۴ سیر ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است قسمتی از 
پالک ۱۱۳۴۶ فرعی از ۲5 اصلی بخش ۱۶ به مساحت ۲۶۶/۳۰ متر مربع خریداری 

مع الواسطه از وراث آقای علی نادری مالک رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواستب ه اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
اداره ثبت مبادرت  ارائه نکند  به دادگاه عمومی محجل  گواهی تقدیم دادخواست 
از مراجعه متضرر به  به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از  قسمتی  مورد  در  مذکور  نامه  آیین   ۱۳ ماده  برابر  است  بدیهی  نیست  ادگاه  د
از  رای هیات پس  با  ثبتی  واحد  نشده  پذیرفته  ثبتی  نامه  اظهار  قبال  امالکی که 
تنظیم اظهارنامه حاوی حدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. شناسه اگهی ۱۱۴۹۴۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قائم شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشکر کال پالک ۲5 اصلی بخش ۱۶

۱۷5۶۲ فرعی به نام آقای اصغر یعقوبیان کفشگری نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۳۴5/٨۶ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از آقای صفر علی یعقوبیان مالک رسمی 
۱۷5۶۲ فرعی به نام آقای علی یعقوبیان کفشگری نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۳۴5/٨۶ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از آقای صفر علی یعقوبیان مالک رسمی 
۱۷5۶۲ فرعی به نام آقای اسماعیل یعقوبیان کفشگری نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۳۴5/٨۶ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از آقای صفر علی یعقوبیان مالک رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواستب ه اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
اداره ثبت مبادرت  ارائه نکند  به دادگاه عمومی محجل  گواهی تقدیم دادخواست 
از مراجعه متضرر به  به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از  قسمتی  مورد  در  مذکور  نامه  آیین   ۱۳ ماده  برابر  است  بدیهی  نیست  ادگاه  د
از  رای هیات پس  با  ثبتی  واحد  نشده  پذیرفته  ثبتی  نامه  اظهار  قبال  امالکی که 
تنظیم اظهارنامه حاوی حدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. شناسه اگهی :۱۱۴۷۳۳5
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
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 همزمان با ایام دهه کرامت همایشی باعنوان محفل شعر امام 
رضا )ع( به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ، در محل 

خانه فرهنگ کشورمان در شهر راولپندی پاکستان برگزار شده است. 
جمعی زیادی از دوستداران اهل بیت )ع( اعم از اهل سنت و شیعه، 
از جمله برخی علما و شخصیت های سیاسی، فرهنگی، ادبی و علمی روز 
پنجشنبه در مراسم باشکوه بزرگداشت دهه کرامت و ایام والدت حضرت 

اما رضا )ع( و حضرت فاطمه معصومه )س( شرکت کردند.
در این برنامه پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا ... مجید، نعت 
خوانی پیامبر اکرم )ص( و صلوات خاصه علی ابن موسی الرضا )ع(، 
»احسان خزاعی« رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
پاکستان ضمن خیرمقدم به میهمانان و تبریک ایام خجسته کرامت، 
به بیان ویژگی ها، فضایل اخالقی و کماالت نفسانی آن پیشوایان 
بزرگ دین اسالم پرداخت و گفت :  مسلمانان با الگو گرفتن از از 
سیره حضرت امام رضا )ع(، می توانند به ائتالف و وحدت میان امت 
اسالمی کمک کرده و همدلی و همگرایی میان مذاهب اسالمی 
را گسترش دهند و به ویژه درجهان امروز که گروه های تکفیری 
از  منفی  چهره  اسالمی  جوامع  در  خونریزی  و  جاهلی  اتعصبات  ب

اسالم نشان می دهند.

وی ادامه داد:  علمای اسالم باید با روشنگری وتبیین سیره امام 
رضا )ع( و دیگر ائمه اطهار علیهم السالم، به وحدت و انسجام میان 

جوامع اسالمی کمک کنند.
همایش دهه کرامت و ›محفل شعر امام رضا )ع(‹ در پاکستان 

برگزار شد
ابراز  با  همایش  این  در  نیز  پاکستانی  از شخصیت های  رخی  ب
)ع( و حضرت  امام رضا  مراسم جشن میالد  در  از حضور  خرسندی 
معصومه )ص( ، گفتند : وظیفه علما و اندیشمندان اسالمی است که در 
جهت طرح و تبیین وقایع مربوط به دوران حضرت امام رضا )ع( بپردازند.

آنان افزوند: حیات معصومین علیهم السالم در واقع ترویج سنت و 
سیره پیامبر گرامی اکرم )ص( ، علم و معرفت و زهد و تقوا است و علم 

امام به حقایق اسالم تعلق دارد.
برخی از علمای شیعه نیز با بیان معجزات امام به تشریح مناظره ها 
و گفت و گوهای امام رضا )ع( با رهبران و علمای ادیان و فرقه های 
مختلف پرداخته و گفتند: در نتیجه این مناظره ها بسیاری از مخالفین 
امام جذب ایشان شده و ایمان می آوردند و حضرت امام رضا )ع( در این 
مناظره ها توحید و رسالت پیامبر اکرم )ص( را با استناد به منابع سایر ادیان 

و مخالفین به زیبایی اثبات می کردند.

همایش دهه کرامت و ›محفل شعر امام رضا )ع(‹ در پاکستان 

ی  جعفر میر کبر  ا ید س
می گوید شعر طنز و اجتماعی 
دیگر به صورت قبل تاثیرگذار 

نیست.
این شاعر و طنزپرداز درباره کارکرد 
به  نسبت  اجتماعی  و  سیاسی  نز  ط
گذشته اظهار کرد: اگر نگاهی تاریخی 
داشته باشیم، دوره ای که در آن حجم 
رفت،  باال  سیاسی  طنزهای  و  عرها  ش
دوره مشروطه است، در آن دوره گاهی 
و  گزنده  و  تیز  و  تند  طنزهای  اهد  ش
مالیم تری  طنزهای  شاهد  هم  اهی  گ
هستیم. مجموعا اگر بخواهیم به برآیند 
موضوع طنز و طنز سیاسی نگاه کنیم، 
دوره های  و  مشروطه  دوره  همان  ر  د

پس از آن است.
طنز  به وضعیت شعر  اشاره  با  و  ا
دوره های  در  گفت:  مشروطه  از  س  پ
در  دارد؛  وجود  قوس هایی  و  عد کش  ب
دوره هایی طنزهای سیاسی و اجتماعی 
به  هم  دوره هایی  در  و  داریم  یادی  ز
اما  می شود.  کم  آن  میزان  از  الیلی  د
گر بخواهیم به کارکرد و کاربرد طنز  ا
نگاه  اجتماعی  دقیق تر شعر  به طور  ا  ی
در  اجتماعی  باید گفت که شعر  کنیم، 
دوره هایی خیلی تند و تیز و کابردی تر 
از حاال بوده است. همان طور که می بینیم 
شعرهای  برای  را  فرخی یزدی  هان  د
اجتماعی اش در دوره رضاشاه دوختند، 
ترور  شعرش  برای  را  عشقی  یرزاده  م
کردند، محدودیت هایی که برای نسیم 
این  از  نشان   ... و  کردند  ایجاد  شمال 
دارد که شعر اجتماعی بسیار بسیار تاثیر 
داشته و در واقع می توانسته تکانی در 

جامعه ایجاد کند.
نمی گویم  من  افزود:  یرجعفری  م
تاثیری  دیگر  اجتماعی  و  طنز  عر  ش
ندارد اما واقعیت این است که تاثیر آن 
نیست.  شد،  گفته  که  زمانی  اندازه  ه  ب
این دالیل بسیار زیادی دارد؛ مثل این 
است که تیغ یا چاقویی به هر دلیلی کند 
می شود، حاال هم شعر طنز و اجتماعی 
دیگر به آن صورت تاثیرگذار نیست و 
این واقعیتی است که در جامعه می بینیم. 
در دوره ای که روزنامه »نسیم شمال« 
که  بودند  منتظر  مردم  می شد،  نتشر  م
آن  و  برسد  دست شان  به  روزنامه  ن  آ
هم  دهخدا  مرحوم  کارهای  ببینند،  ا  ر
است  این  واقعیت  اما  بود؛  مین طور  ه
شکل  آن  به  دیگر  ما  روزگار  در  ه  ک

