
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

اولویت مشکالت کشور معیشت، آب و برق است، نه فضای مجازی!

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، ایران در هشت 
با توسعه میادین مشترک نفت و  سال گذشته توانست 
گاز خود، که در راس آنها پارس جنوبی و میادین نفتی 
غرب کارون قرار دارد، برداشت از این میادین را افزایش دهد و حتی 

از کشورهای همسایه نیز پیشی بگیرد.
همزمان با آغاز دولت تدبیر و امید در سال ۹۲، بهره برداری 
اولویت های  از مهمترین  به عنوان یکی  و توسعه میادین مشترک 

وزارت نفت این دولت مورد توجه قرار گرفت.
ایران دومین دارنده مخازن گازی جهان و در جایگاه چهارم 
دارندگان نفت دنیا قرار دارد. گستردگی میادین نفت و گاز در ایران 
با کشورهای همسایه مشترک  این میادین  از  تا برخی  باعث شده 
باشد و نیمی از میدان در طرف ایران و نیمی دیگر در ظرف کشور 

همسایه قرار بگیرد.
صفحه 3

نماینده مجلس:

پیام رسان های خارجی
 تا توانمندسازی نرم افزارهای داخلی فعال هستند

دیوار کشیدن به دور خودمان!
رییس کمیسیون فناوری اطالعات و 
ارتباطات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: 
محدودیت هایی که طرح صیانت از فضای 
خودمان  دور  به  کشیدن  دیوار  می کند.  ایجا  مجازی 
است و با آن به خودمان آسیب زده و خود را تحریم 
اقتصاد  به  آسیب  بیشترین  هم  نهایت  در  می کنیم. 

کشور وارد می شود.
محمدرضا طالیی در گفت وگو با دنیای جوانان در 
مورد طرح صیانت از فضای مجازی و تاثیر آن بر اقتصاد 
اظهار کرد: دنیا از فناوری اطالعات برای توسعه کسب 
و کار و به عنوان موتور متحرک اقتصاد استفاده می کند 
و تاثیر دنیای فناوری اطالعات در حوزه های مختلف 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. 
صفحه 3

سخنگوی شورای شهر اراک خبرداد

 اختصاص سه هزار میلیارد ریال 
برای پنج طرح عمران شهری اراک 
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آغاز واکسیناسیون خبرنگارن، معلمان، اساتید دانشگاه و زندانیان

صفحه 2
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1799- شنبه 9  مرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مردي که 

نمي خندید ولي 
مردم را مي خنداند

6ورزش
از من خواستند در 

چهارمین المپیک 
شرکت کنم!

نک 1با

فيلم مستند باستر بزرگ كه اين روزها از شبكه نمايش خانگي 
در حال پخش است، فيلمی در گونه بيوگرافی و محصول سال 
۲۰۱۸ كشور آمريكا است. فيلمی به كارگردانی و نويسندگی 
پيتر بوگدانوويچ كه براساس زندگی و آثار كمدی باستر كيتون، 
هنرپيشه بزرگ و مطرح سينمای كمدی، ساخته شده و در واقع 

مرور كاملی است....

از  احسان حدادی پس  جوانان،  دنيای  خبرنگار  گزارش  به 
ناكامی در صعود به فينال مسابقات پرتاب ديسک در پاسخ 
به اين سوال كه چرا نتوانستی به فينال راه پيدا كنی، گفت: 
ركورد ۵۸ متر و ۹۸ سانتی متر، بهترين پرتاب من در المپيک 

بود، البته كار خيلی سختی بود،  ....

از   ايران  صادرات  بانک  مديرعامل 
واكسيناسيون ۲۴۰ هزار همكار شبكه 

بانكی ظرف ۱۰ روز آينده خبر داد.

آغاز واکسیناسیون 
کارکنان بانک ها 

از شنبه

پیشی گرفتن ایران در برداشت از میادین مشترک نفت و گاز اعالم نتایج آزمون تیزهوشان 1400 
در اوایل هفته آینده

رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان درباره اعالم نتایج آزمون 
سمپاد ۱۴۰۰ گفت: ما همه تالش خود را می کنیم که نتایج آزمون تیزهوشان 
را در اوایل هفته آینده اعالم کنیم اما یک سری کارهای اجرایی هم وجود دارد.

رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان توضیح داد یکی از مهم ترین 
دالیلی که نخبگان عالقه مند به مهاجرت هستند و یا اگر در داخل کشور زندگی می کنند اما 

خوشحال نیستند این است که احساس می کنند کار بزرگ انجام نمی دهند.
صفحه ۲

به حساب  جاری  ماه  دهم  در  که  معیشتی  یارانه 
سرپرستان خانوار واریر می شود، آخرین یارانه نقدی است 

که دولت روحانی پرداخت خواهد کرد.
به گزارش دنیای جوانان از آبان ماه ۱3۹۸ همزمان با افزایش 
قیمت بنزین، مقرر شد تا مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم به مردم 
به صورت نقدی پرداخت شود، زین رو پیش بینی شد که حدود ۶۰ 
میلیون نفر که حدود ۱۹ میلیون خانوار  بودند از بین جمعیت ۷۸ 

یارانه  ماهانه  پرداخت  و  انتخاب شوند  بگیران  یارانه  نفری  میلیون 
حذف شده از بنزین برای آنها صورت گیرد.

از آن زمان تا کنون ۲۰ مرحله یارانه معیشتی پرداخت شده 
و دولت دوازدهم که آغازگر این یارانه نقدی جدید بود در روزهای 
 پایانی فعالیت خود، بیست و یکمین مرحله را روز دهم مرداد یعنی 

در آستانه واگذاری دولت پرداخت می کند.
صفحه 3.

 واریز آخرین یارانه معیشتی توسط دولت روحانی! 
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مدیرعامل بانک صادرات ایران از  
واکسیناسیون ۲۴۰ هزار همکار شبکه 

بانکی ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
در  صیدی  حجت اله  ایران،  صادرات 
مراسم آغاز طرح واکسیناسیون سراسری 
کارکنان شبکه بانکی کشور که همزمان 
با روز عید سعید غدیر خم با حضور دکتر 
در  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرمانده  زالی، 
طالبی،  محمد  دکتر  تهران،  کالنشهر 
عامل  مدیران  مرکزی،  بانک  دبیرکل 
شعب  کارکنان  از  تعدادی  و  بانک ها 
بانک ها در محل بانک مرکزی برگزار 
شد، اظهار کرد: واکسیناسیون ۲۴۰ هزار 
همکار شبکه بانکی ظرف ۱۰ روز آینده 
انجام خواهد شد و این طرح که با تالش 
کانون  و  بانک ها  هماهنگی  شورای 
پیگیری های  با  و  بانک های خصوصی 
مدیران محترم عامل بانک ها،  مسئوالن 
بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و 
وزارت  مسئوالن  همچنین   و  دارایی 
بهداشت در روز عید غدیر خم به نتیجه 
رسیده، مایه خوشحالی و قدردانی است.
وی افزود: بیش از یک سال و نیم 
از شیوع بیماری کرونا می گذرد و این 
تالش های  وجود  با  منحوس  ویروس 
تحت  سختی  به  درمان  کادر  همه 
تالش های  با  و  گرفته  قرار  کنترل 
انجام شده این فضا فراهم شده تا ۲۴۰ 
هزار همکار شبکه بانکی امکان دریافت 

واکسن را بیابند.

حضور  ز  ا نی  قدردا با  صیدی 
و  بانک ها  عامل  مدیران  و  زالی  دکتر 
بانک مرکزی  پیگیری های رئیس کل 
برای آغاز این طرح افزود: تالش های 
وزارت  مجموعه  در  گرفته  صورت 
بهداشتی  نامه  شیوه  ارایه  و  بهداشت 
به بانک ها، موجب شد تا روند شیوع و 
ابتالی کرونا در بانک ها بیش از پیش 

کنترل شود.
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
افزود: از آغاز شیوع بیماری کرونا تاکنون 
همکاران بانکی در شعب تعطیلی نداشته 
ستادی  واحد های  و  باجه  پشت  در  و 
بر  عالوه  و  کرده اند  خدمت  مردم  به 
مدیران  از   یکی  باجه  همکاران پشت 
این  به  ابتال  اثر  بر  هم  بانک ها  عامل 
بیماری جان خود را از دست دادند که از 

خداوند متعال برای ایشان علو درجات و 
برای خانواده هایشان صبر مسألت داریم.

ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  ی  صید
دشوار  شرایط  در  موجود  واکسن های 
بین المللی تهیه شده، از همکاران شبکه 
بانکی که پا به پای کادر درمان تالش 
می کنند و چراغ اقتصاد کشور را روشن 

نگاه داشته اند، قدردانی و تجلیل کرد.
وی همچنین از آغاز واکسیناسیون 
همکاران بانک صادرات ایران و همزمانی 
آن با عید غدیر ابراز خوشحالی کرد و 
افزود: تالش چند ماهه بانک ها سرانجام 
نتیجه داد و طبق نوبت بندی انجام شده 
در سراسر کشور، واکسیناسیون همکاران 
بانک صادرات ایران با اولویت صف و 

سپس ستاد انجام خواهد شد.
صیدی با اشاره به این که همکاران 

بانک ها همواره و پا به پای کادر درمان 
حاضر  مردم  به  خدمت رسانی  برای 
با تزریق  بوده اند، اظهار امیدواری کرد 
واکسن بهتر و آسوده تر از گذشته بتوانند 

در خدمت مردم باشند.
در این مراسم دکتر زالی، فرمانده 
ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر  تهران 
گسترش  روند  از  گزارشی  ارائه  با  نیز 
نظام  کارکنان  ابتالی  و  کرونا  بیماری 
کشور  استان  چند  در  گفت:  بانکی 
و  قزوین  و  گلستان  استان های  مانند 
از  پس  برخی شهرهای کوچک،  حتی 
کادر درمان، کارکنان بانک ها بیشترین 
را  کرونا  از  ناشی  فوت  و  ابتال  میزان 
داشته اند و ابتالی کارکنان بانک ها به 
تا  به سایر مشاغل  بیماری نسبت  این 

۷.۵ برابر بیشتر است.
در  سازی  ایمن  داد:  ادامه  وی 
برابر این بیماری تنها بعد از تزریق دوز 
دوم انجام می شود و باید نسبت به آن 

توجه داشت.
در  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرمانده 
کالنشهر تهران افزود: کارکنان بانک ها 
به  چهره  ارتباط  و  شغل  نوع  دلیل  به 
چهره با مردم و همچنین حجم متواتر 
ریسک  پر  شغلی  دارای  خدمات،  ارائه 

هستند.
بنابراین گزارش، نظام بانکی کشور 
۲۴۰ هزار کارمند دارد که تاکنون بیش 
از 3۵ هزار نفر از آنها به کرونا مبتال و 

۲۶۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

 حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران خبر داد

آغاز واکسیناسیون کارکنان بانک ها از شنبه
احمد جاوید

بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال حاکی از تولید ۲۸۹ هزار و 3۱۱ 
و  سایپا  ایران خودرو،  یعنی  کشور  بزرگ  خودروساز  سه  توسط  خودرو  دستگاه 

پارس خودرو از ابتدای امسال تا پایان تیرماه است.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت 
 ۱۱.۲ حدود  رشد  خودرو(  دستگاه   ۲3۵ و  هزار   ۲۶۰ )تولید  قبل  سال  شابه  م

درصدی نشان می دهد.
برپایه این گزارش، در چهار ماهه نخست امسال گروه صنعتی ایران خودرو 

موفق به تولید ۱۴۵ هزار و ۴۵ دستگاه خودرو شد.
این گروه صنعتی توانست در این مدت ۱۰3 هزار و ۷۶۵ دستگاه در گروه 
پژو، ۱۲ هزار و ۲۴۶ دستگاه در گروه سمند، ۱۶هزار و ۵۱۶ دستگاه دنا، ۹هزار 
و ۵۱۲ دستگاه رانا، یک هزار و ۸۸۰ دستگاه هایما، یک هزار و ۲3 دستگاه تارا 
و ۱۰3 دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید کند. پژو ۲۰۰۸ بعد از مدت ها به جدول تولید 
این خودروساز بازگشته است و در سه ماهه نخست امسال هیچ خودرویی از 

آن تولید نشده بود. 
برپایه این گزارش، جمع تولیدات این خودروساز در چهار ماهه ابتدایی امسال 

در هم سنجی با پارسال رشد 3۷.۷ درصدی داشته است.
آبی پوشان جاده مخصوص در تیرماه امسال ۴۷ هزار و ۸۱۵ دستگاه خودرو 

تولید کردند.
افت ۷.3 درصدی تولیدات سایپا

در این مدت گروه سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور موفق به 
تولید ۱۰۹ هزار و ۲۵۸ دستگاه خودرو شد که شامل ۹۵ هزار و 33۵ دستگاه خودرو 

در خانواده تیبا، هشت هزار و ۱۰۸ دستگاه سایپا ۱۵۱ )وانت پراید(، پنج هزار و ۷3۲ 
دستگاه شاهین و همچنین ۸3 دستگاه خودروی صادراتی بود. این میزان تولید در 
مقایسه با چهار ماهه نخست ۹۹ افت ۷.۲۶ درصدی نشان می دهد. نارنجی پوشان 

جاده مخصوص در تیرماه امسال ۲۷ هزار و ۵۰۶ دستگاه خودرو تولید کردند.
 افت ۵.۶ درصدی پارس خودرو

تا پایان تیرماه امسال همچنین پارس خودرویی ها موفق به تولید 3۵ هزار 
و هشت دستگاه خودرو شامل ۲۲ هزار و ۱۸۱ دستگاه در گروه q۲۰۰ )کوئیک(، 
 s۲۰۰ هفت هزار و ۲۹ دستگاه کوئیک معمولی، پنج هزار و 3۰۱ دستگاه در گروه
)ساینا( و ۴۹۷ دستگاه در گروه برلیانس شدند. این میزان تولید در مقایسه با مدت 
مشابه سال ۹۹ افت ۵.۶ درصدی نشان می دهد. جمع تولیدات این خودروساز در 

تیرماه امسال ۱۰ هزار و 3۷۸ دستگاه به ثبت رسید.
بررسی مهمترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ 
حاکی از برنامه ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی 

سواری و وانت است.
با توجه به تولید ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع سواری و وانت در سال ۹۹، 

رشد ۲۱.۹ درصدی در این بخش پیش بینی شده است.
پیشتر »محسن صالحی نیا« رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
)ایدرو( اظهار داشت: با وجود تکانه اولیه آغاز تحریم ها در سال های ۹۸ و ۹۹، 
صنعت خودرو کشور با تکیه بر تجربیات همکاری های بین المللی و تمرکز بر 

داخلی سازی قطعات به سطح باالتری از توانمندی دست یافت.
وی، توسعه کمی و کیفی محصوالت خودروسازان در سال جاری را نیز 
نشانه ای از تالش صنعت خودرو برای کسب رضایت بیشتر مشتریان برشمرد 
که اگرچه قابل تقدیر است اما باید روند بهبود خود را با شیب بیشتر دنبال کند.

طرح  افتتاح  آیین  در  میرزایی  حاجی  محسن   
واکسیناسیون فرهنگیان که با حضور وزیر بهداشت 
برگزار شد، با اشاره به این که بیش از ۹۰ درصد دانش 
آموزان اشتیاق حضور در مدرسه را دارند، اظهار کرد: 
واکسیناسیون معلمان گام بزرگی برای طلیعه حضور با 

مهر و محبت دانش آموزان در مدارس است.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، وزیر آموزش و 
پرورش در آیین افتتاح طرح واکسیناسیون فرهنگیان که 
با حضور سعید نمکی - وزیر بهداشت - در مرکز اجرای 
این طرح در شهر ری تهران برگزار شد، اظهارکرد: از 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکارانش 
در این وزارتخانه که در دوره کرونا تالش و کوشش 
فراوانی برای رفع این بیماری و تأمین سالمت مردم 
انجام دادند و سختی های زیادی را به جان خریدند، 

تشکر می کنم. 
این عضو کابینه تدبیر و امید اظهار کرد: شیوع 
کرونا، برای آموزش و پرورش نیز ایام، شرایط بسیار 
سخت و متفاوتی بود زیرا نظام های آموزشی دنیا در 

برابر بزرگ ترین چالش قرن قرار گرفته بود و به یکباره 
تمامی مأموریت های این نظام ها در معرض مخاطره 
مدرسه  زمانی که  و  تعطیل شد  مدرسه  رار گرفت؛  ق
آموزشی  نظام  گسترده  شبکه  شیرازه  شود  عطیل  ت
کشور دچار اختالل و شیرازه آن از هم پاشیده می شود. 
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: معلمان ما کار 
در چنین شرایطی را نیاموخته و تجربه نکرده بودند. در 
دنیا نیز بیش از ۷۰ درصد معلمان برای اولین بار در 
بستر و زیست بوم دیگری مجبور به کار شدند. معلمان 
و دانش آموزان ما نیز با  کار در این بستر ناآشنا بودند 
و نگرانی های ما از این جهت بسیار بود اما معلمان به 
میدان آمدند و اجازه ندادند تا شیوع کرونا و تعطیلی 
مدارس در آموزش های آنان وقفه ایجاد و دانش آموزان 

را دچار عقب ماندگی تحصیلی کند.
اینکه کار  با  داد:  ادامه  پرورش  آموزش و  وزیر 
در فضای مجازی سختی های زیادی دارد اما نمی 
توانیم این وضعیت را با وضعیت حضور دانش آموزان 
در فضای مدرسه مقایسه کنیم. این وضعیت را باید با 

تعطیلی مدارس مقایسه کرد. فرهنگیان غیرت نشان 
دادند و عیار خود را آشکار کردند و اجازه ندادند آموزش 

فرزندان این مرز و بوم تعطیل شود.
حاجی میرزایی با اشاره به نتایج تحقیقات انجام 
شده، اظهار کرد: ۹۰ درصد دانش آموزان دلتنگ فضای 
مدرسه شده اند و اشتیاق بازگشت به مدرسه را دارند. می 
دانیم که کارکرد مدرسه، تنها آموزش نیست. »مدرسه« 
حلقه پیوند و اتصال کودکان با هم است، ظرفیت های 
اجتماعی کودکان را توسعه می دهد، سالمت روانی 
آنان را تأمین می کند، بلوغ اجتماعی آن ها را کامل تر 
می کند و تحرک جسمی آن ها توسعه می دهد.  وی 
افزود: دانش آموزان اشتیاق به حضور در مدرسه را دارند 
و امروزه ارزیابی های بین المللی این است که از هر 
طریقی که می توانید برای بازگشایی مدارس و حضور 
دانش آموزا اقدام کنید و این ضرورتی بود که در ستاد 
ملی کرونا و با همت وزارت بهداشت منجر به رویدادی 
شد که از امروز آغاز می شود یعنی جامعه فرهنگی هم 

واکسینه می شوند. 

وزیر آموزش و پرورش:

واکسیناسیون معلمان، اولین گام برای حضور دانش آموزان در مدرسه

رسمقاله

رشد در ایران خودرو، اُفت در سایپا و پارس خودرو

صفحه ۲

اتحادیه جهانی کشـتی در بررسی 
المپیکـی کشـتی در مـورد  وزن هـای 
وزن ۸۶ کیلوگـرم کشـتی آزاد نوشـت: 
»حسـن یزدانـی« بـرای رسـیدن بـه 
دومیـن  کسـب  و  تاریخـی  موفقیـت 
خـود  رقیـب  بزرگتریـن  طـال،  مـدال 
را  آمریکایـی  تیلـور«  »دیویـد  یعنـی 

پیـش رو دارد.
به گـزارش دنیای جوانان، اتحادیه 
جهانی کشـتی نوشـت: یزدانی با کسب 
دومیـن طـالی المپیـک بـه نخسـتین 
کشـتی گیر در ایـران تبدیل خواهد شـد 
کـه ۲ مـدال طـالی المپیـک خواهـد 
حریفـان  مسـیر  ایـن  در  او  داشـت. 
قدرتمنـدی را پیش رو دارد که بزرگترین 

آنهـا »دیویـد تیلـور« از آمریکا اسـت.
ایـن ۲ فـوق سـتاره کشـتی آزاد 
جهـان احتمـاال در سـومین رویارویـی 
در توکیـو به مصاف هـم خواهند رفت. 
تیلـور در ۲ مبـارزه گذشـته پیروز شـده 
بـود. نخسـتین رویارویـی ایـن ۲ فوق 
سـتاره در جام جهانی ۲۰۱۷ کرمانشـاه 
در مقابـل تعـداد زیـادی از تماشـاگران 
بـود. تیلـور در آن زمـان ناشـناخته بود 
اما موفق شـد یزدانی را شکسـت دهد. 
یک سـال بعـد و در پیکارهـای جهانی 

دومیـن  در  تیلـور  بوداپسـت   ۲۰۱۸
رویارویـی خـود بـا یزدانـی و پیـروزی 
مقابل او نشـان داد که پیروزی نخست 

در کرمانشـاه یـک اتفـاق نبود.
میـت  و مصد ز  ا پـس  ر  تیلـو
قزاقسـتان   ۲۰۱۹ جهانـی  پیکارهـای 
را از دسـت داد و یزدانـی یکبـار دیگـر 
را  جهـان  قهرمانـی  عنـوان  توانسـت 

کنـد. کسـب 
یزدانـی در المپیک رقبای دیگری 
همچـون دیپـاک پونیـا از هنـد، مایلـز 
آمینه از سـنمارینو و آرتـور نایفونوف از 
روسـیه را نیـز پیـش رو خواهد داشـت 

کـه البتـه تجربـه پیـروزی مقابـل هر 
سـه نفر را دارد.

پونیـا پدیـده این روزهای کشـتی 
آزاد هند اسـت که با ۲۲ سـال سـن در 
المپیـک حضـور خواهـد داشـت. آمینه 
از سـن مارینـو بـه عنـوان نخسـتین 
بـه  پـای  کشـور  ایـن  از  کشـتیگیر 

بازیهـای المپیـک خواهـد گذاشـت.
اسـامی ۱۶ آزادکار المپیکـی وزن 

کیلوگرم  ۸۶
حسـن یزدانـی )ایـران(: طـالی 
المپیـک/ ۲ طـال، یـک نقـره و یـک 
برنـز جهـان/ طالی بازیهای آسـیایی/

دیپـاک پونیا )هند(: نقره قهرمانی 
جهان/ نقره و برنز قهرمانی آسـیا

مایلس ناظم آمینه )سن مارینو(
آرتـور نایفونـوف )روسـیه(: برنـز 
قهرمانـی جهـان/ 3 طـالی قهرمانـی 

اروپـا/ برنـز امیدهـای جهـان
اسـتفان ریچموت )سوییس(: برنز 

جهان قهرمانی 
کارلوس مندز )کلمبیا(

اکرکم آگیومور )نیجریه(
فاتح بنفردجاله )الجزایر(

طـالی  )آمریـکا(:  تیلـور  دیویـد 
طـالی   3 جهـان/   ۲۰۱۸ سـال 

یکـن مر ن آ پا
پول ادینسون گریفو )پرو(

علـی شـعبان اف )بـالروس(: ۴ 
نقـره  جهـان/  قهرمانـی  برنـز  مـدال 
بازیهـای اروپایی/ ۲ برنز قهرمانی اروپا

برنـز  )ترکیـه(:  گوجـن  عثمـان 
جهـان امیدهـای 

جاورایل شاپیف )ازبکستان(
زوشن لین )چین(

سوسـوکه تاکاتانـی )ژاپـن(: نقره 
سـال ۲۰۱۴ جهـان

بوریس ماکویف )اسـلواکی(: نقره 
جهان/ برنـز قهرمانی اروپا

اتحادیه جهانی کشتی: 

تیلور بزرگترین رقیب یزدانی در المپیک
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نماینده مجلس:
نرم افزارهای  توانمندسازی  تا  خارجی  پیام رسان های 

داخلی فعال هستند
نماینده مردم کهنوج، فاریاب، رودبارجنوب، قلعه گنج و منوجان در 
مجلس ضمن انتقاد از آنچه سیاه نمایی در اطالع رسانی از طرح مجلس 
درباره فضای مجازی خواند گفت: تا زمانی که نرم افزارهای داخلی همه 
ارائه نکنند، پیام رسان های  سرویس های الزم با شاخصه های بین المللی 

خارجی فعال هستند.
اظهارداشت:  شکرالهی  منصور  جوانان،  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
لذاطرح صیانت از حقوق کاربران به دنبال مسدودکردن اینستاگرام، واتساپ 

و در مجموع شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی نیست.
نماینده مردم برخی شهرستان های جنوب استان کرمان در مجلس در 
ادامه بر توسعه و تقویت شبکه های پیام رسان داخلی تاکید کرد و گفت: با 
کمک متخصصان حوزه فناوری و شرکت های دانش بنیان عالوه بر توسعه 

و تقویت شبکه های داخلی مالکیت معنوی کاربران نیز حفظ می شود.
وی ادامه داد: همچنین با تصویت پیام رسان های داخلی کسب و 
کارها توسعه و رشد خواهند یافت و مردم از درآمدزایی ایمن و پایداری 

برخوردار می شوند.
طرح برای منافع مردم برنامه ریزی شده 

شکرالهی با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی 
در راستای منافع مردم برنامه ریزی شده است، زمان اعالم وصول این طرح 
را سال گذشته اعالم و تصریح کرد: این طرح با کمک همه افراد، نخبگان 
و نمایندگان دستگاه های تصمیم گیر در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی 
شد و پس از آن به دلیل اهمیت موضوع در مرکز پژوهش های مجلس 

نیز مورد بازبینی قرارگرفت.
قلعه  رودبارجنوب،  فاریاب،  مردم شهرستان های کهنوج،  نماینده 
گنج و منوجان در مجلس شورای اسالمی افزود: در نشست اخیر مجلس 
این طرح نیز با توجه به اشکال ها و ایرادهایی که داشت، توسط نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به منظور انجام کار کارشناسی و بررسی بیشتر 
به کمیسیون مشترک  از همه ظرفیت های کشوری و ملی  استفاده  و 
ارجاع  دولت  و  مجلس  گیر  تصمیم  نهادهای  همه  نماینده  از  متشکل 

داده شد.
از  صیانت  زمینه  در  مجلس  طرح  اینکمه  بیان  با  ادامه  در  وی 
حقوق کابران در فضای مجازی در اذهان مردم سیاه نمایی شده از این 
رو مردم باید در جریان جزییات این طرح قرار گیرند تصریح کرد: این 
بررسی  نحوه  فقط  اسالمی  شورای  مجلس  است؛  نشده  تصویب  طرح 

این طرح را تصویب کرد.
این نماینده مجلس بر حساسیت طرح صیانت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی تاکید کرد و گفت: با توجه به حساسیت طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی این طرح توسط صاحب نظران، فعاالن فضای 
مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی مورد بررسی  قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: آنچه در زمینه طرح صیانت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی به تصویب مجلس رسیده صرفًا تعیین نحوه بررسی طرح 
در مجلس بوده که به اشتباه در برخی از رسانه ها به عنوان تصویب طرح 

فضای مجازی منعکس شده است.
شکرالهی ادامه داد: متاسفانه اطالع رسانی ها در این زمینه اشتباه 

و سیاه نمایی بوده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کابران در 
صورت تصویب و موافقت مجلس و شورای نگهبان به صورت آزمایشی 

اجرا می شود، گفت: گمانه زنی ها در زمینه این طرح ادامه دارد.

ورود یک میلیون دوز واکسن آسترازنکا اهدایی ژاپن به ایران! 
دومین محموله از واکسن آسترازنکا اهدایی از طرف کشور ژاپن به ایران ساعت 

۴ بامداد روز گذشته )جمعه( وارد کشور شد.
به گزارش دنیای جوانان، این محموله بیش از یک میلیون دوز )۱,۰۹۸ 3۰۰,( 
است که با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور خارجه 

وارد فرودگاه امام خمینی )ره( و تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شده است.
اولین محموله از مجموعه واکسن اهدایی دولت و ملت ژاپن نیز عصر جمعه 
هفته گذشته وارد کشور شد که دربردارنده بیش از یک میلیون دوز واکسن آسترازنکا 

تولید شده در ژاپن بود.
پیشتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو با اعالم زمان ورود این 
دو محموله از واکسن آسترازنکا اهدایی دولت و ملت ژاپن به کشور، در این باره 
گفته بود:  با توجه به آغاز بازی های المپیک، هماهنگی های فشرده ای برای انتقال 

این محموله ها صورت پذیرفته است.
وی افزود: با توجه به ظرفیت فعلی تزریق واکسن در کشور، محموله های 
تولید  واکسن های  کفایت  زمان  تا  را  نیاز کشور  مورد  واکسن  تواند  می  اینچنینی 

داخل، تامین کند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو  گفت: حمل و نقل بین المللی DHL بعد از 
مدت ها، برای انتقال این محموله، همکاری های خود با ایران برای انتقال دارو و 

واکسن  را آغاز کرده است.

بازگشایی مراکز شماره گذاری و تعویض پالک از ۹ مرداد
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا از بازگشایی و فعالیت دائمی مراکز 

تعویض پالک از روز شنبه ۹ مرداد ماه خبر داد.
راهور،  پلیس  پایگاه خبری  از  دنیای جوانان  به گزارش خبرنگار  به گزارش 
سرهنگ علی محمدی افزود: پلیس راهور ناجا با جلساتی که با وزارت کشور، وزارت 
بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا داشت و پیگیری هایی که انجام شد در نهایت 
بازگشایی دائمی مراکز شماره گذاری و تعویض پالک در شرایط مختلف حتی در 

وضعیت قرمز کرونایی به تصویب رسید.
وی در مورد تغییر روند کاری این مراکز با توجه به شرایط قرمز کرونایی 
در  مراکز  این  فعالیت  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  ابالغی  مصوبات  بر  بنا  گفت: 
شرایط قرمز گرچه انجام پذیر است اما با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و 
با ۵۰ درصد  بنابراین فعالیت این مراکز  انجام می شود؛  فاصله گذاری اجتماعی 

ظرفیت انجام می شود.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا با بیان این که بازگشایی مراکز در 
شرایط مختلف کرونایی در راستای تسهیل و ارائه خدمت هرچه بیشتر به هموطنان 
است از متقاضیان در خواست کرد با مراجعه به سایت راهور ۱۲۰ و سامانه  نوبت 
دهی اینترنتی مرکز مد نظر و بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کرده و در زمان 
رزرو شده نه زودتر و نه دیرتر در مرکز مد نظر حضور پیدا کنند؛ همچنین از آوردن 

همراه اضافه خودداری کنند.
سرهنگ محمدی تصریح کرد: گرچه با رعایت بیشتر فاصله گذاری اجتماعی 
در شهرهای قرمز و ظرفیت ۵۰ درصدی تعداد پذیرش کمتر شده اما از آن طرف 

ساعت کاری افزوده شده تا متقاضیان بیشتری پذیرش شوند.
وی گفت: بر این اساس ساعت کاری مراکز شماره گذاری و تعویض پالک 
از روز شنبه نهم مرداد از هفت تا ۱۵ است. سامانه نوبت دهی اینترنتی نیز از هم 
اکنون باز است و متقاضیان می توانند نوبت خود را رزرو کنند در خصوص ازدحام 
احتمالی مراجعان و پر شدن سریع نوبت ها در سامانه نوبت دهی با توجه به تعطیلی 
 های کرونایی گفت: از ساعت هشت هر روز صبح یک روز کاری جدید به سامانه 