نیست، گرچه به هر حال تاثیر خودش 
را می گذارد و هیچ وقت نمی توان گفت 
یک شعر اجتماعی تاثیر ندارد اما دیگر 

مثل آن دوره نیست.
همچنین  »امان نامه«  ینده  را س
به مسائلی  ورود شعر طنز  درخصوص 
پرداختن  چگونگی  و  انتخابات  ثل  م
اساسا  و  اصال  گفت:  آن  به  نزپرداز  ط
به  سیاسی  بوی  و  رنگ  که  لمی  ق
خودش می گیرد، دو نوع کارکرد دارد؛ 
گاهی در واقع آن رویه تند و تیز خود 
را به منصه ظهور می گذارد و کوبنده و 
تند و تیز سراغ نقد موضوعات اجتماعی 
است  شرایطی  برای  این  که  ی رود  م
دارد  عصبی  حالت  مقداری  جامعه  ه  ک
بیشتری  تاثیر  زدن  حرف  جور  این  ا  ی

وقت ها  گاهی  اما  دارد،  مخاطب  روی 
هم رویکرد دیگری وجود دارد با طنزی 
به  و  ریشخند  آن  از  که گاهی بخشی 
مطایبه گرفتن موضوع است و بخشی 
از آن به اصطالح نیش و نوش است. 
اما به هر حال هر حادثه اجتماعی این 
امکان را به طنزپردازان می دهد که با 
بیان خودشان وارد آن شوند. منتها این 
نگاه و کاری که طنزپرداز در کالم خود 
شرایط  برآیند  معموال  می دهد،  نجام  ا

اجتماعی است.
با  ادامه  در  میرجعفری  یداکبر  س
سیاسی  طنز  کارکرد  نوع  دو  ادآوری  ی
بیان کرد: معموال این دو نوع هم برآیند 
ناخودآگاه در  شرایط اجتماعی است و 
چطور  که  می شود  هویدا  شاعر  کالم 
باید به سراغ یک معضل اجتماعی برود. 
در واقع شعوری که شاعران و ادیبان 
دارند، این جا خودش را نشان می دهد 
تاثیرگذاری  برای  را  کالم  کدام  ه  ک

انتخاب کنند. 
ما  این که  بیان  با  پایان  در  و  ا
ه  نگا حتی  طنز  شعر  به  نیم  ی توا م
اظهار  باشیم،  داشته  هم  سرگرم کننده 
کرد: البته منظور از این فکاهه نیست اما 
آن قدری که شعر طنز دل مان را خنک 
می کند، از آن کمک بگیریم یا به قدری 
که شاعر می تواند خودش را سبک کند. 
شعر طنز و اجتماعی لزوما تیغ به دست 
گرفتن نیست، گاهی بعضی نامالیمات 
را به زبانی بیان می کند که هم گوینده 
سبک می شود و هم مخاطب و به نوعی 
ادبیات  کارکرد  اصال  فضاست؛  لطیف  ت

هم تا حد زیادی تلطیف روح است. 

 شعر طنز و اجتماعی تاثیرگذار نیست

»فلسفه سیاسی در آینه سینمای ایران« خواندنی شد
سیاسی  »فلسفه  کتاب   
قلم  به  ایران«  سینمای  آینه  ر  د

محمدسجاد نجفی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی 
ایرنا، کتاب فلسفه سیاسی در آینه 
سینمای ایران به بررسی 5 عنصر 
آثار  در  سیاسی  فلسفه  صلی  ا
شاخص ۱۰ دوره تاریخ سینمای 
ایران می پردازد و در تالش است 
که آنچه را در بطن هنر سینما در 
پیوند با فلسفه سیاسی و با تضاد 

با قدرت به نمایش گذاشته شده است، تحلیل و بررسی کند.
کتاب در ۴ فصل نوشته شده است که فصل اول درباره چیستی فلسفه 
سیاسی و عناصر اصلی سازنده آن است. فصل دوم به بررسی این عناصر 
فلسفه سیاسی در تاریخ صدساله ایران می پردازد. در فصل سوم نزدیک به 
5۰ فیلم از تاریخ سینمای ایران با مسئله فلسفه سیاسی و تاریخ ایران تطبیق 
داده می شود و فصل چهارم هم به نتیجه گیری و جمع بندی اختصاص دارد.

محمدسجاد نجفی در بخشی از این کتاب نوشته است: قدرت مانند 
خون در رگ های جامعه، فرهنگ و اقتصاد جاری است و سیاست به عنوان 
شاکله و بروز این تعینات اجتماعی آنچه که در بطن یک جامعه، نهان شده 
را به صورت یک ساختار و فرِم آشکار، افشا می کند. در این میان هنر تاریخ 
قدرت را به زبانی دیگر بیان می کند چرا که عرصه فرهنگ همیشه دیده 
بان پنهان و عیان جامعه بوده است. هنرمند خواسته یا ناخواسته در محیط 
برساخته شده توسط قدرت در پیوند و یا تضاد با این عیان شدگی فلسفه 
سیاسی است و در این تعامل دست به خلق محصول فرهنگی میزند. به 
واسطه این تعامل سینما در عصر جدید نقش و جایگاه ویژه ای دارد و این 
به سبب، ارتباط مداوم سینما با اقتصاد )گیشه(، سیاست )مجوز ساخت و 
پخش( و فرهنگ است. این ارتباط مداوم در بستر فلسفه سیاسی به تولید 
و توزیع معنا می پردازد. فلسفه سیاسی در پی اندیشه پردازی در باره قدرت 
در زمانی است که آرمانی ترین شرایط تعامل میان مردم و حاکمیت را برقرار 
سازد و سینما هنری است که به شدت متاثر از زیرمتنهای جامعه می باشد و 
آنچه در میان الیه های درونی هنرش نهفته است می تواند رمز و رازهای 

فلسفه سیاسی دوران را منعکس سازد.
کتاب فلسفه سیاسی در آینه سینمای ایران در 5۰۰ صفحه با شمارگان 
هزار نسخه به قیمت ۱5۰ هزار تومان توسط نشر پرستا منتشر شده است.

معرفی اندیشه های نوام چامسکی در یک کتاب
نومیدی؛  ورای  خوش بینی  «
امپراتوری  سرمایه داری،  باب  ر  د
چامسکی:  نوام  اجتماعی،  تغییر  و 
با  پلیکرونیو«  با  صاحبه هایی  م
ترجمه نرگس حسن لی منتشر شد.

این کتاب در ۲۷۱ صفحه و 
با قیمت 5۴ هزارتومان در نشر بان 

راهی بازار کتاب شده است.
آمده  کتاب  این  معرفی  ر  د
است: »خوش بینی ورای نومیدی« 
ز  ا ی  ه ا د سا و  قیق  د عرفی  م
است،  چامسکی  نوام  ندیشه های  ا
کسی که نیویورک تایمز »احتماال 
مهم ترین روشنفکر در قید حیات« 

معرفی می کند. چامسکی طی این مصاحبه های جدید و گسترده از دیدگاه های 
خود نسبت به »جنگ با تروریسم« و ظهور نولیبرالیسم، بحران پناهندگان و 
شکاف هایی در اتحادیه  اروپا، چشم اندازهای صلح عادالنه در جنگ فلسطین 
و اسرائیل، ناکارآمدی نظام انتخاباتی ایاالت متحده، خطر مهیب پیش روی 
بشریت از جانب بحران آب وهوا و البته امیدها، چشم اندازها و چالش های به 

راه انداختن جنبشی در جست وجوی تغییر بنیادین سخن می گوید.
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پروانه رسولی خوشبخت

تخفیف های نابودکننده!