اضافه شده و نوبت های جدید تزریق می شود.
 رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در خصوص اعتبار وکالتنامه های 
منقضی اظهار داشت: به تعداد روزهای تعطیلی مراکز تعویض پالک در هر شهر 
به اعتبار وکالتنامه های منقضی به طور سیستم افزوده می شود؛ بنابراین افراد هیچ 

نگرانی نداشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

اولویت مشکالت کشور معیشت، آب و برق است، نه فضای مجازی!
با  چگینی  ند  و ز گودر
دستگاه های  نقش  به  اشاره 
ه  حوز در  کشور  فرهنگی 
یت  یر مد  : گفت  ، ی ز مجا ی  فضا
هدایت  طریق  از  باید  مجازی  فضای 
و  گیرد  صورت  فرهنگی  دستگاه های 
ضرب  قانون های  با  مساله ای  چنین 
قابل  غیرکارشناسی  کار  و  االجلی 

مدیریت نیست.
عضو  چگینی  گودرزوند  مهرداد 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
گفت وگو  در  اسالمی  شورای  مجلس 
»مطرح  با  رابطه  در  جوانان،  دنیای  با 
شدن و تصویب درخواست اعمال اصل 
کاربران  از حقوق  بر طرح حمایت   ۸۵
به  توجه  با  اینکه  و  مجازی  فضای 
موضوعی  چنین  کشور  روز  مشکالت 
بوده است؟«،  اندازه دارای اهمیت  چه 
گفت: داشتن شبکه ملی ارتباطات حق 
بیایم  ما  اینکه  اما  است،  ایران  مردم 
مبنای  و  پایه  هنوز  که  کاری  روی 
آن را نداریم و نتوانستیم این شبکه را 
ایجاد کنیم؛ برویم به سمت فضایی که 
کسب وکار و اشتغال بخش قابل توجهی 
از مردم را با مخاطره مواجه کند، اقدام 
درستی نیست. به نظر من در شرایطی 
که ما باید به اولویت های دیگر کشور 
این  به  پرداختن  بپردازیم،  جامعه  و 
کشور  شرایط  این  در  هم  آن  موضوع 

اقدام مناسبی نیست.
این  در  اکنون  داد:  ادامه  وی 
شرایط که با مشکالت عدیده اقتصادی 
مواجه  برق  و  آب  جدی  معضالت  و 
زمینه ها  این  در  باید  مجلس  هستیم، 
اولویت  در  را  این ها  و  کند  پیدا  ورود 

قرار دهد.
گودرزوند چگینی با اشاره به نقش 
حوزه  در  کشور  فرهنگی  دستگاه های 

عین  در  کرد:  تصریح  مجازی،  فضای 
حال معتقدم که مدیریت فضای مجازی 
دستگاه های  هدایت  طریق  از  باید 
فرهنگی صورت گیرد و چنین مساله ای 
کار  و  ضرب االجلی  قانون های  با 

غیرکارشناسی قابل مدیریت نیست.
نماینده رودبار در مجلس یازدهم با 
اشاره به نقش دولت در مساله مدیریت 
فضای مجازی، خاطرنشان کرد: اعتقاد 
من این است که دولت باید در این زمینه 
برنامه ریزی داشته باشد و الیحه بدهد. 
در واقع بهتر بود که دوستان صبر کنند تا 
دولت جدید بیاید و در این زمینه الیحه 
بدهد، یعنی کار از طریق دولت به عنوان 
قوه مجریه دنبال شود و ما در مجلس 

برای این امر سیاست گذاری کنیم.
وی افزود: در همین چند صفحه ای 
که این طرح ارائه شده حداقل در ۶-۵ 
تبصره و ماده، نوشتن برنامه اجرایی به 
این  با  خب  است،  شده  محول  دولت 
دولت الیحه  که  بود  بهتر  اوصاف چه 
می نوشت و می آورد و ما این فرصت را 

به دولت می دادیم.
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
و محاسبات مجلس با تاکید بر اهمیت 

و نقش فراهم آوردن فضای رقابتی در 
زمینه پلتفرم ها برای رشد توانایی داخلی، 
در  ما  اینکه  دیگر  نکته  داشت:  اظهار 
بحث فضای مجازی باید شرایط و زمینه 
رقابت را فراهم کرده و نباید تکنولوژی 
را ممنوع کنیم. ممنوع کردن تکنولوژی 
هیچ وقت مفید به حال کشور نبوده و در 
هیچ جای دنیا هم چنین کاری نمی کنند. 
ما اگر بتوانیم تکنولوژی را در سطح قابل 
قیاس با نمونه جهانی ایجاد کنیم و مردم 
را راغب کنیم به استفاده از تکنولوژی 
خیلی  می تواند  داخلی،  دستاوردهای  و 

بیشتر موثر باشد.
وی افزود: ضمن اینکه ما چندین 
که  داریم  کشور  در  فرهنگی  دستگاه 
و  وارد عمل شوند  باید  دستگاه ها  این 
با فعالیت های ساماندهی شده در جهت 
مدیریت و اصالح فضای فرهنگی حاکم 
چنین  کنند،  اقدام  مجازی  فضای  بر 
بخشنامه  و  تبصره  و  قانون  با  اقدامی 

امکان پذیر نیست.
به  اشاره  با  چگینی  گودرزوند   
در  رهبری  معظم  مقام  صحبت های 
رابطه با حضور نیروهای مومن و انقالبی 
در فضای مجازی برای مقابله با تهدیدها 

محتوا  تولید  و  دشمن  هجمه های  و 
معظم  مقام  کرد:  بیان  عرصه،  این  در 
رهبری هیچوقت تاکید و نگاهشان بر 
عدم استفاده از تکنولوژی نیست، تمام 
این بوده  از  ایشان حاکی  صحبت های 
که ما باید فضای مجازی را به خوبی 
بشناسیم و به خوبی استفاده کنیم. خب 
را محدود کنیم  اگر فضای مجازی  ما 
کرد،  نخواهد  کشور  به  کمکی  قطعا 
یک  تصویب  با  نمی توان  اینکه  ضمن 
را  مجازی  فضای  و  تکنولوژی  قانون 
این  در  پیشرفت  سرعت  کرد.  محدود 
به  قادر  ما  که  است  گونه ای  به  حوزه 
جلوگیری از آن نیستیم، بلکه بهتر است 
برای آن سیاستگذاری کنیم و با فعالیت 
دستگاه های فرهنگی فضای حاکم بر آن 
را مدیریت کنیم، نه اینکه بخواهیم با 
محدودیت و مسدود کردن در برابر آن 

ایستادگی کنیم.
وی ادامه داد: در خیلی از جاهایی 
که ما به صورت قانون های ناپخته جلو 
رفتیم، موفق نبودیم. قانون باید پختگی 
الزم را داشته باشد و بهترین کار مجلس 
دولت جدید  به  را  فرصت  که  بود  این 
می داد که بتواند با فرصت الزم الیحه ای 
را بیاورد که هم مردم بتوانند از این فضا 
استفاده  کسب وکارها  برای  خوبی  به 
عرصه  این  برای  هم  ما  هم  و  کنند 
طرح  این  نتیجه  باشیم.  داشته  برنامه 
نباید مانند تلگرام شود که تلگرام فیلتر 
شد اما اکنون یک هزینه اضافه بر مردم 
و  فیلترشکن  عنوان  تحمیل شد تحت 
امروز شما مشاهده می کنید که گروه ها و 
کانال های تلگرامی همچنان وجود دارد. 
ما باید از فضای مجازی به نحو درست 
فکر  من  اما  کنیم  استفاده  صحیح  و 
این روشی که پیش گرفتیم،  نمی کنم 

بتواند کمک کند.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان:
اعالم نتایج آزمون تیزهوشان ۱۴۰۰ در اوایل هفته آینده

رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان درباره اعالم نتایج آزمون 
سمپاد ۱۴۰۰ گفت: ما همه تالش خود را می کنیم که نتایج آزمون تیزهوشان را 

در اوایل هفته آینده اعالم کنیم اما یک سری کارهای اجرایی هم وجود دارد.
از  یکی  داد  توضیح  درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  سازمان  رییس 
داخل  در  اگر  یا  و  هستند  مهاجرت  به  عالقه مند  نخبگان  که  دالیلی  مهم ترین 
کار  می کنند  احساس  که  است  این  نیستند  خوشحال  اما  می کنند  زندگی  کشور 

بزرگ انجام نمی دهند.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، الهام یاوری رییس سازمان ملی پرورش 
استعدادهای درخشان، در واکنش مهاجرت نخبگان و تالش برای حفظ و ایجاد 
انگیزه در دانش آموزان المپیادی گفت: در ابتدا باید این نکته را توجه داشت که 
مدال آوران به طور رسمی دیگر دانش آموز نیستند و زیر مجموعه سمپاد قرار ندارند، 
اما ما بر اساس ارتباط خوبی که با بنیادملی نخبگان داریم می توانیم با استفاده از 

راه هایی برای حفظ و ایجاد انگیزه در آن ها کمک کنیم. 
یاوری در ادامه گفت: تولی نخبگان بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به بنیاد 
ملی نخبگان سپرده می شود. اما ما سعی می کنیم ارتباط آن ها را با بدنه مدارس هایمان 
و حتی با استعدادهایی که در مدارس سمپاد نیستند، حفظ کنیم. به عنوان مثال 
امسال ما با همکاری بنیاد ملی نخبگان طرحی داشتیم که کل کتاب های درسی 
سه سال دوره دوم متوسطه، توسط دانش آموزان مدال آور به شکل تدریسی ضبط 
آموزشی  به منابع خوب  استعدادی که  با  آموزان  تا در دسترس سایر دانش  شود 

دسترسی ندارند، قرار بگیرد. 
کرده  دریافت  را  المپیک  ریاضی  مدال  که  مثال شخصی  داد:  توضیح  وی 
است، دروس ریاضی متوسطه دوم را در قالب یک سری پاور پوینت و فایل های 
مختلف ضبط کرده که در آینده خیلی نزدیک در اختیار همه بچه های کشور قرار 

خواهد گرفت. 
رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: برنامه دیگر که در 
دست اقدام است و امیدواریم تا اواخر تابستان سال آینده به دست دانش آموزان 
برسد، در حوزه المپیاد است. در اینجا مجددا دانش آموزان المپیادی جمع شده اند 
و کلیپ های خوبی برای آموزش و اطالعات الزم جهت استفاده داوطلبان ورود به 

مرحله اول المپیاد تهیه کرده اند. 
یاوری با تاکید بر حفظ ارتباط با دانش آموزان المپیادی گفت: ما تمام تالش 
المپیادی حفظ شود. زیرا چندین  با دانش آموزان  ارتباطمان  خود را می کنیم که 
فایده مختلف دارد اول اینکه سود این افراد به دانش آموزان کوچک تر می رسد و 
دوما اینکه یک شبکه میان آن ها ایجاد می شود و متوجه خواهند شد که اگر با هم 
کار کنند می توانند اثرگذاری بهتری در کشور داشته باشند. وقتی افراد بدانند که 

اثرگذاری دارند، قطعا این موضوع می تواند از مهاجرت نخبگان کم کند. 
اساس  بر  داد:  توضیح  درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  سازمان  رییس 
مطالعاتی که ما انجام داده ایم یکی از مهم ترین دالیلی که نخبگان عالقه مند به 
مهاجرت هستند و یا اگر در داخل کشور زندگی می کنند، اما خوشحال نیستند؛ این 
است که احساس می کنند کار بزرگ انجام نمی دهند. این شبکه سازی به شدت کمک 
خواهد کرد تا این احساس فروبریزد. ما شرکت های دانش بنیانی را می شناسیم که 

توسط همین شبکه ارتباطی توانستند کارهای بسیار مهمی انجام دهند. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا کرونا تاثیری در کاهش تمایل دانش آموزان 
به شرکت در المپیاد داشته یا حتی موجب افت آن ها شده است؟ گفت: هنوز این 
سنجش صورت نگرفته است اما بر اساس آمار شرکت کنندگان در مرحله اول و 
دوم و براساس مدال هایی که بچه ها در جهان کسب کردند، افت خیلی قابل توجهی 
وجود نداشته است. رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: ما در 
بعضی از کمیته های علمی این المپیادها یک تغییر اساسی در ساختار ایجاد کردیم 
که باعث می شود دلگرمی آن ها خواهد شد. برای بعضی از کمیته ها هم هنوز این 
اتفاق رخ نداده که باید در آینده نزدیک نسبت به آن اقدام شود. زیرا برخی از افرادی 
که دریافتی نداشتند متاسفانه دیگر عضو کمیته نیستند و یا فعالیت کمتری دارند 

بنابراین باید برای آن ها هم یک دلگرمی ایجاد کرد. 

کشف ۱۰۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در کرمانشاه
فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۰۷ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۵۴ میلیارد و 

۴۰۰ میلون ریال در شهرستان کرمانشاه خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، سردار »علی اکبر جاویدان« گفت: در ماموریت نخست و 
پس از اطالع ماموران پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر وجود یک مزرعه بیت کویین در 

شهر »ماهیدشت« رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی موفق به شناسایی مزرعه بیت 

کوئین شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسی های الزم را به عمل آوردند.
سردار جاویدان افزود: در این بازرسی ها ۱۰۱ دستگاه ماینر غیرمجاز که طبق نظر 

کارشناسان ارزش آن به ۵۲ میلیارد ریال می رسید، کشف شد.
رئیس پلیس استان کرمانشاه ادامه داد: در ماموریت دوم نیز ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی پس اطالع از وجود تعدادی ماینر غیرمجاز در یکی از محالت کرمانشاه، رسیدگی 
به موضوع را در دستور کار قرار دادند.وی خاطرنشان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
کرمانشاه پس از اقدامات اطالعاتی موفق به کشف محل نگهداری ماینرهای غیرمجاز در 
محله دیزل آباد شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی همراه با ماموران شرکت توزیع 

برق، بازرسی های الزم را به عمل آوردند.
سردار جاویدان یادآور شد: پس از بازرسی های به عمل آمده ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز 

به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کشف شد.
این مقام عالیرتبه انتظامی در پایان از دستگیری سه نفر در رابطه با کشف ۱۰۷ 

عدد ماینر غیرمجاز و معرفی آنها به دستگاه قضائی جهت صدور احکام الزم خبر داد.

کالهبرداری با سوءاستفاده از نام »سامانه ثنا« 
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری که با ترفند »ارسال پیامک 
با عنوان سامانه ثنا قوه قضائیه« از هموطنان کالهبرداری می کردند، توسط کارشناسان 

پلیس فتا مورد شناسایی قرار گرفته و با کسب مجوز قضائی دستگیر شدند.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح 
این خبر اظهار داشت: اعضاء سه باند با فعالیت مجرمانه فیشینگ که با سوءاستفاده از نام 
سامانه ثنا قوه قضائیه اقدام به ارسال پیامک هایی به طعمه های خود با موضوع »ثبت 

شکایت بر علیه افراد« می کردند، شناسایی و با کسب مجوز قضایی دستگیر شدند.
وی با اشاره به شگرد این کالهبرداران ادامه داد: مجرمان سایبری پس از هدایت 
فریب خوردگان به صفحات جعلی به منظور اطالع از موضوع شکواییه، تقاضای واریز 
وجوهات مختلف عمدتا ۱۰ هزار تومان از افراد متقاضی و فریب خورده می کردند و پس 
از هدایت هموطنان به درگاه های جعلی بانک و سرقت اطالعات کارت بانکی آنها نسبت 

به برداشت غیر مجاز از حساب افراد اقدام می کردند.
پاشایی تصریح کرد: در مواردی هم دیده شده که این مجرمان با ترفندهای خاص 
مشخصات خانوادگی هموطنان مانند نام و نام خانوادگی آنان را نیز در متن پیامک های 

ارسالی درج می کنند که شهروندان نباید به این گونه پیامک ها توجه کنند.
اقدام فنی و عملیاتی کارشناسان  افزود: طی یک  ناجا  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون 
پلیس فتا در کشور، متهمان مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از دستگیری ضمن مواجه 
با ادله جرم به منظور پیگیری سیر مراحل قانونی پرونده شان تحویل مراجع قضائی شدند.
وی بیان داشت: سامانه ثنا قوه قضائیه به منظور ابالغ شکواییه و ابالغ های قضائی 
و تسهیل در امر رسیدگی به امورات دعاوی و قضائی راه اندازی شده است و تمامی ابالغ 
های این سامانه دولتی شبیه سایر سامانه ها با شماره های پوششی با نام سامانه ثنا صورت 
می پذیرد.معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه ارسال هر گونه پیامک با نام 
سامانه ثنا با شماره تلفن های شخصی و اپراتورهای مختلف تلفن همراه صرفا شگردی 
در جهت کالهبرداری افراد سود جو است، از هموطنان خواست که به این گونه پیامک 

ها و پیام های ارسالی مشابه توجه نکنند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵,۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 3۲ 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 ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵,۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

بط  ا و ر کز  مر ییس  ر
عمومی و اطالع رسانی وزارت 
سازمان  سخنگوی  و  بهداشت 
برخی  واکسیناسیون  آغاز  از  دارو  و  غذا 
گروه های شغلی پرخطر و همچنین بیماران 
دیابتی در کشور علیه کرونا خبر داد و در 

عین حال جزئیات آن را تشریح کرد.
دکتر کیانوش جهانپور در گفت و گو 
با خبرنگار دنیای جوانان ، گفت: خوشبختانه 
روز  آستانه  در  و  غدیر  عید  مناسبت  به 
در  که  مناسبی  تامین  به  توجه  با  خبرنگار 
روزها و هفته های اخیر درباره واکسن کرونا 
به  رسیدن  نوعی  به  البته  و  داشت  وجود 
حدنصاب قابل قبولی از واکسیناسیون افراد 
در گروه های سنی پرخطر، گروه های شغلی 
پرخطر و یعنی فاز سوم واکسیناسیون علیه 
بهداشت  وزیر  با دستور  و  موازات  کرونابه 
آغاز شد و روز پنجشنبه گذشته شاهد آغاز 
واکسیناسیون ۱۰ گروه شغلی یا گروه های 
سراسر  در  واکسیناسیون  سوم  فاز  پرخطر 
کشور بودیم که شامل معلمین، آموزگاران، 
اصحاب رسانه و خبرنگاران، اساتید حوزه و 
دانشگاه، هموطنانی که در مراکز تربیتی و 
بانک ها  کارکنان  می برند،  سر  به  زندان ها 

و ... است.
پنجشنبه  روز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
واکسیناسیون  نمادین  صورت  به  گذشته 
شد،  آغاز  خبرنگاران  و  رسانه  اصحاب 
و  فرهنگ  رت  ا وز همکاری  با  گفت: 
اصحاب  ز  ا فهرستی  اسالمی،  د  رشا ا
رسانه، خبرنگاران و عوامل فنی و اجرایی 
رسانه ها ارائه و با اولویت بندی که به نظر 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود، 
سراسر  در  و  شد  آغاز  واکسیناسیون شان 
کسیناسیون  وا و  می شود  نجام  ا کشور 

اصحاب رسانه تداوم می یابد.
جهانپور درباره وضعیت تامین واکسن 
یطی  شرا در  نه  خوشبختا گفت:   ، کرونا
هستیم که در نقطه حداکثری واکسیناسیون 
همین  با  بخواهیم  اگر  و  رسیدیم  روزانه 
دو  برای  تقریبا  ادامه  دهیم،  هم  سرعت 
دوز  طبیعتا  است.  موجود  واکسن  هفته 
واکسن  و  می شود  تزریق  واکسن ها  اول 
دوز دوم هم با توجه به ورود محموله های 
آسترازنکا  واکسن  محموله  ازجمله  جدید 

تولید ژاپن روز جمعه و دو محموله از چین 
واکسن های  ورود  البته  و  آتی  هفته  در 
آتی  هفته های  و  روزها  در  کووکس  سبد 
و ورود منظم واکسن کوو ایران برکت به 
سبد واکسیناسیون ملی به صورت هفتگی، 
واردات  در  چه  مناسبی  ریل گذاری  اکنون 
انجام شده و  تولید داخلی  و چه در زمینه 
هرچه به سمت جلو پیش رویم، این سرعت 
تاثیرش  و  شد  خواهد  بهتر  واکسن  تامین 
را بر روند واکسیناسیون روزانه هم خواهد 
کمترین  که  گفت  می توان  تقریبا  داشت. 
دغدغه ها را برای تامین واکسن در روزها 

و هفته های آتی داریم.
واکسن  تولید  وضعیت  درباره  وی 
پاستوکووک نیز گفت: واکسن پاستووکوک 
گذشته  هفته  را  دوز  هزار   ۱۲۰ از  بیش 
در  که  داده  تحویل  بهداشت  وزارت  به 
روزها  این  و  شده  توزیع  بهداشتی  شبکه 
هم  گذشته  پنجشنبه  روز  می شود.  تزریق 
این  از  شدند،  واکسینه  که  خبرنگارانی 
واکسن استفاده کردند. در عین حال تولید 
خطوط  می  یابد.  ادامه  آن  صنعتی  نیمه 
پاستوکوک که در مقیاس  صنعتی واکسن 
در  کرد،  خواهد  تولید  انبوه تری  و  وسیع تر 

شهریور ماه به بهره برداری می رسد. ما یک 
تولید  در  تدریجی  و  پلکانی  افزایشی  روند 
و  بود  خواهیم  شاهد  هم  را  پاستوکووک 
فکر می کنم در مهر ماه به ظرفیت اسمی 

خودش نزدیک شود.
کسیناسیون  ا و نحوه  ه  ر با ر د وی 
گروه های  در  گفت:  شغلی،  گروه های 
از سوی  مربوطه،  یا صنف  سازمان  شغلی 
اداره کل استان های مختلف احصاء و اعالم 
می شود. به عنوان مثال در اصحاب رسانه 
وزارت  مطبوعاتی  معاونت  هماهنگی  با 
معلمان  در  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  هماهنگی  به 
علوم،  وزارت  طریق  از  دانشگاه ها  اساتید 
هموطنانی که در زندان ها هستند، از سوی 
سازمان زندان ها و... اعالم می شود. وزارت 
مربوطه  یا صنف  سازمان  از  هم  بهداشت 
موارد را احصاء کرده و در مکان هایی که 
صنوف تعیین کنند و با اولویت بندی صنف 
را  واکسیناسیون  بهداشت  وزارت  مربوطه، 

انجام می دهد.
جهانپور درباره جزئیات واکسیناسیون 
دیابتی ها نیز، گفت: واکسیناسیون بیماران 
دیابتی با دستور وزیر بهداشت و با احصاء 

که  بیمارانی  اولویت  با  دیابتی،  بیماران 
انسولین هستند، در سراسر  دریافت کننده 
واکسیناسیون  و  شد  خواهد  آغاز  کشور 
احصاء  از  بعد  هم  دیگر  زمینه ای  بیماران 
کشور  در  بیماران  فهرست  تهیه  و  موارد 
تکمیل  سرعت  با   . خورد هد  خوا کلید 
در  فاز سوم  آغاز  و  فاز دوم  واکسیناسیون 
و  است  انجام  حال  در  و  شده  آغاز  کشور 
اندازه  به  ماه  همین  در  که  می کنم  فکر 
کشور  در  واکسیناسیون  گذشته  ماه  شش 

خواهیم داشت.
در  که  دیابتی  بیماران  گفت:  وی 
دارد  وجود  اطالعات شان  سیب  سامانه 
دانشگاه های  توسط  که  مواردی  اضافه  به 
علوم پزشکی احصاء خواهد شد، در مسیر 
واکسیناسیون قرار می گیرند. در عین حال 
بیماران  برای  جامع  سامانه  یک  امروز 
تحت  که  ریم  دا نسولین  ا مصرف کننده 
نیازمند  دیابتی  بیماران  رجیستری  عنوان 
فهرست  ما  زمینه  این  در  است.  انسولین 
موارد مصرف کننده انسولین را در سراسر 
کشور داریم و در موارد دیگر هم به موازات 
اعالم معاونت بهداشتی، واکسیناسیون شان 

انجام می شود.

در گفت وگو با دنیای جوانان اعالم شد؛

آغاز واکسیناسیون خبرنگارن، معلمان، اساتید دانشگاه و زندانیان
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رییس کمیسیون فناوری 
اتاق  ارتباطات  و  اطالعات 
اظهار داشت:  ایران  بازرگانی 
از  صیانت  طرح  که  محدودیت هایی 
دیوار  می کند.  ایجا  مجازی  فضای 
با آن  به دور خودمان است و  کشیدن 
به خودمان آسیب زده و خود را تحریم 
می کنیم. در نهایت هم بیشترین آسیب 

به اقتصاد کشور وارد می شود.
گفت وگو  در  طالیی  محمدرضا 
با دنیای جوانان در مورد طرح صیانت 
از فضای مجازی و تاثیر آن بر اقتصاد 
اظهار کرد: دنیا از فناوری اطالعات برای 
توسعه کسب و کار و به عنوان موتور 
متحرک اقتصاد استفاده می کند و تاثیر 
حوزه های  در  اطالعات  فناوری  دنیای 
مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

بر کسی پوشیده نیست. 
وی افزود: با ایجاد محدودیت نه 
تنها کسب  و کارهای اینترنتی و کسب 
و کارهای کوچک و متوسطی که بر پایه 
آسیب  می کنند  کار  اطالعات  فناوری 
می بینند، بلکه به سایر رشته های تجاری 
شاهد  می زند.  آسیب  هم  اقتصادی  و 
این موضوع هستیم که کسب وکارهای 
کوچکی در رشته های مختلف به وجود 
معرفی  برای  فناوری  ابزار  از  و  آمده 

ظرفیت های خود استفاده می کنند. 
فعالین  کرد:  خاطرنشان  طالیی 
اقتصادی، تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان و همچنین اعضای اتاق 
ابزار  این  از  در سراسر کشور  بازرگانی 
استفاده می کنند تا ظرفیت های تولیدی 
و صادراتی خود را به دنیا معرفی کنند. 
ابزار  دیگر کشورها  برخالف  ما  چراکه 
دیگری جز فضای مجازی و حضور در 
این  اگر  نداریم.  تجاری  نمایشگاه های 
ابزاری  دیگر  شود،  اعمال  محدودیت 

وجود نخواهد داشت. 
تهیه کنندگان  کرد:  تصریح  وی 
این طرح عنوان می کنند که پلتفرم های 
اما  دارد.  جایگزینی وجود  برای  داخلی 
سوال این است که آیا همه خارجی ها 

می کنند  استفاده  پلتفرم ها  این  از  هم 
معرفی  برای  بازرگانان  و  تجار  تا 
ظرفیت های بتوانند از آن استفاده کنند؟ 
دست اندرکاران این طرح باید پاسخگو 
آسیب هایی  چه  کار  این  که  باشند 

می زنند. 
رییس کمیسیون فناوری اطالعات 
و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با انتقاد 
از کم کاری ها در حوزه فرهنگی گفت: 
بدون مطالعه و به صورت تک بعدی به 
که شبکه های  پرداخته اند  موضوع  این 
اجتماعی به فرهنگ این کشور آسیب 
ابزار  اینها همه  می زند. در صورتی که 
هستند و اتفاقا تولید محتوای دیجیتال 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عهده  به 
که   است   کشور  فرهنگ  متولیان  و 
محتوای  تولید  مورد  در  سال  سالیان 
به  و  کرده  کوتاهی  اسالمی  ایرانی 
بخش کمک  این  در  بخش خصوصی 
نداشتند.  هم  رغبتی  و  برنامه  نکردند، 
را  مسئله  صورت  باید  می گویند  حاال 
پاک کنیم چون فضای مجازی فرهنگ 

خارجی را به کشور وارد می کند. 
وی افزود: دانش، علم و فناوری در 
این فضا منتقل می شود. اگر یک صفحه 
در اینستاگرام ۵۰ هزار  فالور داشته باشد، 
به این معنا است که صاحب آن صفحه 
می تواند یک کسب وکار داشته باشد و 

درآمدی برای خود ایجاد کند. شبکه های 
دیگر اجتماعی مانند فیس بوک، تلگرام، 
که  هستند  ابزارهایی  نیز  و...  یوتیوب 
مختلف  ظرفیت های  آنها  در  می توان 
فرهنگی،  مختلف  حوزه های  در  کشور 
به همه  اقتصادی  و  مذهبی  اجتماعی، 

دنیا معرفی کرد.
طالیی خاطرنشان کرد: کسانی که 
در این حوزه سرمایه گذاری می کنند نباید 
به دنبال این باشند که رقبای خارجی خود 
را حذف کنند. امروز کالب هاوس که در 
شده  مجرایی  است،  جدید  بسیار  ایران 
ایراد نظرات خود استفاده  تا همه برای 
می کنند. چرا ما قبل از این مجموعه های 

مشابه را به وجود نیاورده ایم؟ 
وی با اشاره به تاثیر این موضوع 
بر صادرات غیرنفتی کشور گفت: همه 
آنها  با  و  هستند  ابزار  شبکه ها  این 
پیام رسان ها  می دهد.  رخ  دانش  انتقال 
به  امروز  که  اجتماعی  شبکه های  یا 
میلیونی  صد  چند  یا  میلیاردی  صورت 
توسعه  برای  ابزار مناسبی  دارند،  کاربر 
تعهد  دوستان  هستند.  کشور  اقتصاد 
می کنند که در صورت اجرا کردن این 
غیرنفتی  صادرات  و  توسعه  به  طرح 

آسیبی وارد نمی شود؟ 
طالیی اضافه کرد: از طرف دیگر 
چرا این موضوعات با بخش خصوصی 

اقناع  مردم  چرا  است؟  نشده  مطرح 
نشدند؟ چنین طرحی با این فوریت در 
مجلس پیگیری شده و مشمول اصل ۸۵ 
می شود؟ این محدودیت دیوار کشیدن 
خود  به  آن  با  است،  خودمان  دور  به 
آسیب زده و خود را تحریم می کنیم. در 
اقتصاد  به  آسیب  بیشترین  هم  نهایت 

کشور وارد می شود.
رییس کمیسیون فناوری اطالعات 
و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: 
نمی توان امروز گفت که ما به فناوری 
وابسته  مجازی  فضای  و  اطالعات 
نیستیم چون تاثیر آن را در بخش های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
کشور شاهد هستیم. مگر می شود ما از 
بدون  کنیم  صحبت  دیجیتال  اقتصاد 

اینکه با دنیا در ارتباط باشیم؟
وی با اشاره به مشکالت اقتصادی 
موجود گفت: برای اقتصاد کشور در حال 
مشکالت  و  نمانده  باقی  رمقی  حاضر 
فراوانی دارد، بخش دیجیتال اقتصاد را 
می کنند.  حذف  تصویب  این  با  هم  با 
معنای  و  مفهوم  دیجیتال  اقتصاد  مگر 
دیگری دارد؟ آیا باید برای هر مسئله ای 
دور خودمان دیوار بکشیم؟ شاهد دیگر 
این موضوع هم مسئله خودرو است. ما 
واردات خودرو را به کشور ممنوع کردیم و 
اجازه دادیم چند خودروساز بی کیفیت ترین 
خودروها را در کشور تولید کنند نتیجه آن 

را هم شاهد هستیم.
آینده ای  در  ما  افزود:  طالیی 
را خواهیم  نزدیک صنعت بالک چین 
داشت، باید برای اسناد تجاری با دنیای 
بیرون از ایران ارتباط برقرار شود. این 

کار دیوار کشیدن دور خودمان است. 
ساخت:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
امیدوارم که طراحان این طرح نگاهی 
باشند  به عملکرد فرهنگی خود داشته 
گذشته  سال های  طی  در  که  ببینند  و 
داشتند.  را  فرهنگی  برنامه های  چه 
دوراندیشی  مجموعه ها  این  امیدوارم 
به دست بیاورند و از تصویب این طرح 

جلوگیری کنند.