یـک ناشـر بـا بیـان این کـه کتـاب قاچـاق مخاطـب را فـراری 
زودی  بـه  و  اسـت  خوب مـان  روزهـای  تـازه  می گویـد:  می دهـد 

اتفاقـات بدتـری بـرای نشـر خواهـد افتـاد.
سـیاوش باقـرزاده، مدیـر نشـر هیرمنـد  دربـاره تخفیف هـای 
نامتعـارف کتـاب در سـایت های فـروش کتـاب اظهـار کـرد: ارائـه 
تخفیـف بـاال بـرای ناشـرانی کـه بـه صـورت رسـمی کار می کنند و 
حـق مولـف و مترجـم می دهند، امکان پذیر نیسـت، بنابراین ناشـران 
موجـه و معتبـر نهایتـًا در نمایشـگاه کتـاب و یـا در وب سـایت خـود 
به خاطـر مناسـبت خـاص، کتاب هـای خـود را بـا ۳۰ درصـد تخفیف 
را  نشـر  بـازار  دارد  سیسـتماتیک  تخفیف هـای  ایـن  وشـند.  ر ف می 
نابـود می کنـد کـه اثـرات خـود را خیلـی زود می گـذارد؛ کتابـی کـه 
بـا ٨۰ درصـد تخفیـف یـا ۶۰ درصد تخفیـف عرضه می شـود، کتابی 
اسـت کـه مخاطـب را از کتـاب خواندن فـراری می دهـد، عمدتا این 

کتاب هـا یـا کپـی هسـتند و یـا بی کیفیت انـد. 
او در ادامـه گفـت: ایـن شکسـت سلسـله وار ابتـدا بـرای ناشـر 
اتفـاق می افتـد، بعـد بـرای پخش و در مرحلـه آخر به کتاب فروشـی 
می رسـد. کتاب فـروش  دیگـر انگیـزه ای نـدارد با ۳۰ درصـد تخفیف 
از ناشـر کتاب بخرد و با قیمت پشـت جلد بفروشـد و هزینه اجاره و 
دیگـر هزینه هـای جاری فروشـگاه را پرداخت کند. بعد هم اسـتقبال 
نشـود و هـی مقایسـه شـود کـه من فالن کتـاب را از ایسـتگاه مترو 
بـا ۷۰ درصـد تخفیـف می خرم و چـرا به کتاب فروشـی محل مراجعه 
کنـم؟ تبعـات ایـن موضـوع بسـیار سـنگین اسـت و اثـری بلندمدت 
دارد. تـازه روزهـای خوب مـان اسـت و بـه زودی اتفاقـات بدتـری 

برای نشـر خواهـد افتاد.
ایـن ناشـر خاطرنشـان کـرد: بـه نظـر نمی رسـد ایـن اتفاقـات 
کار شـخصی و فـردی باشـد؛ قاچـاق کتـاب همواره بـوده و اتحادیه 
ناشـران و کتاب فروشـان تـالش کـرده قاچـاق کتـاب را کنتـرل 
کنـد. بعضـا در مـواردی موفقیت هایـی را هـم به دسـت آورده؛ مثال 
متوجـه شـدند در زیرزمینـی حوالی تهـران کتاب های خوب ناشـران 

را کپـی می کننـد. 
امـا در فصـل جدیـدی که داخـل آن هسـتیم دیگر کپـی اتفاق 
نمی افتـد، یعنـی کتـاب  پرفـروش کپـی نمی شـود، بلکـه بازنویسـی 
می شـود. کتـاب جلـو متقلـب گذاشـته می شـود، فعل هـا جابه جـا 
می شـوند و عیـن همـان کتاب منتشـر می شـود، ناشـر ایـن کتاب ها 
حـق تالیـف یـا ترجمـه نمی دهـد، هزینه های جـاری ناشـران را هم 
نـدارد و بعضـا از کاغـذ دولتـی اسـتفاده هـم می کنـد و در بـازار بـا 

۷۰ درصـد و ٨۰ درصـد عرضـه می شـود.
او در ادامـه افـزود: تعـارف نداریم، مخاطب نهایـی هم به جیب 
خـود نـگاه می کنـد، این کـه چقـدر می خواهـد در ایـن بـازاری کـه 
مـردم اولویت هـای دیگـری دارنـد، بـرای کتـاب هزینـه کنـد. طبق 
آمارهـا کتـاب و کاالهـای فرهنگـی اولویت بیسـت و  چنـدم خانوار 
اسـت، معلـوم اسـت که مشـتری بـه آن بـازار گرایش پیـدا می کند. 
ایـن اقـدام ناشـر را بی انگیـزه می کنـد و صنـف کتـاب را بـه خطـر 
می انـدازد. از ایـن جهـت بـه نظرم ایـن کار به صورت سیسـتماتیک 
اتفـاق می افتـد و نمی توانـد کار یـک  فـرد باشـد. قاچـاق کتـاب کـه 
االن دارد تغییـر ماهیـت می دهـد، بـه صـورت سیسـتماتیک اتفـاق 

می افتـد.
باقـرزاده دربـاره تاثیـر کرونـا بـر این موضـوع هم گفـت: حتما 
بسـتر اینترنـت، قاچـاق کتـاب را توسـعه داده اسـت، زیـرا در بـازار 
سـنتی انقـالب و متروهـا و دکه هـا، کنتـرل و نظـارت بیشـتری بود 
امـا حـاال همین کار در وب سـایت آمـده و بدون هیـچ نظارت، ترس 

و دغدغـه ای بـه وسـعت ایـران انجام می شـود.
او دربـاره راه هـای مقابلـه بـا آن نیـز گفـت:  من ایـده ای ندارم 
چـه کاری می شـود کـرد، طبیعتـًا مـا بایـد روی مخاطـب نهایـی 
برنامه ریـزی کنیـم و مخاطـب نهایـی را مجاب کنیم کـه فرق کتاب 
خـوب و کتـاب کپـی را بشناسـد و بـه ناشـران اعتماد کنـد ولی این 
یـک  راه طوالنـی اسـت و نیـاز بـه کار تیمـی دارد که متاسـفانه کار 
تیمـی در کشـورمان بسـیار ضعیف اسـت. ایده ای بـرای این موضوع 
نـدارم کـه بگوییـم راهـش ایـن اسـت امـا اتفـاق بـد این اسـت که 
ناشـر دارد هـر روز ضعیف تـر می شـود و هزینـه جـاری، حـق تالیف 
و حـق ترجمـه اش پابرجاسـت ولـی مصرف کننده بـه بازارهای دیگر 
گرایـش پیـدا می کنـد. خطـری کـه همیشـه بـا کتـاب بـوده، ایـن 
اسـت کـه مـا مخاطـب مسـتمر نداریـم. مخاطـب ما بر اسـاس موج 
و هیجـان بـه بـازار گرایـش پیـدا می کنـد، یـک بـار بـازار مدیریت 
بـورس می شـود، یک بـار بازار توسـعه فردی، بـار دیگر بـازار اقتصاد 
و بالفاصلـه می خوابـد، مـا در رفتـار مصرف کننـده اسـتمرار نداریـم 
کـه ایـن موضـوع بـالی جـان ناشـران اسـت و ناشـر نمی دانـد در 

کـدام قسـمت تجارتـش سـرمایه گذاری بکند.