تسهیل گری بانک توسعه تعاون در فرآیند تولید استان کرمان
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون رویکرد بانک 
در استان کرمان را تسهیل فرآیندهای تولیدی در استان 

کرمان عنوان نمود.
محمدجعفر ایرانی طی سفر به استان کرمان، ضمن 
تعاونگران،  صنعتگران،  با  نشست هایی  استاندار،  با  دیدار 

واحدهای تولیدی و نیز همکاران استان برگزار نمود.
بر مزار  با حضور  به شهر کرمان  بدو ورود  وی در 

شهدای این شهر، به مقام شامخ سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی ادای احترام نمود.

و  تولید  ارتقای  ملی  برنامه های  چارچوب  در  تعاون  توسعه  بانک  خدمات 
اشتغال بوده است

محمدجعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در دیدار با استاندار 
کرمان گفت: عملکرد بانک در چارچوب برنامه های اقتصادی ملی و در جهت ارتقای 

تولید و ایجاد اشتغال بوده است.
وی افزود: با وجود این که برای گرفتن سهم مناسبت بانک توسعه تعاون از 
شبکه بانکی، با توجه به قدمت کمتر، تالش شده است این بانک جریان نقدینگی 
و موضوع تخصیص منابع را به گونه ای راهبری نماید که اثر مساعدی بر بخش های 

تولیدی و تعاونی داشته باشد.
ایرانی توضیح داد: بانک توسعه تعاون با سابقه ۱۲ سال فعالیت بانکی، تجربه 
۲۰ سال فعالیت صندوق تعاون کشور را نیز در کارنامه دارد و با این که در زمان 
صندوق، دامنه خدمات تخصصی به حد زمان بانک نبوده است، اما خدمات توسعه ای 

مناسب و اثربخشی در آن دوران ارائه گردیده است.
وی برخی از شعب استان کرمان را از قدیمی ترین شعب سطح کشور اعالم 
نمود که از سال های دیرین تحت عنوان »صندوق تعاون کشور« و سال های اخیر 
تحت عنوان »بانک توسعه تعاون« خدمات ارزنده ای را در این 3۲ سال به تعاونگران 

و کارآفرینان ارائه داده است.
علی زینی وند استاندار کرمان در نشست با عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
گفت: تعاونی های موفقی در سطح استان کرمان با سابقه ایی تاریخی و درخشان حضور 
دارند و بخش های مهمی از ارزش افزوده بخش های صنعت، معدن و کشاورزی 

استان کرمان از طریق بخش اقتصاد تعاونی حاصل گردیده است.
وی افزود: رویکرد و فعالیت بانک توسعه تعاون در استان کرمان به گونه ای 
بوده است که ذهنیتی مثبت از بانک در اذهان مردم شکل گرفته است و ارکان 
برنامه ریزی و دستگاه های اقتصادی استان بر روی نقش عاملیتی بانک حسابی 

ویژه باز کرده اند.
استاندار کرمان خاطر نشان کرد: واحدهای صنعتی بسیار معتبر و ریشه داری 
در استان کرمان حضور دارند، با این وجود استان به لحاظ پهناوری و گستردگی 
جغرافیایی نیازمند تدابیر و اقدامات توسعه ای در بخش های مختلف اقتصادی است 
که نقش آفرینی بانک توسعه تعاون در ایجاد اشتغال و رفع محرومیت از مناطق 

مختلف استان بسیار حائز اهمیت است.
ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: شعب بانک در استان کرمان 
طی سال ۹۹ مجموعًا هفت هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت نموده اند که رشد 

۸3 درصدی در این بخش محقق گردیده است.
چهارم  مرحله  پایان  تا  کرمان  استان  تعاون  توسعه  بانک  تعهد  افزود:  وی 
طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری به صورت صددرصدی ایفا گردیده است و 
تاکنون در این طرح به میزان ۱۰۲۴ میلیارد ریال در کرمان پرداخت گردیده است و 
تا پایان مرحله پنجم پرداختی ها در مناطق روستایی استان کرمان به ۱33۲ میلیارد 

ریال خواهد رسید.

بازدید صنایع شیمیایی کرمان زمین
ایرانی در بازدید از بخش تولیدی شرکت صنایع کرمان زمین ضمن جویایی 
وضعیت و ظرفیت تولید شرکت گفت: بُعد مالی فعالیت هر واحد صنعتی از اهمیتی 
ویژه برخوردار است و شرکت با بهره مندی مناسب از منابع مالی می تواند برنامه 
تولیدی و هزینه های سرمایه انسانی و  فرآیندهای  اولیه،  تامین مواد  برای  جامعی 

چرخه تولید تدارک ببیند.
تعاونی  و  تولیدی  واحدهای  با  تعاون  توسعه  بانک  مواجهه  افزود:  وی 
رونق  برای  را  ملی  از وجوه طرح های  مناسبی  منابع  بانک  و  بوده  تسهیل گرایانه 

تولید و ایجاد اشتغال در اختیار این واحدها قرار داده است.
ایرانی گفت: با توجه به فعالیت مستمر شرکت صنایع شیمیایی کرمان زمین 
و برنامه های شرکت برای افزایش ظرفیت، این بانک شرایط مناسبی را برای ارائه 

تسهیالت سرمایه در گردش و توسعه ای ایجاد می نماید.

بازدید شرکت تعاونی پروفیل فوالدی کارمانیا
داشت:  اظهار  کارمانیا  پروفیل فوالدی  تعاونی  از شرکت  بازدید  ایرانی طی 
و  مهمترین  از  استان ها  در  پنجره سازان  و  درب  و  پروفیل  تعاونی  شرکت های 
قدیمی ترین تشکل ها در سطح کشور بوده اند و این تشکل تعاونی در استان کرمان، 
با قدمت و تجربه طوالنی، به یکی از قطب های این صنعت در سطح کشور تبدیل 

شده است.
بزرگ  بانک های  تشکیل  تجربه  به  تعاون  توسعه  بانک  هیات مدیره  عضو 
پایه منابع مردمی اشاره نمود و گفت: چنانچه مکانیزم ها و  در برخی کشورها بر 
فرآیندهای مناسبی برای تجمیع سرمایه های کوچک اجرایی گردد و بازار پول در 
خدمت فرآیندهای تولیدی عمل نماید، الگوی فعالیت بانک های توسعه ای بر پایه 

منابع خرد مردمی، منجر به تامین مالی بخش های تولیدی خواهد شد.
توسعه  بانک  در  پرداخت تسهیالت غیرحضوری  برای  ایرانی گفت: شرایط 
تعاون فراهم گردیده است و سازمان ها و شرکت ها می توانند در همکاری با بانک، 
میلیون  تا سقف ۵۰۰  مرابحه  کارت  تسهیالت  از  خود  پرسنل  بهره مندی  امکان 

ریال را فراهم نمایند.

بازدید از شعبه مرکزی کرمان
از شعبه  بازدید  در  تعاون  توسعه  بانک  ایرانی عضو هیات مدیره  محمدجعفر 
مرکزی کرمان گفت: تالش و تدابیر همکاران در دوران شیوع کرونا موجب چرخش 

فعالیت های اقتصادی بوده است.
وی افزود: عملکرد بانک توسعه تعاون در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون 
بودجه سال ۹۷ و ماده ۵۲ قانون بودجه سال ۹۸ و نیز اعطای تسهیالت اشتغال 
زایی به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید 
و پرداخت قرض الحسنه ازدواج جوانان از جمله اقدامات توسعه ای بانک بوده است 

که همکاران شعب عملکرد مطلوبی در این زمینه ها رقم زده اند.

ارتباط ویدئوکنفرانسی با شعب سطح استان کرمان
کنفرانسی  ویدئو  نشست  طی  تعاون  توسعه  بانک  هیات مدیره  عضو  ایرانی 
با روسای شعب استان کرمان گفت: سهم بانک توسعه تعاون در شبکه بانکی، با 
توجه به قدمت کمتر، چشمگیر به نظر نمی رسد، اما خدمات بانک به لحاظ کیفی و 

اثربخشی بسیار ارزنده بوده است.
وی افزود: بانک به سرعت در حال رشد است و همکاران با تالش و مهارت 
فعالیت  در مسیر  اقدامات شایسته ای  منظم ستاد،  و  متوازن  برنامه های  مطابق  و 

بانکداری توسعه ای به اجرا در آورده اند.
سرمایه  ارزشمندترین  و  مهمترین  سرمایه انسانی  کرد:  نشان  خاطر  ایرانی 
توجه  واحدها  مسئولین  و  روسای شعب  است  و ضروری  به شمار می رود  بانک 
کافی برای ایجاد انگیزه و فراهم سازی شرایط مناسب محیط کار در میان پرسنل 

را مد نظر داشته باشند.
تعاون  توسعه  بانک  سرمایه انسانی  امور  مدیر  ارجمند  رسول  ادامه  در 
پرسنلی  و  اداری  امور  معمول  اجرای  از  فراتر  سرمایه انسانی  مدیریت  گفت: 
از  پیشرفت  شرایط  فراهم سازی  و  جانشین پروری  شغلی،  مسیر  ترسیم  و  است 
و  ستادی  واحدهای  میان  در  است  که الزم  است  مدیریت  این  راهبردی  ابعاد 

اجرایی بانک رعایت شود.
ارجمند افزود: تدابیر ارزشمندی از سوی هیات مدیره بانک اتخاذ گردیده است 
تا شأن و منزلت سرمایه های انسانی بانک ارتقا یابد و همکاران از لحاظ معیشتی، 

رفاهی و پوشش خدمات بیمه ای مورد حمایت واقع شوند.
گفت:  تعاون  توسعه  بانک  عمومی  روابط  کل  اداره  رییس  بخشا  شهرام 
موقعیت های ویژه ای در استان ها برای تبلیغات محیطی وجود دارد که با پیشنهاد 

همکاران استان و هماهنگی روابط عمومی تبلیغات موثری قابل اجرا است.
وی ادامه داد: آراستگی و همسان سازی وضعیت ظاهری شعب از فعالیت های 
در دست اقدام است که با کار تیمی میان روابط عمومی و همکاران به نحو احسن 

تکمیل خواهد گردید.
در این دیدارها غالمرضا کافی زاده مدیر امور شعب استان کرمان، معاونین 

استان با ارائه آمار عملکردی استان کرمان، مدیران ستادی را همراهی نمودند.

در ۸ سال گذشته صورت گرفت؛
پیشی گرفتن ایران در برداشت از میادین مشترک نفت و گاز

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، ایران در هشت سال گذشته توانست با توسعه میادین 
مشترک نفت و گاز خود، که در راس آنها پارس جنوبی و میادین نفتی غرب کارون قرار 
دارد، برداشت از این میادین را افزایش دهد و حتی از کشورهای همسایه نیز پیشی بگیرد.

همزمان با آغاز دولت تدبیر و امید در سال ۹۲، بهره برداری و توسعه میادین مشترک 
به عنوان یکی از مهمترین اولویت های وزارت نفت این دولت مورد توجه قرار گرفت.

ایران دومین دارنده مخازن گازی جهان و در جایگاه چهارم دارندگان نفت دنیا قرار دارد. 
گستردگی میادین نفت و گاز در ایران باعث شده تا برخی از این میادین با کشورهای همسایه 
مشترک باشد و نیمی از میدان در طرف ایران و نیمی دیگر در ظرف کشور همسایه قرار بگیرد.
ایران با در اختیار داشتن حداقل ۲۸ میدان مشترک، شامل ۱۸ میدان نفتی، ۴ میدان 
گازی و ۶ میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه، یکی از معدود کشورهای جهان با این 
تعداد ساختار مشترک است. از این ۲۸ میدان، ایران با عراق ۱۲ حوزه مشترک، با امارات ۷ 
مخزن مشترک، با قطر و عمان هرکدام ۲ مخزن مشترک و با کویت و ترکمنستان هرکدام 

یک مخزن مشترک دارد.
 در بین این میادین از مخازن بزرگی مانند پارس جنوبی و میادین غرب کارون گرفته 
تا میادین کوچک تر قرار دارند که ایران تالش کرده تا با وجود کمبود منابع مالی و عدم 
دسترسی به سرمایه گذاری خارجی به دلیل وجود تحریم ها، توسعه در این میادین متوقف 
نشود زیرا در صورت عدم برداشت از میادین مشترک، همسایگان سهم بیشتری از این منابع 

خواهند داشت و حق ایران نادیده گرفته می شود.
این موضوع البته در شرایطی که ایران با تحریم های بین المللی رو به رو بود، کار 
آسانی به نظر نمی رسید. ایران باید برای توسعه این میادین، به تکنولوژی روز دنیا دست 

پیدا می کرد و تامین مالی برای پروژه ها را انجام می داد.
این در شرایطی بود که تحریم ها دسترسی به پول های ایران در سایر کشورها را با 

مشکل مواجه کرده بود.
از سوی دیگر تعریف پروژه های متعدد در دولت قبل و از همه مهمتر فازهای 3۵ 
ماهه در پارس جنوبی، پراکندگی منابع را به دنبال داشت و باعث شده بود هیچ کدام از آن 

فازها به پیشرفت قابل قبولی نرسند.
با اولویت بندی توسعه فازهای پارس جنوبی ایران تولید گاز از این میدان مشترک 

را افزایش داد.
رشد ۲.۵ برابری برداشت گاز ایران از بزرگترین میدان گازی جهان

از همین رو، یکی از بزرگ ترین دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم را باید توسعه 
پارس جنوبی دانست. برداشت روزانه گاز از این میدان مشترک با توسعه و تکمیل فازهای ۱۲ تا 
۲۴ از ۲۸۵ میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب کنونی رسیده است.
ایران تا سال ۹۶ همواره تولید گاز کمتری از شریک خود در پارس جنوبی داشت اما 
از سال ۹۲ و با تمرکز سرمایه و نیروی انسانی در فازهای اولویت دار پارس جنوبی توسط 

وزیر نفت،  سرانجام ایران برنده ماراتن نفسگیر تولید گاز شد.
این سبقت تاریخی ایران از قطر اما در حالی در سال ۹۶ آغاز شد که در سال های ۸۷ 

تا ۸۹، قطر این اختالف را تا ۲۵۰ میلیون متر مکعب در روز نیز رسانده بود.
ایران در حال حاضر بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز گاز از این میدان مشترک 
تولید می کند و این در حالی است که تولید قطر به ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز نیز نمی رسد. 
افزایش تولید گاز ایران که البته با بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی افزایش خواهد داشت.
با ثبت رکورد تولید ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز ایران که در سال ۹۲ حدود 
۲۸۰ میلیون متر مکعب گاز از این میدان مشترک تولید می کرد، در طول دولت تدبیر 

و امید توانسته تولید از پارس جنوبی را حدود ۲.۵ برابر کند.
نکته مهم دیگری که ارزش پیشی گرفتن ایران از بیشتر می کند این است که نگاهی 
به نقشه میدان مشترک پارس جنوبی نشان می دهد تنها حدود یک سوم از مساحت میدان 
در آب های ایران  قرار دارد و دو سوم مساحت در آب های قطر قرار گرفته است. در واقع 
ایران با وجود آنکه فضای کمتری برای توسعه و حفاری چاه  ها و نصب سکوها در اختیار 

داشت اما توانسته تولید روزانه خود را از رقیب و همسایه بیشتر کند.
رویای ایرانیان در برداشت برابر و سپس بیشتر گاز از این میدان مشترک در این دولت 
محقق شد، اما یادمان باشد پارس جنوبی برای ادامه این روند و حفظ نگهداشت تولید به 

سرمایه گذاری نزدیک به 3۰ میلیارد دالری نیاز دارد.
هدف گذاری برای تولید یک میلیون بشکه نفت از میادین غرب کارون

توسعه میدان های نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک همواره یکی از مهم ترین 
به  بزرگی  این مسیر موفقیت های  در  و  بوده  امید  و  تدبیر  نفت دولت  وزارت  اولویت های 