مدیر انتشارات بین المللی الهدی 
انک  دبی و ب ا امه  ن ید ویژه  گفت: تول
اطالعات جامع برای فارسی آموزان و 
استادان زبان فارسی جزو ضروریات 
آموزش زبان فارسی در خارج از کشور 
است که می تواند تاثیر شگرفی در میزان 

یادگیری فارسی آموزان داشته باشد.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان 
ا از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات 
ایران، ویژه برنامه روز فرهنگی ایران 
با حضور اکبر شیخ بابائی، مدیر خانه 
ن  ا ر ی ا ی  سالم ا ی  ر و جمه گی  ن ه ر ف
در بغداد، حجت االسالم و المسلمین 
شارات  ت ن ا ر  ی د م د  ح و م سدی  ا د  محم
بین المللی الهدی، زینب السلماوی استاد 
زبان فارسی مرکز فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در بغداد، حسین علی 
سبزه نماینده خانه کتاب و ادبیات ایران 
در بیست ودومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب بغداد و جمعی از فارسی آموزان 
در بیست ودومین نمایشگاه بین المللی 

کتاب بغداد برگزار شد.

 زبان و ادبیات فارسی؛ گوهر ممتاز 
در شرق و دنیای اسالم  

ائی به استقبال و  ب ا ب  اکبر شیخ 
درخواست فراگیران آموزش زبان فارسی 
در  گروهی  ر  حضو جهت  ق  ا عر ر  د
نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد اشاره 
کرد و گفت: مرکز فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در بغداد از سال ۱۳۹۴ 
شروع به کار کرد و بیشترین فعالیت 
این مرکز، آموزش زبان فارسی در سه 
سطح؛ مقدماتی، متوسطه و پیشرفته 
با دو روش آموزشی است که زیر نظر 
دانشگاه  و  فردوسی مشهد  ه  نشگا ا د
خانه  مدیر    . د ن ک می  یت  ل ا ع ف ن  ا ر ه ت
ایران در  فرهنگی جمهوری اسالمی 
بغداد افزود: با گذشت چندین سال از 
تشکیل این مرکز، استقبال قابل توجهی 
برای فراگیری زبان فارسی صورت گرفته 
است؛ به طوری که بیش از ٨۰ درصد 
روان،  به صورت  تحصیالن  ل ا رغ  ا ف ز  ا
به  توجه  با  د.  ن کن ارسی صحبت می  ف
شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری 
از ۲۰۰  بیش  کالس های حضوری، 
فراگیر در سنین مختلف و در مقاطع 
هستند  حصیل  ت ه  ب ل  و غ ش م ف  ل خت م
ادامه  به  تصمیم  د  ا ر ف ا ن  ی ا ر  ث ک ا که 

تحصیالت تکمیلی در ایران گرفته اند.
وی گفت: با توجه به اشتراکات 
فرهنگی و دینی، فراگیران عالوه بر 
به  عالقه مند  رسی  ا ف ن  ا ب ز ری  ی گ د ا ی

فرهنگ و هنر جمهوری اسالمی ایران 
هستند و این امر فرصت خوبی برای 
گسترش تبادالت فرهنگی و زبانی بین 

دو کشور است.
  

زبان فارسی  فراگیران  زایش  ف ا
می تواند ایران و عراق را به هم نزدیک تر 

کند
استقبال  به  السلماوی  ینب  ز  
فراگیران زبان فارسی اشاره کرد و گفت: 
مردم عراق عالقه خاصی به فراگیری 
زبان فارسی دارند که این موضوع از دو 
و  ایران  در کشور  ادامه تحصیل  به؛  جن
وجود مرز مشترک و داشتن اشتراکات 
فرهنگی، دینی و تجاری قابل بررسی 
اینکه شیوع ویروس  به  توجه  با  است. 
حضوری  کالس های  شد  باعث  ونا  ر ک
نفره   ۱5 حداکثر  و  محدود  صورت  ه  ب
باعث  محدودیت  این  اما  شود  گزار  ر ب
تحصیل  ادامه  از  فراگیران  صراف  ن ا
آموزش  به  نسبت  استقبال  بلکه  شد  ن
نیز بیشتر شده است. استاد زبان فارسی 
مرکز فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
در بغداد در پایان اظهار امیدواری کرد 
که با کمک و مساعدت رایزنی فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران و خانه فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران در بغداد، هر روز 
شاهد افزایش فراگیران زبان فارسی باشیم 
و این جنبه می تواند دو ملت ایران و عراق 

را هرچه بیشتر به هم نزدیک تر کند.
 

آموزش زبان فارسی نیازمند ساختار 
جدید است

 حجت االسالم والمسلمین محمد 

اسدی موحد با تشکر و قدردانی از رایزنی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  رهنگی  ف
دوره های  برگزاری  با  رابطه  در  غداد  ب
به  زبان فارسی  دانش افزایی  و  موزش  آ
موفق  آموزشی  مراکز  از  یکی  نوان  ع
با شعری  را  خود  بان فارسی، سخنان  ز
از فردوسی درباره جایگاه زبان فارسی و 
تاثیر آن در پیشرفت تمدن بشری آغاز 
زبان فارسی،  که  آنجا  از  گفت:  و  رد  ک
زبان دوم جهان اسالم است و از طرفی 
معارف  و  تصوف  عرفان،  اصلی  تون  م
شده اند  نگاشته  زبان فارسی  به  رآنی  ق
و  اولیه اسالمی  متون  بهتر  رای فهم  ب
زبان فارسی  با  آشنایی  دینی،  رهنگ  ف
خاصی  اهمیت  از  مسلمان  هر  رای  ب
برخوردار است. این اهمیت برای ملت 
همسایه و دوست؛ کشور عراق که عالوه 
بر اشتراکات فرهنگی، اشتراکات دینی 

و مرزی نیز دارند دو چندان می شود.
بین  انتشارات  موسسه  مدیرعامل 
به  توجه  با  داد:  ادامه  الهدی  لمللی  ا
اینکه تولید علم در ایران در زمینه های 
به  انسانی  به ویژه علوم  مختلف علوم 
این  ترجمه  تولید می شود،  بان فارسی  ز
آثار به زبان های دیگر به ویژه زبان عربی 
نیاز مراکز علمی و جوامع نخبگانی آنها 
خواهد بود. آموزش زبان فارسی نیازمند 
ساختار جدید و توجه به روش های نوین 
مراکز  در  امر  این  که  است  موزشی  آ
توجه  مورد  ایران  آموزشی  و  رهنگی  ف
قرار گرفته است. ضرورت دارد استادان 
زبان فارسی در خارج از کشور و فارسی 
آموزان با این روش ها آشنا شوند و این 
جایگزین روش های سنتی  را  روش ها 

آموزش زبان فارسی کنند.
تولید  کرد:  نشان  خاطر  وی   
اطالعات  بانک  و  دبی  ا یژه نامه  و
استادان  و  فارسی آموزان  برای  امع  ج
آموزش  ضروریات  جزو  بان فارسی  ز
زبان فارسی در خارج از کشور است که 
می تواند تاثیر شگرفی در میزان یادگیری 

فارسی آموزان داشته باشد.
 

استقبال چشمگیر جهت فراگیری 
زبان فارسی

ضمن  ه  سبز علی  حسین   
حضور  ز  ا تشکر  و  وش آمدگویی  خ
جایگاه  به  فارسی آموزان  و  یهمانان  م
بدون شک  گفت:  و  اشاره  بان فارسی  ز
خوش آهنگ ترین  از  یکی  بان فارسی  ز
زبان ها است و برای کسانی که به این 
زبان مسلط نیستند، گوش نواز خواهد بود. 
زبان و ادبیات فارسی یکی از مهم ترین 
و  ادبیات جهان  آثار  در سلسله  حلقه ها 
دنیای  و  زمین  گوهری ممتاز در شرق 
اسالم است.  سبزه گفت: خوشبختانه در 
حال حاضر در اکثر کشورها به ویژه کشور 
عراق به همت رایزنی فرهنگی جمهوری 
سطوح  در  زبان فارسی  ایران،  سالمی  ا
مختلف آموزش داده می شود که گواهی 
بر غنای ادب فارسی و جایگاه واالی آن 

در این کشور است.
 در پایان این ویژه برنامه، تعدادی 
از فارسی آموزان  متون و اشعار فارسی 

را خواندند.
 بیست ودومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب بغداد از ۲۰ خردادماه شروع و تا 

۳۰ خردادماه ۱۴۰۰ ادامه دارد.

در ویژه برنامه روز فرهنگی ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد مطرح شد؛

تولید ویژه نامه ادبی و بانک اطالعات جامع برای فارسی آموزان

برگزاری نشستی با موضوع ظرفیت ها
 و کارکردهای تئاتر رادیویی

ظرفیت ها و کارکردهای تئاتر رادیویی سوژه برگزاری یک نشست مجازی شد.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان به نقل از  روابط عمومی رادیو نمایش، در 
نشستی مجازی ظرفیت ها و کارکردهای تئاتر رادیویی برای رونق دهی به تئاتر در 
دوران بحران کرونا، روز شنبه )بیست و نهم خرداد ماه( مورد بررسی قرار می گیرد.

رادیو  با حضور محسن سوهانی مدیر  ین نشست توسط پژوهشکده هنر و  ا
نمایش، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، نادر برهانی مرند نویسنده، کارگردان و مدرس 
تئاتر و به دبیری محمود ترابی اقدم کارشناس تئاتر و رادیو، ساعت ۱۴ تا ۱۶ به صورت 

آنالین به نشانی   skyroom.online/ch/ricac/art برگزار می شود.
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از راست: دکتر منصور رستگار فسایی، شناخته نشد، دکتر مهدی حمیدی شیرازی 
و صدرالدین محالتی در سال های دور اختصاصی دنیای جوانان

فرصت گذشته بود و 
مداوا ثمر نداشت

پروین اعتصامی

بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت
سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت

مهر بلند، چهره ز خاور نمی نمود
ماه از حصار چرخ، سر باختر نداشت

آمد طبیب بر سر بیمار خویش، لیک
فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت

دانی که نوشداروی سهراب کی رسید
آنگه که او ز کالبدی بیشتر نداشت

دی، بلبلی گلی ز قفس دید و جانفشاند
بار دگر امید رهائی مگر نداشت

بال و پری نزد چو بدام اندر اوفتاد
این صید تیره روز مگر بال و پر نداشت

پروانه جز بشوق در آتش نمیگداخت
میدید شعله در سر و پروای سر نداشت
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معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی
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گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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علي هاشمي و خانواده آقاي هاشمي!

هاشمی،  آقای  خانواده  مایش  ن
به  و  هاشمی  عامل  علی  وشته  ن
کارگردانی مشترک او و هادی عامل 
از ۲۰ خرداد در تماشاخانه سنگلج روی 
حجازی مهر،  مسعود  است.  حنه  ص
علی  باروتچی،  فهیمه  عامل،  ادی  ه

رازقی،  سینا  اورعی،  بهادر  هاشمی،  امل  ع
فاطمه عباسی، ساالر دریامج، فرشته قاسم پور و یاسمن رضازاده در این 
نمایش ایفای نقش دارند. علی عامل هاشمی درباره این نمایش به دنیاي 
جوانان گفت: این اثر ترکیبی از نمایش های ایرانی چون تخت حوضی، 
تعزیه و عروسک گردانی است. قصه این نمایش برخالف دیگر نمایش های 
آئینی سنتی که معموال تاریخی و در بازه زمانی می گذرد، امروزی و در حال 
حاضر است. این اثر جز دسته نمایش های شادی آور محسوب می شود و 
داستان، منتقد وضعیت موجود و اتفاقات آزاردهنده جامعه با زبان طنز است.

بیوک میرزایي در نقش فیدک کاسترو

بازیگر کهنه کار  بیوک میرزایی 
تلویزیون در فیلم سینمایی  سینما و 
کارگردانی  به  کارائیب،  از  همانی  م
بهزاد فراهانی و تهیه کنندگی شهرام 
گیل آبادی نقش فیدل کاسترو را ایفا 

می کند. بهزاد فراهانی فیلمنامه مهمانی از 
کارائیب را بر اساس کتابی به قلم خودش 
نوشته و حمیدرضا قطبی در نخستین تجربه کارگردانی فراهانی، او را به 
عنوان مشاور کارگردان همراهی می کند. تاکنون در این فیلم رضا بابک، 
بیوک میرزایی، شقایق فراهانی و آذرخش فراهانی مقابل دوربین مرتضی 
پورصمدی رفته اند و بازیگران دیگری نیز در ادامه کار به جمع هنرمندان 
این اثر عاشقانه اضافه خواهند شد. نکته عجیب درباره این فیلم حضور 
فرزندان بهزاد فراهاني در آن مي باشد که این کار را به کاري خانوادگي 

تبدیل کرده است!

ماني رهنما هم وارد زد و بند شد!

فیلم  نمایش  پروانه  صدور  ا  ب
به  رهنما  مانی  بند،  و  زد  ینمایی  س
عنوان خواننده تیتراژ این فیلم معرفی 
به  بند،  و  زد  سینمایی  فیلم  د.  ش
نویسندگی و کارگردانی داود نوروزی 

و تهیه کنندگی مقصود جباری چندی پیش 
در سکوت خبری ساخته شد و حاال با صدور 
پروانه نمایش باید درباره نحوه اکران این فیلم تصمیم گیری شود. امین 
زندگانی، هنگامه حمیدزاده، همایون ارشادی، فریبا کوثری، محمدعلی 
کیانی و سیدمهرداد ضیایی بازیگران این فیلم سینمایی هستند. این فیلم 
با موضوعی ملتهب و ساختاری معمایی به مسائل روز جامعه می پردازد و 
تالش برای بقا در شرایط اقتصادی سخت دستمایه درام زد و بند است 
که شخصیت های آن برای رسیدن به خواسته های خود دست به هر کار 

غیرقابل تصوری می زنند.
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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

پوستر جشنواره کن رونمایي شد

پوستر هفتاد و چهارمین جشنواره 
فیلم کن با تصویری از اسپایک لی، 
محبوب  و  موفق  نامدار،  ارگردان  ک
فیلم  منتشر شد. جشنواره  مریکایی  آ
به  نهایت  در  گذشته  سال  که  کن 
دلیل همه گیری کرونا لغو شد امسال 

بنا دارد به صورت کامال حضوری و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار شود.

 پوستر امسال جشنواره کن شامل تصویری از نخل به عنوان نماد 
امسال  که  است  آمریکایی  کارگردان  لی،  اسپایک  و  فرانسه  کن  شهر 
فیلم  دارد.  عهده  بر  را  اصلی کن  مسابقه  بخش  داوران  هیات  یاست  ر
قهرمان، ساخته اصغر فرهادی نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه 
اصلی کن خواهد بود و با ۲۳ فیلم دیگر برای کسب جایزه نخل طالی 

بهترین فیلم رقابت خواهد کرد.

ما
سین

 

به بهانه ۷0 سالگي رضا کیانیان

ستاره اي که نمي خواست ستاره شود!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲۶۳058۲4- فکس: ۲۶۳058۲4 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲۷5۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

ــز  ــاید هرگ ــان ش ــا کیانی رض
یــک سوپراســتار در ســینما نبــوده 
ــک  ــوان ی ــه عن ــواره ب ــي هم ول
وزنــه ســنگین در ایــن عرصــه بــه 
ــر  ــورش در ه ــه و حض ــمار رفت ش
اثــري بــه آن جــال و جان بخشــیده 
اســت. رضــا کیانیــان را بایــد یکــي 
از اســاتید بازیگــري در کشــورمان 
بدانیــم کــه نــه تنهــا در این رشــته 
بلکــه در رشــته هاي مختلــف 
هنــري حضــور داشــته و یــک 
ــوب  ــز محس ــي نی ــال اجتماع فع
مي شــود. رضــا کیانیــان یــک 
آدم چنــد وجهــی اســت، بازیگــری 
ســینما و تئاتــر، مجسمه ســازی، 
تــر،  ئا ت نــی  عکاســی، کارگردا
مشــاوره، طراحــی صحنــه و البتــه 
نوشــتن چندیــن کتــاب. حــاال 
او وارد ۷۰ســالگي شــده اســت، 
ــه  ــد ک ــه او نمي آی ــال ب ــه، اص بل
۷۰ســال ســن داشــته باشــد چــون 
نــه تنهــا هنــوز شــاداب و ســرزنده 
اســت، بلکــه تــوان و انــرژي 
ــه او  ــه گفت ــاده اي دارد و ب فوق الع
بســیاري از ایــن انــرژي را مدیــون 
عشــق و عالقــه اش بــه هنر اســت.