دست آورده است.
برداشت از میدان های نفتی غرب کارون هم در هشت سال گذشته از روزانه ۷۰ هزار 
بشکه در سال ۹۲ به ۴۲۰ هزار بشکه رسیده و ایران در برداشت از میدان های غرب کارون 

از عراق پیش افتاده است.
میادین مشترک غرب کارون جزو میادین نفتی جوان ایران در مقایسه با سایر مخازن 
به شمار می روند. برداشت از این میادین از سوی ایران از اواسط دهه ۸۰ شمسی آغاز شده 
و در برنامه ریزی نهایی قرار است تولید از مجموعه ذخایر این منطقه به روزانه یک میلیون 

بشکه در روز برسد.
اما توسعه این میادین در سال های گذشته با فراز و فرود زیادی همراه بوده است. از 
حضور ژاپنی ها برای برداشت از این میادین گرفته تا قرارداد با چینی ها، هر کدام به دالیلی 
عملیاتی نشد و ایران در نهایت با تکیه بر دانش شرکت های داخلی در توسعه میادین آزادگان 
شمالی، یادآوران،   یاران شمالی، یاران جنوبی و مهمتر از همه آزادگان جنوبی وارد عمل شد.
نکته مهم در برداشت نفت از این میادین البته مشترک بودن با عراق بود. ایران در 
حالی در سال ۹3 حدود ۱۰3 هزار بشکه در روز نفت از این میادین تولید می کرد که در آن 
زمان برداشت عراق ۱۹۴ هزار بشکه در روز بود. پیش بودن عراق در برداشت از میادین 

غرب کارون تا سال ۹۵ ادامه داشت.
سبقت ایران از عراق در میادین مشترک غرب کارون

با برنامه ریزی های دولت تدبیر و امید ایران توانست در سال ۹۵ میزان برداشت نفت 
از این میادین را با عراق برابر  و به روزانه  ۲۱۵هزار بشکه برساند. این مهم با افتتاح میادین 

آزادگان شمالی، یادآوران و یاران شمالی در سال ۹۵ امکان پذیر شد.
در کنار آن اما افزایش پلکانی از میادین آزادگان جنوبی و یاران جنوبی نیز ادامه پیدا 
کرد تا در نهایت ایران در سال ۹۶ به تولید 33۵ هزار بشکه نفت در روز از مجموع ۵ میدان 

در غرب کارون دست پیدا کند.
این تولید در سال بعد از آن به 3۷۰ هزار بشکه رسید و در نهایت در سال ۹۸ ایران 
توانست روزانه بیش از ۴۰۰ هزار بشکه نفت از غرب کارون تولید کند. این در حالی محقق 
شد که طی این سال ها ظرفیت تولید عراق به ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسید و ایران توانست 

در ظرفیت و نرخ تولید نفت خام خود از عراق با وجود حجم ذخایر برابر، پیشی بگیرد.
این اعداد نشان می دهد ایران در سال های ۹۲ تا کنون یعنی در ۸ سال عمر دولت 
تدبیر و امید با وجود تحریم  های آمریکا ظرفیت تولید نفت خود را از میادین مشترک غرب 

کارون حدود ۵.۵ برابر افزایش دهد. 
اساس  بر  و  نیست  کارون  غرب  میادین  از  تولید  برای  هدف گذاری  پایان  این  اما 

برنامه ریزی تولید از این میادین باید به یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.
در برداشت از منابع مشترک کارهای بزرگی انجام شده، که برخی فکر می کنند دولت 
یازدهم و دوازدهم در احقاق حقوق مردم فقط در سایه برجام کار کرده است، البته برجام کار 
بسیار بزرگی برای احقاق حقوق مردم بوده، اما یکی از مواردی که برای احقاق حقوق مردم 

تالش شده مسئله بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز است.
عالوه بر میادین مشترک غرب کارون و پارس جنوبی، ایران از سایر میادین مشترک 
خود با همسایگان نیز غافل نبوده و حتی در آخرین روزهای سال گذشته، بهره برداری از 

میدان مشترک آذر را آغاز کرد.

یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران:

طرح صیانت از فضای مجازی دیوار کشیدن به دور خودمان است!
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بررسی بازار در هفته منتهی به ۸ مرداد 1400؛
افزایش قیمت  ارز به دلیل شرط و شروط 

جدید آمریکا و ایران!
روند حرکت قیمت انواع ارز در هفته ای که گذشت، صعودی بود که به 
طوری که پس از مدت ها دالر وارد کانال ۲۶ هزار تومانی و یورو وارد کانال 

3۰ هزار تومانی شد و تقاضا برای خرید آنها افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، بازار ارز در هفته ای که گذشت و پس 
از پایان تعطالت ۶ روزه کرونایی، فعالیت خود را با جهش افزایشی قیمت ها پی 
گرفت. این روند در حالی اتفاق افتاد که بازار ارز در ۱۰ روز منتهی به تعطیالت 
کرونایی شیب مالیمی در جهت کاهش قیمت ها داشت و تحلیلگران این بازار 
پیش بینی کاهش قیمت دالر تا کانال ۲3 هزار تومان را نیز مطرح می کردند، 

اما آغاز تعطیالت موجب توقف آن شد.
طی تعطیالت ۶ روزه کرونایی که از روز سه شنبه هفته پیشین و در آستانه 
بخش های  هرچند  داشت،  ادامه  یکشنبه  روز  تا  و  شد  آغاز  قربان  سعید  عید 
رسمی بازار مانند سامانه نیما، سامانه سنا و صرافی های بانکی در تعطیلی به 
سر می بردند، اما بازار آزاد به فعالیت خود به صورت محدود ادامه می داد و طی 

معامالت این بخش از بازار ارز، قیمت ها روند مالیم افزایشی به خود گرفت که 
با توجه به کاهش عرضه به دلیل تعطیالت، امری قابل انتظار از سوی کارشناسان 

بازار تلقی می شود.
شاهد  بازار  این  اما  اخیر،  هفته  شروع  با  ارز،  بازار  فعاالن  گفته  به 
این  اعتقاد  به  که  مسئله ای  بود.  خریداران  سوی  از  تقاضا  حجم  افزایش 
تعیین  افتادن  تعویق  به  از  ناشی  بازار  روزه  چند  تعطیلی  بر  عالوه  افراد 
سرنوشت احیای برجام بود. با شروع به کار بخش های رسمی بازار از روز 
همچنان  بود  برقرار  گذشته  چندماه  که  معامالت  کم رمق  فضای  دوشنبه، 
بر بازار حاکم شد و تمام پیش بینی ها حکایت از افت و خیز قیمت دالر در 
تکلیف  شدن  مشخص  تا  تومانی  هزار   ۲۴ کانال  سقف  و  کف  فاصل  حد 

داشت. هسته ای،  مذاکرات 
با این وجود از روز سه شنبه حرکت دالر برای پس گرفتن سنگر ۲۵ هزار 
تومانی قوت گرفت. تغییر رویه ای که برخی تحلیلگران بازار ارز علت آن را به 
از شرط  آن  که طی  می دانند  مرتبط  ژورنال  وال استریت  دوشنبه  روز  گزارش 
بود.  رفته  برجام سخن  احیای  برای  آمریکا  و  ایران  میان  و شروط های جدید 
وین  مذاکرات  تعویق  درباره  اتمی  انرژی  بین المللی  سازمان  هشدار  همچنین 
عامل دیگری بود که به اعتقاد معامله گران بازار، سیگنال های منفی به فعاالن 

اقتصادی منتقل کرده است.
با این وجود همچنان بسیاری از کارشناسان بر اثر ضعیف این اخبار تاکید 
داشتند و معتقد بودند که تمایل جدی برای خرید یا فروش در بازار ارز شکل 
نگرفته است. اما از صبح روز چهارشنبه مسیر بازار ارز را تغییر محسوسی کرد و 
شیب نمودار تغییر قیمت ها به سمت افزایشی تشدید شد، تا جایی که در تداوم 
که  پنج شنبه  روز  غیررسمی  معامالت  در  چهارشنبه،  روز  در  قیمت ها  افزایش 
مصادف با عید غدیر بود، قیمت دالر وارد کانال ۲۶ هزار تومان و یورو نیز وارد 

کانال 3۰ هزار تومان شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اخطار  اساس  بر  گفت:  تهران  استان 
پرمصرف  مشترکان  آب  قبلی  های 
تهرانی از فردا روزی دو تا پنج ساعت 

قطع خواهد شد.
گفتگو  در  بختیاری  رضا  محمد 
با دنیای جوانان، با بیان اینکه شروع 
پرمصرف  اشتراک های  از  کار  این 
شود،  می  آغاز  تهران  شمالی  مناطق 
اظهار کرد: از ابتدای تیرماه برای ۲۰۰ 
پرمصرف  و  بدمصرف  مشترک  هزار 
تهرانی یعنی مشترکانی که بیش از دو 
اخطار  الگو آب مصرف می کنند  برابر 

پیامکی و مکتوب صادر شده است.
با بیان اینکه مشترکانی که  وی 
ندادند  کاهش  را  خود  مصرف  میزان 
گفت:  شوند،  می  طرح  این  مشمول 
نسبت  تهران  در  آب  مصرف  میزان 

درصد  تا سه  دو  در حد  قبل  به سال 
از  که  گفت  باید  البته  یافته  افزایش 
شیوع  دلیل  به   ۱3۹۸ سال  اسفند 
شهر  مصرف  افزایش  کرونا  بیماری 
تهران سیر صعودی باالیی پیدا کرد، 
در  عمدتا  ویروس  این  شیوع  از  قبل 

وجود  مصرف  میزان  این  خرداد  اول 
تا   ۱3۹۸ سال  ابتدای  از  اما  داشت 
مصرف  ن  میزا روزی  هیچ  کنون 
نبوده  مترمکعب  میلیون  سه  از  کمتر 
و به طور کلی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد 
دلیل  به  تهران  در  آب شرب  مصرف 

افزایش یافته است. ویروس کرونا 
آب  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
 3۰ حدود  تهران،  استان  فاضالب  و 
الگو  از  بیش  کمی  مشترکان  درصد 
مشترکان  درصد   ۲۰ و  دارند  مصرف 
جز مشترکان پرمصرف هستند و حدود 
مصرف  لعاده  ا فوق  نیز  درصد  پنج 

دارند. باالیی 
مصرف  به  ره  شا ا با  بختیاری 
کرد:  اظهار  تهران،  در  آب  باالی 
میلیون  نیم  و  سه  روزانه  تهران  در 
یک  حدود  سال  ر  د و  مترمکعب 
آب  مترمکعب  میلیون   ۱۰۰ و  میلیارد 
مصرف می شود، به عبارت دیگر ۱۷ 
شهر  در  کشور  کل  آب  درصد   ۱۸ تا 
مردم  اگر  شود،  می  مصرف  تهران 
اتفاقی ممکن  نکنند هر  صرفه جویی 

بیفتد. است 

از امروز عملیاتی می شود؛

قطع انشعاب آب مشترکان پر مصرف و بد مصرف در تهران!

یارانه معیشتی که در دهم ماه جاری 
به حساب سرپرستان خانوار واریر می شود، 
آخرین یارانه نقدی است که دولت روحانی 

پرداخت خواهد کرد.
ماه  آبان  از  دنیای جوانان  به گزارش 
۱3۹۸ همزمان با افزایش قیمت بنزین، مقرر 
شد تا مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم به 
مردم به صورت نقدی پرداخت شود، زین 
رو پیش بینی شد که حدود ۶۰ میلیون نفر 
از بین  که حدود ۱۹ میلیون خانوار  بودند 
بگیران  یارانه  نفری  میلیون   ۷۸ جمعیت 

از  یارانه حذف شده  ماهانه  پرداخت  و  انتخاب شوند 
بنزین برای آنها صورت گیرد.

معیشتی  یارانه  مرحله  کنون ۲۰  تا  زمان  آن  از 
پرداخت شده و دولت دوازدهم که آغازگر این یارانه 
نقدی جدید بود در روزهای  پایانی فعالیت خود، بیست 

آستانه  در  یعنی  مرداد  دهم  روز  را  مرحله  یکمین  و 
واگذاری دولت پرداخت می کند.

مبلغ یارانه معیشتی برای خانوارها به تناسب تعداد 
اعضا متفاوت است؛ به طوری که برای خانوار یک نفره 
۵۵ هزار، دو نفره ۱۰3 هزار، سه نفره ۱3۸ هزار، چهار 

نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفره و باالتر ۲۰۵ هزار 
تومان در هر ماه پرداخت می شود.

طبق آخرین گزارش سازمان هدفمندی 
یارانه ها، در حال حاضر  خانوارهای مشمول 
دریافت یارانه معیشتی بیش از ۱۹ میلیون و 
۷۶۸ هزار نفر است که برای این مجموعه در 
سال بیش از 3۱ هزار میلیارد تومان پرداخت 

انجام می شود.
اقدام  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  در 
یارانه  پرداخت  شدن  هدفمند  برای  جدی 
وضعیت  تنها  نه  و  نگرفت  صورت  نقدی 
بلکه  نیافت،  تومانی سامان   ۵۰۰ و  هزار   ۴۵ یارانه 
معیشتی  یارانه  عنوان  تحت  دیگری  نقدی  یارانه 
بیش  ای  مجموعه  سال  در  دولت  تا  شد  اضافه 
نقدی  های  یارانه  بابت  تومان  میلیارد  هزار   ۷۰ از 

باشد. داشته  هزینه 

یکشنبه، واریز آخرین یارانه معیشتی توسط دولت روحانی! 

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ 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 تاالر پشت علیا پالک ۴3 اصلی بخش ۱۶ 
۵۲۱ فرعی به نام آقای علی بیابانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است که ۲3/۷۵ سیر مشاع از ۲۴۰ سیر ششدانگ عرصه وقف می باشد به 
مساحت ۵۹۱/۵۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای ابراهیم بیابانی مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از 
طریق روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر 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 دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی 
ثبت و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عمومی 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

رحمت سلمانی قادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر 
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به گزارش روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آب 
در  بوشهر،  استان  وفاضالب 
جلسه ای که با حضور فتح اله نوروزی 
فرماندار شهرستان دشتستان و مهندس 
حمزه پور مدیر عامل شرکت آب وفاضالب 
استان بوشهر برگزار شد عبداهلل خدادادی 
به عنوان سرپرست گروه بهره برداری از 
تاسیسات تأمین وانتقال آب وشهرام رئیسی 
به عنوان سرپرست گروه بهره برداری از 

تصفیه خانه آب منصوب شدند.
شرکت  مدیرعامل  جلسه  این  در 
تبریک  بوشهرضمن  فاضالب  و  آب 
فعالیت  تداوم  بر  جدید  مدیران  جایگاه 
پیشبرد  جهت  در  ها  ومستمرآن  جدی 
اهداف شرکت و رضایتمندی مشترکین 
تالش  و  استمرار  خواستار  تأکیدنمودو 
مضاعف در سمت جدید شد وگفت :مقوله 

آب وارزش واهمیت آن در زندگی انسان 
ها نقش بسیاری دارد وبه همین دلیل باید 
با مدیریت وبرنامه ریزی الزم بتوانیم این 
خدمت را به شایسته ترین روش ممکن 
حتی در شرایط خشکسالی وکم آبی که 
در حال حاضردر کشورماوجود داردمدیریت 
کنیم ودر این راه مردم نیز باید با رعایت 
شیوه های صرفه جویی درمصرف آب به 
ما کمک نمایند. فتح اله نووزی فرماندار 
شهرستان دشتستان نیزبا طرح موضوعات 
این شهرستان گفت :جهت رفع مسائل 
ومشکالت آب باید ازتمام ظرفیت وپتانسیل 
های موجود استفاده نمود وهمواره به دنبال 
تامین منابع پایدار آب در شهرستان باشیم 
وبتوانیم مسائل ومشکالت مختلف مردم 
راکه باالترین سرمایه های این مملکت 
می باشندحل نمائیم وپاسخگوی حسن 

اعتماد آن ها باشیم.