ــي در  ــران، زندگ ــد در ته تول
ــهد مش

رضــا کیانیــان ۲۹خرداد ســال 
ــان  ــدان خراس ــه می ۱۳۳۰ در محل
ــن  ــد. دومی ــا آم ــه دنی ــران ب ته
ــرادر  ــواده و دارای ۴ ب ــد خان فرزن
ــک  ــد. او در ی ــر می باش و ۲ خواه
ــه  ــواده ب ــراه خان ــه هم ــالگی ب س
مشــهد نقــل مــکان کــرد. در 
مشــهد عــالوه بــر گذرانــدن دوران 
تحصیالت ابتدایی و دبیرســتان، در 
حــوزه علمیــه مشــهد بــه تحصیــل 
دروس فقهــی و اســالمی نیــز 
پرداخــت. اولیــن اســتاد بازیگــری 
او بــرادرش داوود بــود کــه در 
ســال ۱۳۴5 وی را در نمایشــنامه از 
ــه قلــم غالمحســین  پانیفتاده هــا ب
ــا  ــرد. رض ــی ک ــاعدی کارگردان س
بــه مــدت ۳ ســال در گــروه تئاتــر 
ــت. وی در  ــت داش ــرادرش فعالی ب
ســال ۱۳55 از دانشــکده هنرهــای 
زیبــای دانشــگاه تهــران در رشــته 
 . د ـ ـ ش ل  ـ ـ صی ح ت ل ا غ  ر ا ف ر  ـ ـ ت ا ئ ت
ــده قراچــه داغــی،  همســرش، های
خواهــرزاده ســهراب ســپهری 
اســت. کیانیــان فعالیــت در ســینما 
را از ســال ۱۳۶٨ بــا حضــور در 
ــن  ــه های زمی ــام وسوس ــم تم فیل
ــاز  ــمندریان آغ ــد س ــاخته حمی س
ــا  ــاخته احمدرض ــا س ــرد. کیمی ک
درویــش نخســتین کار قابــل توجه 
او و آژانــس شیشــه ای نقطــه اوج او 

ــود. ــینما ب در س

ــاي  ــدر آق ــي هاي پ چاقوکش
ــر! بازیگ

رضــا کیانیــان ســال ها قبل در 
مصاحبــه اي گفتــه بــود کــه پدرش 
ــب  ــای طی ــادر و از نوچه ه بزن به
بــوده و عنــوان کــرد: شــغل پــدرم 
ــادر و  ــزن به ــود. او ب ــزي ب کله پ
باســتانی کار بــود و همــدوره 

هفــت کچلــون و حســین رمضــون 
یخــی! مــن متولــد میدان خراســان 
تهــران ولــي مــادرم مشــهدی 
بــود. بعــد از ازدواج در تهــران 
ــرادرم )داوود(  ــد. اول ب ــاکن ش س
کــه ۹ســال از مــن بزرگتــر اســت 
متولــد می شــود و یــک ســال 
و نیــم بعــد از تولــد مــن. بــه 
مشــهد مهاجــرت می کنیــم و 
ــدر  ــزرگ می شــوم. پ ــن آنجــا ب م
ــه  ــینه ای ب ــن پیش ــا چنی ــن ب م
ــا  ــان دوت ــد. آن زم ــهد می آی مش
از گنده الت هــاي مشــهد ســراغ 
ــا او دوئــل کننــد.  او مي آینــد تــا ب
در مشــهد یــک ســاختمانی بــود به 
اســم چهارطبقــه کــه االن جــزوی 
ــی مشــهد اســت و  از دروازه طالی
ــوی آن  ــت. جل ــده اس ــراب ش خ
ــا  ــن ب ــای م ــد. باب ــرار می گذارن ق
چاقــو، شــکم غالمحســین پشــمی 
ــد  ــا بل ــه آنه ــد البت ــاره می کن را پ
ــه  ــد ک ــو بزنن ــه چاق ــد چگون بودن
طــرف نمیــرد. بعــد از ایــن دوئــل 
ــهد را  ــه مش ــوز ورود ب ــدرم مج پ

می گیــرد!

ــد  ــه خداون ــدن ب ــک ش نزدی
ــي و طلبگ

رضــا کیانیــان کــه تحصیالت 
حــوزي هــم دارد، دربــاره چگونگي 
نزدیــک شــدن بــه خــدا مي گویــد: 
در دوره نوجوانــی، تابســتان ها 
ام یــا در حیــاط  روی پشــت ب
می خوابیــدم و ســاعت ها خوابــم 
ــگاه  ــمان را ن ــون آس ــرد چ نمی ب
و فکــر می کــردم  می کــردم 
ــت  ــت و از وحش ــدا کجاس ــه خ ک
ــم  ــد خواب ــت و بع ــه ام می گرف گری
می بــرد.  همیــن عامــل باعــث 
ــی  ــدت آدم مذهب ــه به ش ــد ک ش
ــرف را  ــای آن ط ــا رازه ــوم ت ش
کشــف کنــم  مــا خانــواده مذهبــی 
هــم بودیــم ولــی مــن بــه صــورت 
مشــخص رفتــم دنبالــش و صبح تا 
شــب در مســاجد بــودم و مرید این 
ــن رازهــا  ــم ای ــا ببین و آن شــدم ت
ــم  ــک دوره ای ه ــتند. ی ــه هس چ
ــی  ــل درس طلبگ ــن دلی ــه همی ب

ــدم. خوان

بازگشــت بــه تهــران و شــروع 
زیگري ا ب

دانشــکده  ســال ۱۳5۱ در 
هنرهــای زیبــا قبــول شــدم و بــه 
ــه  ــه همیش ــرا ک ــدم چ ــران آم ته
در ســرم ســوداي هنــر و بازیگــري 
بــود. حتــي زماني کــه طلبگــي 
مي کــردم، ایــن ســودا را در 
ســر داشــتم. البتــه هرگــز بــه 
اینکــه سوپراســتار باشــم فکــر 
نکــردم بلکــه بیشــتر دوســت 
داشــتم تــا نقش هــاي مختلــف 
ــه ام  ــال نقش ــم. اص ــه کن را تجرب
ــه بازیگــری در ســینما  ــرای ادام ب
همیــن بــود و بار هــا نوشــته ام 
کــه هیچ وقــت نمی خواســتم در 
بازیگــری چیــزی غیــر از ایــن 
ــتم  ــت داش ــه دوس ــوم. همیش بش
نقش هــای گوناگــون بــازی کنــم. 
ــودم.  ــزان ب از نقــش تکــراری گری
ــردم  ــازی ک ــی ب ــار نقش های چندب
کــه بســیار در دل تماشــاگر جــا باز 
ــدا  ــازار پی ــالح ب ــد و به اصط کردن
ــا  ــی از کارگردان ه ــد و برخ کردن
و تهیه کننــدگان می خواســتند از 
آن محبوبیــت اســتفاده کننــد و 
همــان نقــش را البتــه در قصــه ای 
ــد،  ــن پیشــنهاد کردن ــه م دیگــر ب
ولــی بــازی نکــردم فقــط بــه ایــن 
ــار  ــش را یک ب ــه آن نق ــل ک دلی