انتصابات در شرکت آبفا استان بوشهر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم:
محور  در  نقلیه  وسایل  تردد  میلیون   ۱۲ از  بیش  ثبت 

های مواصالتی ایالم 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم از ثبت بیش از ۱۲ میلیون 
تردد وسایل نقلیه در ۴ ماهه نخست امسال در محورهای مواصالتی استان خبر داد.

 “نوراهلل دلخواه” افزود: در چهار ماهه نخست امسال ۱۲ میلیون و ۷۲۴ هزار 
و ۹۸۵ تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین در محورهای مواصالتی استان ایالم  به 

ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است.
 وی اظهار داشت: بر اساس نتایج استخراج شده از سامانه های ترددشمار سهم 
وسایل نقلیه سنگین از کل تردد در محورهای مواصالتی استان یک میلیون و ۴3۸ 
هزار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد

 دلخواه به محورهای مواصالتی که بیشترین و کمترین تردد در آنها به ثبت 
رسیده اشاره و خاطر نشان کرد: محور ایالم- ایوان با بیش از ۶۲۹ هزار تردد دارای 
بیشترین تردد و محور صالح آباد – مهران با بیش از ۸۱ هزار تردد دارای کمترین 

میزان تردد وسایل نقلیه در این بازه زمانی بوده اند.
 مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اضافه کرد: بیش از ۱۲۰ دستگاه 
دوربین ثبت تخلف و تردد شمار در محورهای مواصالتی استان ایالم فعال می باشند.

مدیرعامل مخابرات منطقه ایالم خبر داد؛ بهره مندی 
دو روستای ملکشاهی از مکالمه همراه اول

ایالم_مدیرعامل مخابرات منطقه ایالم از برقراری مکالمه مشترکین همراه 
اول در دو روستای ملکشاهی خبر داد.

برقراری  امکان  داشت:  اظهار  ان  با خبرنگار  گو  و  در گفت  اسدی  حشمت 
مکالمه مشترکین همراه اول در روستاهای طالقانی و چم انار ملکشاهی با استفاده 

از بستر شبکه ی “های وب” فراهم شد.
وی افزود: با توجه به راه اندازی سایت جدید توسط شبکه “های وب” در این 
روستاها، مخابرات منطقه ایالم نیز هماهنگی های الزم جهت فعال شدن رومینگ 

مشترکین همراه اول در این مناطق انجام داده است.
مدیرعامل مخابرات منطقه ایالم گفت: نصب سایت توسط اپراتور در مکان 
جدید جهت فعال شدن رومینگ در راستای ارائه امکانات بیشتر به مشترکین و بهره 

مندی سایر اپراتور ها انجام می شود.
وی بیان داشت: یکی از مهم ترین خواسته های مردم در حوزه تلفن همراه و 
دسترسی به اینترنت با کیفیت است که با تدوین برنامه های کارشناسی شده مورد 
تلفن همراه در سطح  دارد.به گفته اسدی، در حال حاضر ۲۷۸ سایت  قرار  توجه 

استان نصب و فعال است.

اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی 
روستایی خور و بیابانک

سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی خور و بیابانک گفت: ۲۰ میلیارد ریال 
برای اجرای طرح هادی روستایی این شهرستان اختصاص یافت.

علی ایزدی  افزود: اجرای سنگ کاری، جدول گذاری و کانیو، پیاده روسازی، 
زیرسازی و آسفالت معابر از جمله طرح های اجرا شده یا  در دست اقدام است.

وی گفت: هزینه این طرح ها از محل اعتبارات سال۹۹ بوده که با پیگیری 
نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسالمی، فرماندار و همچنین مساعدت  

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان تامین شده است.
وی با اشاره به افزایش3۰۰ درصدی اعتبارات نسبت به سال ۹۸ گفت: برای 
آسفالت معابر روستایی ۴۲ ُتن قیر رایگان و ۹ هزار و ۲۷۰ میلیون ریال از محل 
اعتبارات ملی اختصاص یافته است که آسفالت ۱۴ هزار و ۶۰۰ مترمربع از معابر 

روستاهای مهرجان، بیاضه، عروسان گلستان و ابراهیم آباد در حال انجام است.
قالب  در  رایگان  قیر  ُتن   ۴۲ خدمت  این  ارائه  کرد:برای  خاطرنشان  ایزدی 
تفاهمنامه سه جانبه عملیات آسفالت گرم معابر با مشارکت دهیاری اختصاص یافته 
که با پیگیری  بخشدار مرکزی شهرستان، هزینه ُپخت، حمل و پخش آسفالت توسط 
دهیاری و شورای اسالمی تامین شده است.سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
خور و بیابانک افزود: از محل اعتبارات سال ۹۹ عملیات زیرسازی ۱۵ هزار مترمربع، 
پیاده روسازی ۶۰۰ مترمربع، هشت هزار و ۴۰۰ متر طول جدول، کانیو و ۵۶۰ متر 

طول مالون سنگی و 3۸۰ مترمربع سنگ کاری اجرا شد.

شهرستان  برق  توزیع  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر 
اصفهان :

تنها 3۰ درصد از بانک ها از ابالغیه پایان فعالیت در 
ساعت ۱3 تبعیت کرده اند

مرسل صالحی بر تبعیت ادارات و سازمان ها به ویژه بانک ها از ابالغیه استانداری 
اصفهان مبنی بر تغییر ساعات فعالیت ادارات و سازمان ها اظهار کرد: در ابتدای ابالغ 
تغییر ساعات فعالیت ادارات و ارگان ها، متاسفانه این مصوبه چندان مورد توجه قرار 
نمی گرفت. البته هنوز هم اگرچه تبعیت از این مسئله اندکی بیشتر شده است اما آنچه 
که ما انتظار داریم یعنی تعطیلی راس ساعت ۱3 هنوز هم در بسیاری از ادارات به 
ویژه بانک ها رعایت نمی شود و برخی سازمان ها به ویژه بانک ها تا ساعات ۱۵، ۱۶ 

و حتی بعضا ۱۸ نیز به فعالیت مشغول هستند.
وی افزود: بر اساس نامه استانداری اصفهان و تاکید بر پایان فعالیت راس ساعت 
۱3، اداره توزیع برق شهرستان اصفهان اجازه دارد با تخطی کنندگان این موضوع 
برخورد کرده و برق آن ها را قطع کند. در همین راستا بحث بازرسی از بانک ها و 
ادارات نیز وجود دارد. البته وضعیت ادارات نسبت با بانک ها در این خصوص اندکی 
بهتر است اما باز هم برخی کارکنان حتی تا چندین ساعت پس از ساعت ۱3 نیز 

مشغول به فعالیت هستند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تصریح کرد: 
بانک ها معتقد هستند که برای جمع بندی حساب ها و برخی امور بانکی الزم است 
مدت زمانی را پس از پایان زمان رسمی فعالیت الزم دارند. این در حالی است که 
در این زمان هم مصرف برق اینگونه شعب همانند سایر ساعات روز است. ادارات 
و بانک ها باید ضمن به حداقل رساندن ساعت فعالیت پس از ساعت ۱3، میزان 

مصرف برق خود را نیز کاهش دهند.
صالحی افزود: متاسفانه از نظر مدت زمان کاری نیز تنها 3۰ درصد بانک ها 
از ابالغیه پایان فعالیت در ساعت ۱3 تبعیت کرده و ۷۰ درصد مابقی از رعایت آن 
سرباز می زنند. بانک ها باید به سمتی حرکت کنند که مدیریت مصرف برق داشته 
باشند؛ متاسفانه این اقدام انجام نمی شود. برای مثال در بانک ها کارمندان از کت 
استفاده می کنند و همین مسئله باعث افزایش مصرف لوازم سرمایشی در بانک ها 

و به تبع آن افزایش مصرف برق می شود.

نقش امنیت پایدار در تحقق توسعه
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: امنیت پایدار مهم ترین اصل در 

تحقق توسعه است.
راه کارهای جذب سرمایه گذاران و گردشگران  بررسی  روز گذشته نشست 
با  این سازمان و  اروند و معاونین  آزاد  با حضور سرپرست سازمان منطقه  خارجی 
همراهی سرکنسول ایران در بصره، نماینده ولی فقیه در استان، معاون استاندار ، 
ناظر گمرکات استان و تنی چند از مسئولین دستگاه های اجرایی مرتبط؛ در محل 

سالن جلسات سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.
حسین گروسی ضمن تأکید بر نقش امنیت پایدار در رسیدن به توسعه، اظهار 
داشت: تا کنون چند مورد مطالعات استراتژیک و راهبردی در منطقه انجام شده و 
با یک برنامه عملیاتی باید به این نتیجه برسیم که منطقه آزاد اروند در کدام یک از 

این فعالیت ها می تواند بعنوان هاب معرفی شود.
وی منطقه آزاد اروند را یکی از مناطق مهم حمل و نقل ترکیبی دانست و افزود: 
اروند از نظر حمل و نقل ترکیبی در بین دیگر مناطق آزاد کشور، منحصر به فرد است.
گروسی دیگر امتیاز منطقه آزاد اروند را همجواری با استان های جنوبی کشور 
عراق، عنوان کرد و گفت: این همجواری فرصت بی بدیلی در شکوفایی مباحث 
تجاری، بازرگانی، تولید و توریسم سالمت است که قطعا می توانیم فعالیت های ثمر 
بخشی در این راستا داشته باشیم.سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: 
یکی از ویژگی منطقه که تا کنون بستر استفاده از آن مهیا نبوده، مبحث دانشگاهی 
است. تبدیل شدن دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه اتفاق ارزنده ای بود که 
با تالش دست اندرکاران این دانشگاه محقق شد و با اجرای آن بر ظرفیت های 
دانشگاهی منطقه افزوده شد. اعتقاد ما بر این است که در کنار منطقه آزاد تجاری، 

صنعتی، گردشگری، به منطقه آزاد علمی نیز تبدیل شویم.
او اذعان داشت: در چهار منطقه ای که وزارت راه به نام هاب لجستیک مطالعه 
کرده بود؛ متأسفانه منطقه آزاد اروند تعریف نشده این در حالی است که اروند با 
داشتن حمل و نقل ترکیبی می تواند یک هاب لجستیکی پر اهمیت در اتصال شرق 

به غرب و شمال به جنوب باشد.

بهره برداری و آغاز ساخت ۲۹ پروژه شهرداری گرگان با اعتبار 
بیش از ۱6۴ میلیارد تومان

شهردار گرگان از بهره برداری و یا آغاز ساخت ۲۹ پروژه در سطح شهر با 
اعتباری بالغ بر ۱۶۴ میلیارد تومان خبر داد.

دکتر عبدالرضا دادبود با تبریک دهه امامت و والیت اظهار داشت: آیین افتتاح، 
رونمایی و یا آغاز عملیات اجرایی ۲۹ طرح و پروژه عمرانی، سرمایه گذاری، خدماتی، 
فرهنگی، ورزشی و پژوهشی شهرداری به مناسبت ایام دهه والیت و امامت و عید 
سعید غدیر، روز چهارشنبه ۶ مردادماه در سالن اجتماعات شهید حاج قاسم سلیمانی 

شهرداری گرگان برگزار خواهد شد.
دادبود افزود: از این تعداد، ۲3 طرح در بخش بهره برداری و راه اندازی و ۶ 

طرح در  بخش آغاز عملیات اجرایی محسوب می شوند. 
وی در خصوص ارزش ریالی پروژه ها بیان کرد: در مجموع بالغ بر ۱۶۴ میلیارد 
تومان برای این طرح ها اختصاص یافته است.شهردار گرگان در ادامه اظهار کرد: ۶ 
طرح در حوزه عمران، 3 طرح در حوزه سرمایه گذاری، ۵ طرح در حوزه مناطق، ۵ 
طرح در حوزه سیما، منظر و فضای سبز، 3 طرح در حوزه حمل و نقل، ۴ طرح در 
حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، یک طرح پژوهشی ، یک طرح در حوزه خدمات 
شهری و یک طرح در حوزه آتشنشانی در نظر گرفته شده است.دادبود به پروژه 
های شاخص اشاره کرد و گفت: پروژه مشارکتی ساخت و بهره برداری از مجتمع 
ورزشی تفریحی واقع در عدالت ۱۷، پروژه مسکونی – مشارکتی چشم انداز، پیست 
دوچرخه سواری و مسیر پیاده روی در میدان بسیج، نصب المان های جدید در پارک 
بانوان و بلوار امام رضا )ع(، راه اندازی پارک اوتیسم، بازارچه های عرضه میوه و تره 
بار و سبزی، بازسازی و بهره برداری از ۲3 دستگاه اتوبوس درون شهری و بهره 

برداری از اولین سرای محله در شهر گرگان از جمله طرح های شاخص هستند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای 
گفت:  بندرعباس  شهرداری  شهری  سبز 
سبز  فضای  آب  مصارف  و  منابع  مدیریت 
قرار  شهری  برنامه ریزی  اولویت  در  شهر 
دارد و ساماندهی بیشتر این حوزه روند قابل 

توجهی دارد.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
مصطفی  بندرعباس،  شهرداری  بین الملل 
خادم با اشاره به اهمیت جایگاه فضای سبز 
و  پارک ها  کرد:  اذعان  شهری  زندگی  در 
فضای سبز بخش جدانشدنی شهرسازی و 

نیازهای اولیه زندگی شهری است.
اینکه حفظ و توسعه  با تاکید بر  وی 
مهم  شاخص های  از  یکی  سبز  فضای 
می شود،  تعریف  زندگی  برای  شهرها 
افزود: از نظر تأثیرات اکولوژیکی و اقلیمی، 
قرار  توجه  مورد  تفرجگاهی  سبز  فضای 
یکی  به عنوان  شهری  مدیریت  و  می گیرد 

از شاخص های محیط زیستی به آن توجه 
می کنند.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری بندرعباس با اشاره به 
کاهش نزوالت آسمانی، کمبود منابع آبی را 
بحران جدی دانست و تصریح کرد: در شهر 
بندرعباس با کمبود شدید منابع آبی مواجه 
هستیم لذا مدیریت بهینه منابع آبی و تغییر 
الگوی مصرف و همچنین  توسعه فضاي سبز 
با استفاده ازگونه های کم نیاز آبي، مقاوم و 
سازگار با اقلیم در اولویت کار سازمان قرار 
سبز  فضای  توسعه  به  اشاره  با  دارد.خادم 
به   ۹۲ سال  در  هکتار   ۲۸۰ از  بندرعباس 
3۶۰ هکتار در حال حاضر، خاطرنشان کرد: 
مدت  این  در  آبی  منابع  از  استفاده  میزان 

ثابت بوده است.
* استفاده از آب شرب شهری از ۴۰۰ 

به ۱۹۱ انشعاب رسیده است
خادم تاکید کرد: با باال بردن بهره وری 

غیرشرب،  آبی  منابع  پایدارو  آبی  منابع 
شرب  آب  ز  ا استفاده  میزان  نستیم  توا
شهری را از ۴۰۰ انشعاب به ۱۹۱ انشعاب  

کاهش دهیم.
و  تامین  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
یادآور  آبی،  منابع  از  مناسب  بهره برداری 
ظرفیت  افزایش  منظور،  همین  به  شد: 
آبشیرین کن  جنگلی،  بوستان  آبشیرین کن 
بوستان داماهی، آبشیرین کن بوستان شهید 
دباغیان و آبشیرین کن صیادان،  زه آب بلوار 
معلم، زه آب بلوار ناصر، زه آب کپشکن جمعا 
منجر به تامین 3۷ لیتر بر ثانیه آب مورد نیاز 

فضای سبز شهری شده است.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری بندرعباس خاطرنشان 
کرد: در راستای مدیریت بهینه مصرف آب، 
تحت  آبیاری  سیستم های  ترمیم  بر  عالوه 
سیستم های  آسیب دیده،  مناطق  در  فشار 

مصرف  کاهش  راستای  در  دیگری  جدید 
آب احداث و توسعه پیدا کرده است.