ــودم. ــرده ب ــازی ک ب

بازیگري شعبده بازي است!
رضــا کیانیــان نظــرات جالبــي 
دربــاره دنیــاي بازیگــري دارد، 
او مي گویــد: خیلی هــا دوســت 
ــا  ــوند و خیلی ه ــر ش ــد بازیگ دارن
ــر  ــه بازیگ ــد ک ــر می کنن ــم فک ه
ــری  ــرا بازیگ ــون ظاه ــتند، چ هس
و  ا  ـ ـ ب ی ز ــد  ی ا ب ســت.  ا ده  ا ـ سـ
خوش تیــپ باشــی، کــه همــه فکــر 
مــی کننــد هســتند و کمی پــر رو... 
در ایــن صــورت فقــط بــه فیزیــک 
خــودت بســنده کــرده ای. یــک نفر 
ممکــن اســت زیبا باشــد یــا هیکل 
خوبــی داشــته باشــد، امــا اینهــا در 

نهایــت ارتباطــی با بازیگر شــدن او 
ندارنــد. مانکن هــا و مدل هــا همــه 
ایــن ویژگــی را دارنــد امــا بازیگــر 
ــخصه های  ــی از مش ــتند. یک نیس
ــن اســت کــه نگاهــش  بازیگــر ای
دزد اســت. او همیشــه بــه محیــط 
ــد.  ــگاه مي کن ــوب ن ــش خ اطراف
ازی  ب ازیگــری مثــل شــعبده  ب
اســت. شــعبده باز می آیــد روی 
صحنــه و دســت ها و آســتین 
خالــی اش را بــه شــما نشــان 
می دهــد. بعــد پشــت و روی یــک 
پارچــه را هــم نشــان می دهــد 
ــزی  ــدید چی ــن ش ــی مطمئ و وقت
نیســت، ناگهــان از آن وســط یــک 
خرگــوش بیــرون مــی آورد و شــما 
ــی  ــدازد. وقت ــرت می ان ــه حی را ب
مــی روم روی صحنــه دوســت 
ــان  ــد رضــا کیانی دارم همــه بگوین
آمــده و چنــد دقیقــه کــه گذشــت 
مــرا یادشــان بــرود و غــرق نقــش 
شــوند، امــا مــن دوبــاره ایــن قضیه 
را بــه یادشــان مــی آورم و دوباره از 
اول. مــدام دوســت دارم ایــن بازی 

ــه بدهــم. ــا تماشــاگر ادام را ب

دســتمزد بازیگــران چقــدر 
اســت؟

میــزان  کــه  ــت  س ا ه ل ا س
ــوال  ــک س ــران ی ــتمزد بازیگ دس
بــراي  شــگي  ی م ه و  گ  ر ز ـ ـ ب
ــان  ــي غیرمخاطب ــان و حت مخاطب
ــع  ــد! درواق ــه مي باش ــن عرص ای
خیلي هــا فکــر مي کننــد کــه همــه 
بازیگــران درآمــدي نجومــي دارنــد 
در صورتي کــه اینطــور نیســت. رضا 
کیانیــان دربــاره دســتمزد بازیگران 
ــک  ــتمزد ی ــه دس ــد: اینک مي گوی
ــود،  ــن می ش ــه تعیی ــر چگون بازیگ
ــیم  ــه بپرس ــت ک ــن اس ــل ای مث
دســتمزد یــک فوتبالیســت چگونــه 
تعییــن می شــود؟ بــه اهمیــت 
ــازی  ب و  ا پســتی اســت کــه 
می کنــد، بــه محبوبیتــی اســت 
کــه آن بازیکــن فوتبــال دارد و 
ــد  ــه می توان ــی ک ــای تکنیک کار ه
ــش  ــش را پی ــد و تیم ــام ده انج
ببــرد. اینهــا دســتمزدش را تعییــن 

می کنــد. در مــورد ســینما هــم 
همینطــور اســت. تهیه کننــده 
ــول  ــر پ ــه بازیگ ــت ب ــم، مف فیل
نمی دهــد. پــول می دهــد به خاطــر 
اینکــه اســتفاده ای ببــرد. امــا نکتــه 
ــوق شــهروندی  ــدی بحــث حق بع
اســت. یکــی از ایــن حقــوق 
شــهروندی ایــن اســت کــه کســی 
از کســی نپرســد چقــدر درآمــد 
داری؟ در هیــچ جــای جهــان 
نمی پرســند کــه چقــدر درآمــد 
داری؟ چــون شــما می توانیــد 
بــه راحتــی بگوییــد بــه شــما چــه 
ــوع  ــک موض ــن ی ــی دارد! ای ربط
خصوصــی و حــق شــخصی اســت. 
پرســش دربــاره آن ورود بــه دنیای 

ــت. ــهروند اس ــخصی ش ش

تفــاوت رضــا کیانیــان و رضــا 
کیانیــان!

رضــا کیانیــان در توصیــف 
خــودش نقطه نظــرات جالبــي 
ــان  ــا کیانی ــد: رض دارد. او مي گوی
ــان  ــا کیانی ــا رض ــت ی ــر اس مهمت
بازیگــر؟ مــن می گویــم خــود رضــا 
کیانیــان مهمتــر اســت، چــون اگــر 
ــود.  ــم نب ــری اش ه ــود بازیگ او نب
یعنــی اول یــک آدمــی هســت 
ــن کار را  ــی ای ــه آن آدم، توانای ک
هــم دارد. مــن خیلــی توانایی هــای 
دیگــری هــم دارم، امــا در نهایــت 
ــه  ــت ک ــان اس ــا کیانی ــن رض ای
همــه آنهــا را انجــام می دهــد. 
بازیگــری مــن را انجــام نمی دهــد. 
پــس در نتیجــه مــن قبــل از 
اینکــه بازیگــر شــوم یــک آدمــی 
بــوده ام و همچنــان همــان آدم 
ــا  ــم حتم ــن ه ــه م ــتم. البت هس
تغییــر کــرده ام. مگــر می شــود 
ــا  ــی موقعیت ه ــم؟ خیل ــر نکن تغیی
آدم را مغــرور می کنــد. چــون 
می بینــد کــه همــه تحویلــش 
ــه یــک نهیــب  ــی ب ــد، ول می گیرن
ــه آن  ــت ک ــاج اس ــالقی احتی و ش
ــود.  ــه آدم زده ش ــد ب ــالق بای ش
ــوی  ــب از س ــن نهی ــا ای ــاال ی ح
اطرافیــان آدم باشــد یــا خــود آدم. 
ــوی  ــالق از س ــبختانه آن ش خوش
ــم  ــه اطراف ــرادی ک ــن اف نزدیکتری
هســتند بــه مــن زده می شــود. 
ــن  ــه ممک ــروری ک ــه غ در نتیج
اســت باعــث شــود مــن از خــودم 
دور شــوم، شکســته می شــود. 
فکــر می کنــم زمانــی بازیگــری و 
معــروف شــدن و شــهرت می توانــد 
ــار  ــود و افس ــب ش ــن غال ــر م ب
مــرا در دســت بگیــرد کــه مــن از 
شــهرت کوچکتــر باشــم، ولــی من 

ــرم. ــهرت بزرگت از ش

اهمیــت ویــژه بــه محیــط 
زیســت

همانطــور که اشــاره شــد رضا 
کیانیــان یــک فعــال اجتماعــي 
نیــز محســوب مي شــود و بــه 
ــات  ــون خــود و اتفاق ــاي پیرام دنی
او   . د دهــ ــت مي  همی ا ــه  مع جا
ــد:  ــط زیســت مي گوی ــاره محی درب
ــت  ــت اهمی ــه محیط زیس ــن ب م
می دهــم، چــون بــه تمیــزی 
خانــه ام، بــه تمیــزی کوچــه ام، 
بــه تمیــزی شــهرم، بــه آب و 

هــوای کشــورم و به آینده کشــورم 
اهمیــت می دهــم. ایــن روز هــا 
ــن معضــل جهــان،  شــاید بزرگتری
ون  ـ چـ ـت،  سـ ا ـت  سـ ی ز ط  محی
ــودی اســت.  ــال ناب ــت در ح طبیع
ایــن نابــودی را ممکــن اســت کــه 
ــم،  ــا نبینی ــه ج ــر و در هم در ظاه
مثــال برخــي اتفاقــات و مشــکالت 
ممکــن اســت در شــهرهاي خاصي 
ــه  ــواش یق ــواش ی ــی ی باشــند، ول

ــت. ــد گرف ــا را خواه ــه م هم

ــالگي  ــراي ۷۰س ــه اي ب برنام
ــدارم! ن

او حــاال وارد ۷۰ســالگي شــده 
ــي مي گویــد خیلــي  اســت ول
اهــل برنامه ریــزي نیســت. او 
ــزی  ــن آدم برنامه ری ــد: م مي گوی
نیســتم. اصــال ممکن اســت ســوار 
قایقــی شــوم که قــرار اســت به آن 
طــرف رودخانــه برســم، ولی وســط 
ــزی در ســوی دیگــر  ــک چی راه ی
ببینــم و قایقــم را کــج کنــم و بــه 
آن ســمت بــروم. تــا االن اینطوری 
بــوده ام، پــس در نتیجــه برنامه ریــز 
ــرگ  ــم. م ــتم. کارم را می کن نیس
ســراغ همــه می آیــد. اتفاقــا خــوب 
اســت کــه می آیــد، چــون باالخــره 
ــویم،  ــام ش ــی تم ــک جای ــد ی بای
ــد،  ــری هــم ســراغ همــه می آی پی
بازنشســتگی هــم ســراغ همــه 
می آیــد. حــاال مــن غصــه بخــورم 
ــده بازنشســته خواهــم  چــرا در آین
ــه جــای اینکــه  شــد؟ در نتیجــه ب
غصــه بخــورم چــرا بازنشســته 
می شــوم، االن کار هایــی را کــه 
بایــد بکنــم انجــام می دهــم. 
وقتــی می گوییــد ۷۰ ســال، همــه 
ــه وای ۷۰  ــوند ک یکجــوری می ش
ــن غصــه  ــاال م ــالش اســت! ح س
ــد  ــا خوشــحال بای ــد بخــورم ی بای
ــخ از  ــزرگان تاری ــه ب ــم؟ هم باش
پیامبــران، فالســفه و اســاطیر 
گفته انــد کــه غصــه گذشــته را 
ــم  ــده ات ه ــه آین ــاد ب ــور و زی نخ
ــب.  ــاش. االن را بچس ــغول نب مش

امیــدوارم کــه بتوانــم االن را 
ــبم. بچس

پســر کــو نــدارد نشــان از 
پــدر...

شــاید جالــب باشــد بدانیــد که 
پســر رضــا کیانیــان )علــي کیانیان( 
ماننــد پــدر عرصــه هنــر را انتخــاب 
کــرده اســت ولي در حیطــه دیگري 
فعالیــت مي کنــد. او در عرصــه 
موســیقي حضــور دارد و البتــه 
همکاري هایــي هــم بــا پــدرش 
ــیقي  ــاخت موس ــد س ــته مانن داش
نمایــش حرفــه اي که رضــا کیانیان 
آن را کارگردانــي کــرده بــود. رضــا 
کیانیــان در رابطــه حضــور پســرش 
در موســیقي مي گویــد: یکــی از 
ــن  ــن ای ــی م ــرت های زندگ حس
ــیقی کار  ــا االن موس ــه ت ــت ک اس
نکــرده ام! هیــچ ســازی را نمی توانم 
بنــوازم و صــدای خوبــی هــم بــرای 
خوانــدن نــدارم! واقعیــت این اســت 
کــه بــا توجــه بــه احواالتــم، همــه 
ــم و  ــوش می کن ــیقی گ ــوع موس ن
ــن  ــی م ــود در زندگ ــال نمی ش اص
ــد.  ــته باش ــود نداش ــیقی وج موس
چــون بدون موســیقی حتمــا چیزی 
در زندگــی کــم دارم. علي، همیشــه 
ــود و از  ــد ب ــیقي عالقمن ــه موس ب
ــاي خاصــي  ــي کاره ــان کودک هم
ــه  ــحالم ک ــي داد و خوش ــام م انج
ــیقي را  ــن از موس ــرت م او آن حس

ــرآورده کــرده اســت. ب

ي  ا ه ي  د ه ـ ـ ش م و  ا  ـ ـ ض ر
ن ا ر ـ ـ ی ا ي  ا م ن ی ـ ـ س

شــاید جالــب باشــد بدانیــد کــه 
چهره هــاي شــاخص زیــادي در 
ــي  ــه اصالت ــم ک ــر داری ــه هن عرص
مشــهدي دارنــد. رضــا کیانیــان 
ــبت  ــه مناس ــه را ب ــن مقال ــه ای ک
۷۰ســالگي وي منتشــر کرده ایــم 
یکــي از هنرمندانــي اســت کــه 
هــم از ســوي مــادرش اصالتــي 
مشــهدي دارد و هــم در مشــهد 
بــزرگ شــده اســت. رضــا عطــاران 

ــینما و  ــه س ــاخص عرص ــره ش چه
تلویزیــون کــه یکــي از پولســازترین 
ــور  ــدان کش ــن هنرمن و محبوب تری
اســت، مشــهدي اســت. حامــد بهداد 
چهــره جنجالــي و متفاوت ســینماي 
ــروف  ــهدي مع ــر مش ــور دیگ کش
عرصــه هنــر مي باشــد. خانــواده 
ــد،  ــوش ارجمن ــد شــامل داری ارجمن
زنده یــاد انوشــیروان ارجمنــد و 
ــتند.  ــهدي هس ــد مش ــرزو ارحمن ب
ــوان و  ــر ج ــهیلي بازیگ ــاعد س س
دوست داشــتني و موفــق ســینما زاده 
مشــهد اســت و ســاره بیات، هنگامه 
قاضیانــي و میتــرا حجــار نیــز ماننــد 
ــد شــده اند. علــي  او در مشــهد متول
مســعودي یــا همــان علي مشــهدي 
معــروف هــم دیگر مشــهدي حاضر 

ــر اســت.  در عرصــه هن

ــر  ــک بازیگ ــط ی ــان فق کیانی
ــت...! نیس

در کتــاب بزرگداشــت رضــا 
ــه  ــا ک ــه معتمدآری ــان، فاطم کیانی
چندیــن بــار تجربــه همــکاري بــا او 
ــرد.  ــر ک ــتي منتش ــته یادداش را داش
ــت آورده  ــن یادداش ــا در ای معتمدآری
ــاد  ــود: در دنیــای ســینما وقتــی زی ب
گفتــه مــی شودکســی دارد ادای 
ــا  ــی اورد و ی ــری را درم ــازی بازیگ ب
ــود  ــل او بش ــد مث ــی کن ــالش م ت
ــان  ــان، زم ــه آن زم ــم ک ــد بدانی بای
مهــم مانــدگاری یــک بازیگــر و 
تولــد یــک ســبک بازیگــری اســت! 
رضــا کیانیــان یــک ســبک و شــیوه 
بازیگــری در ســینمای ماســت. 
ســبک و شــیوه ای کــه ممکن اســت 
بعضی هــا خوششــان نیایــد و یــا 
عــده ای شــیفته اش باشــند، ولی مهم 
یگانــه بــودن آن اســت. رضــا کیانیان 
دیگــر فقــط یــک بازیگــر نیســت او 
ــک هــدف  و شــیوه بازیگــری اش ی
بــرای بســیاری از عاشــقان بازیگــری 
در ســینمای ماســت. ایــن همــه را او 
طــی ســالیان ذره ذره اندوختــه اســت 
ــه  ــن حرف ــه در ای ــر و حوصل ــا صب ب

بســیار ســخت...
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