همچنین  و  چاه ها  الیروبی  از  خادم 
 )MBBR(استفاده از مخازن آبی و پکیج
در  گرفته  اقدامات صورت  دیگر  عنوان  به 
راستای مدیریت منبع آبی یاد کرد و افزود: 
و  دفعات  تعداد  از  گزارش گیری  و  ثبت  با 
از  هرکدام  در  تانکرها  آبگیری  زمان های 
تقسیم  و  دقیق  کنترل  به  نسبت  چاه ها، 
صحیح آب توسط تانکرهای آبرسان از هدر 

رفت آب جلوگیری می شود.
تمامی  اهتمام  بر  نیز  انتها  در  وی 
مسئوالن و شهروندان در حفظ و نگهداری 
فضای سبز شهری تاکید کرد و گفت: توسعه 
سیستم های آبرسانی و آبیاری تحت فشار 
قرار  سازمان  این  اجرایی  های  برنامه   جزو 
آبی  و  مالی  منابع  تامین  عدم  البته  داشته، 

روند اجرای این برنامه را کند کرده است.

مدیریت بهینه مصرف آب در حوزه فضای سبز بندرعباس

گناوه  مستقردرثبت  اختالف  هیئت  اینکه  تحدیدحدوداختصاصي-نظربه  اگهي 
به شش دانگ یک  رانسبت  به تصرفات مفروزي ومالکانه خانم صفیه نظامي  مالکیت 
باب خانه به مساحت ۷۶۷/۲۶مترمربع پالک ۹۱۷/۹3۵۶واقع درامام زاده گناوه بخش 

۶بوشهربرابرراي شماره  ۱۴۰۰۶۰3۲۴۰۰۱۰۰۱۰۴۲ 
ي  نامه  ۱3ایین  3وماده  ماده موضوع  واگهي  ۱۴۰۰/3تاییدنموده  /۲۰ مورخ 
ثبت  وقانون  سندرسمي  فاقد  ساختمانهاي  واراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ثبت  استنادمادتین ۱۴و۱۵قانون  به  ان  لذااگهي تحدیدحدوداختصاصي  نیزمنتشرگردیده 
وتبصره ذیل ماده۱3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي ساختمان فاقدسندرسمي 
جهت قسمت موردتصرف خانم صفیه نظامي منتشروبه اطالع متصرف نامبرده ومجاورین 
وصاحبان حقوق ارتفاقي مي رساندکه عملیات تحدیدي درصبح مورخ ۱۴۰۰/۶/۷درمحل 
شروع به عمل خواهدامدلذابدینوسیله ازمتصرف نامبرده ومجاورین دعوت مي شوددروقت 
تعیین شده فوق درمحل وقوع ملک حضوریابندواخواهي نسبت به حدودارتفاعي برابرماده 
۲۰قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت جلسه تحدیدحدودبه مدت 3۰روزپذیرفته مي شود 
نامه  ۸۶ایین  ي  ماده  تبصره  مطابق  مکلفن  ارتفاقي  حدودوحقوق  به  نسبت  معترضین 
مصوب  ثبتي  معترضین  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ۲ماده  وتبصره  ثبت  قانون 
اداره ثبت دادخواست  به  اعتراض کتبي  ازتاریخ تسلیم  ماه  ۷3/۰3/۲۵ظرف مدت یک 
به مراجع قضایي محل وقوع ملک تسلیم وتصدیق گواهي به جریان دعوي رابه جهت 
ضبط درپرونده ازدادگاه مربوط به اخذوبه ثبت تسلیم نمایندواالحق انان ساقط مي شود-

محمدچهابداررئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان گناوه ازطرف حمیدرضا باقرپور-تاریخ 
انتشار:۱۴۰۰/۰۵/۹-م الف ۲۴۱ 

گناوه  مستقردرثبت  اختالف  هیئت  اینکه  تحدیدحدوداختصاصي-نظربه  اگهي 
مالکیت به تصرفات مفروزي ومالکانه خانم منیجه نظامي رانسبت به شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت ۲۶3/۱۲مترمربع پالک ۹۱۷/۹3۵۴واقع درامام زاده گناوه بخش 
۶بوشهربرابرراي شماره ۱۴۰۰۶۰3۲۴۰۰۱۰۰۱۰3۶مورخ ۱۴۰۰/3/۱۹تاییدنموده واگهي 
موضوع ماده3وماده۱3ایین نامه ي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي ساختمانهاي 
به  ان  تحدیدحدوداختصاصي  لذااگهي  نیزمنتشرگردیده  ثبت  وقانون  فاقدسندرسمي 
استنادمادتین ۱۴و۱۵قانون ثبت وتبصره ذیل ماده۱3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي ساختمان فاقدسندرسمي جهت قسمت موردتصرف خانم منیجه نظامي منتشروبه 
اطالع متصرف نامبرده ومجاورین وصاحبان حقوق ارتفاقي مي رساندکه عملیات تحدیدي 
درصبح مورخ ۱۴۰۰/۶/۷درمحل شروع به عمل خواهدامدلذابدینوسیله ازمتصرف نامبرده 
ومجاورین دعوت مي شود دروقت تعیین شده فوق درمحل وقوع ملک حضوریابندواخواهي 
نسبت به حدودارتفاعي برابرماده ۲۰قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت جلسه تحدیدحدودبه 
ارتفاقي مکلفن مطابق  به حدودوحقوق  نسبت  معترضین  3۰روزپذیرفته مي شود  مدت 
تبصره ماده ي ۸۶ایین نامه قانون ثبت وتبصره ۲ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
معترضین ثبتي مصوب ۷3/۰3/۲۵ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض کتبي به 
اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایي محل وقوع ملک تسلیم وتصدیق گواهي به جریان 
نمایندواالحق  ثبت تسلیم  اخذوبه  به  ازدادگاه مربوط  رابه جهت ضبط درپرونده  دعوي 
ازطرف  گناوه  شهرستان  اسنادوامالک  ثبت  شود-محمدچهابداررئیس  مي  ساقط  انان 

حمیدرضاباقرپور-تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۵/۹-م الف  ۲۴3 

گناوه  مستقردرثبت  اختالف  هیئت  اینکه  –نظربه  تحدیدحدوداختصاصي  اگهي 
مالکیت به تصرفات مفروزي ومالکانه خانم خدیجه نظامي رانسبت به شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 3۰۰/۸۴مترمربع پالک ۹۱۷/۹3۵۵واقع درامام زاده گناوه بخش 
۶بوشهربرابرراي شماره۴۰۰۶۰3۲۴۰۰۱۰۰۱۰3۷ ۱ مورخ ۱۴۰۰/3/۱۹تاییدنموده واگهي 
موضوع ماده3وماده۱3ایین نامه ي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي ساختمانهاي 
به  ان  تحدیدحدوداختصاصي  لذااگهي  نیزمنتشرگردیده  ثبت  وقانون  فاقدسندرسمي 
استنادمادتین ۱۴و۱۵قانون ثبت وتبصره ذیل ماده ۱3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي ساختمان فاقدسندرسمي جهت قسمت موردتصرف خانم خدیجه نظامي منتشروبه 
اطالع متصرف نامبرده ومجاورین وصاحبان حقوق ارتفاقي مي رساندکه عملیات تحدیدي 
درصبح مورخ ۱۴۰۰/۶/۷درمحل شروع به عمل خواهدامدلذابدینوسیله ازمتصرف نامبرده 
ومجاورین دعوت میشود دروقت تعیین شده فوق درمحل وقوع ملک حضوریابندواخواهي 
نسبت به حدود ارتفاعي برابرماده۲۰قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت جلسه تحدیدحدودبه 
مطابق  مکلفن  ارتفاقي  حدودوحقوق  به  نسبت  شودمعترضین  مي  3۰روزپذیرفته  مدت 
تبصره ماده ي ۸۶ایین نامه قانون ثبت وتبصره ۲ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
معترضین ثبتي مصوب ۷3/۰3/۲۵ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض کتبي به 
اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایي محل وقوع ملک تسلیم وتصدیق گواهي به جریان 
نمایندواالحق  ثبت تسلیم  اخذوبه  به  ازدادگاه مربوط  رابه جهت ضبط درپرونده  دعوي 
ازطرف  گناوه  شهرستان  اسنادوامالک  ثبت  شود-محمدچهابداررئیس  مي  ساقط  انان 

حمیدرضاباقرپور-تاریخ انتشار۱۴۰۰/۰۵/۹-م الف ۲۴۲ 

اگهي تحدید حدود اختصاصي – نظر به اینکه هیئت اختالف مستقردرثبت گناوه 
دانگ  به شش  رانسبت  موسوي  سیدعلي  اقاي  ومالکانه  مفروزي  تصرفات  به  مالکیت 
۱3۸۲/۲۴۸واقع  پالک  ۶۴۹3۰/۷۰مترمربع  مساحت  به  کشاورزي  زمین  قطعه  یک 
۱۴۰۰۶۰3۲۴۰۰۱۰۰۱۲۸۱مورخ  شماره  برابرراي  ۶بوشهر  بخش  گناوه  گماران  درقریه 
تعیین  قانون  ي  نامه  ایین  وماده۱3   3 ماده  موضوع  واگهي  ۱۴۰۰/3۰/۲۹تاییدنموده 
تکلیف وضعیت ثبتي واراضي ساختمانهاي فاقدسند رسمي وقانون ثبت نیزمنتشرگردیده 
ثبت وتبصره ذیل  قانون  مادتین ۱۴و۱۵  استناد  به  ان  لذااگهي تحدید حدوداختصاصي 
ماده ۱3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي ساختمان فاقدسندرسمي جهت قسمت 
موردتصرف اقاي سیدعلي موسوي منتشر وبه اطالع متصرف نامبرده ومجاورین وصاحبان 
حقوق ارتفاقي مي رساند که عملیات تحدیدي درصبح مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ درمحل شروع 
دروقت  میشود  دعوت  مجاورین  و  نامبرده  ازمتصرف  لذابدینوسیله  خواهدامد  عمل  به 
تعیین شده فوق درمحل وقوع ملک حضوریابند واخواهي نسبت به حدودارتفاعي برابر 
ازتاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدودبه مدت 3۰ روز پذیرفته  ماده ۲۰قانون ثبت 
ایین  ماده۸۶  تبصره  ارتفاقي مکلفن مطابق  به حدودوحقوق  نسبت  معترضین  مي شود 
نامه قانون ثبت وتبصره۲ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین ثبتي مصوب 
اداره ثبت دادخواست  به  اعتراض کتبي  ازتاریخ تسلیم  ماه  ۷3/۰3/۲۵ظرف مدت یک 
به مراجع قضایي محل وقوع ملک تسلیم وتصدیق گواهي به جریان دعوي رابه جهت 
ضبط درپرونده ازدادگاه مربوط به اخذوبه ثبت تسلیم نمایند واالحق انان ساقط مي شود-

محمدچهابداررئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان گناوه-ازطرف حمیدرضاباقرپور-تاریخ 
انتشار۱۴۰۰/۵/۹-م الف ۲3۸ 

اگهي تحدیدحدوداختصاصي-نظربه اینکه هیئت اختالف مستقردرثبت گناوه مالکیت 
به تصرفات مفروزي ومالکانه اقاي محمد فوالدي رانسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
کشاورزي به مساحت ۴۰۶۱۵مترمربع پالک ۹۰3/۱۰۰۸واقع درقریه چهارروستایي گناوه 
۱۴۰۰/۱/۱۹تاییدنموده  ۱۴۰۰۶۰3۲۴۰۰۱۰۰۱۱۱مورخ  شماره  بوشهربرابرراي   ۶ بخش 
واگهي موضوع ماده3 وماده۱3 ایین نامه ي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
ساختمانهاي فاقدسند رسمي وقانون ثبت نیزمنتشرگردیده لذااگهي تحدیدحدود اختصاصي 
ان به استنادمادتین ۱۴و۱۵قانون ثبت وتبصره ذیل ماده ۱3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
فوالدي  محمد  اقاي  موردتصرف  قسمت  جهت  فاقدسندرسمي  ساختمان  اراضي  ثبتي 
که  رساند  مي  ارتفاقي  حقوق  وصاحبان  ومجاورین  نامبرده  متصرف  اطالع  وبه  منتشر 
عملیات تحدیدي درصبح مورخ ۱۴۰۰/۶/3درمحل شروع به عمل خواهدامد لذابدینوسیله 
ازمتصرف نامبرده ومجاورین دعوت میشود دروقت تعیین شده فوق درمحل وقوع ملک 
حضوریابندواخواهي نسبت به حدودارتفاعي برابرماده۲۰ قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت 
حدودوحقوق  به  نسبت  معترضین  شود  مي  3۰روزپذیرفته  مدت  حدودبه  تحدید  جلسه 
واحده  ۲ماده  وتبصره  ثبت  قانون  نامه  ایین   ۸۶ ماده ي  تبصره  ارتفاقي مکلفن مطابق 
قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین ثبتي مصوب ۷3/۰3/۲۵ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض کتبي به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایي محل وقوع ملک تسلیم 
وتصدیق گواهي به جریان دعوي رابه جهت ضبط درپرونده ازدادگاه مربوط به اخذوبه 
ثبت تسلیم نمایند واال حق انان ساقط مي شود-محمدچهابداررئیس ثبت اسنادوامالک 

شهرستان گناوه ازطرف حمیدرضاباقرپور-تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۵/۹-م الف۲3۶

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۱۲۰۰۰۵۶۵ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم مهدی قوزه ئی فرزند 
حسین به شماره شناسنامه ۵۹ صادره از کاشمر در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به 
مساحت ۹۷/۶۴ متر مربع از پالک ۱۵۰ فرعی از 3۰۲۶ اصلی واقع در بخش یک حومه 
کاشمر در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت ۹۷/۶۴ متر مربع از پالک ۱۵۰ 
فرعی از 3۰۲۶ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان ترابی ۹ پالک 
۲۹ خریداری از مالک رسمی آقای / خانم اداره اوقاف محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوب به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۵/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۲۴
احمد جهانگیر

قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

دفترخانه اخطاریه 
خلق  سعید  آقای  جناب  المکان.  مجهول  اقامتگاه:  احمدی  خلق  سعید  آقای 
مراجعه  با  بلند طبع  فریبا فالح  میرساند همسرتان  اطالع شما  به  بدینوسیله  احمدی 
بندرانزلی  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱ شعبه  از  صادره  حکم  ارائه  و  دفترخانه  این  به 
شما  به  روز  ده  مدت  به  اخطاریه  این  تاریخ  از  لذا  نمودند  را  طالق  ثبت  تقاضای 
با مراجعه به این دفترخانه نسبت به ثبت و امضا ذیل اسناد  تا  مهلت داده می شود 
اعتراض  و  اقدام  قانونی  مقررات  وفق  غیراینصورت  در  نمایید  اقدام  اوراق طالق  و 
طالقانی  خیابان  غازیان  بندرانزلی   : دفترخانه  نشانی  نیست.  مسموع  شما  بعدی 

سوم طبقه  دیاموند.  تجاری  مجتمع 
دفتر رسمی ازدواح )۹( و طالق )۷( بندرانزلی –سردفتر : سید علی هاشمی

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
مشخصات  وسیله  بدین  لذا  گردیده  تایید  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود 
تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید ظرف مدت یک  از  نمایند و پس  اداره تسلیم  این  به  را 
اداره ثبت  را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل  اعتراض دادخواست خود 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست صادره سنندج
۱-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام خانم مریم قصیرانی فرزند جمیل صادره 
سنندج پالک ۷۴۱ فرعی از ۴۷۲ فرعی از ۴۱ اصلی بخش ده به مساحت ۱۸۰۲۴/۰۶ 
متر مربع برابر دادنامه حصر وراثت متقاضی نوه پسری مرحوم محمد باقی قیصرانی می 

باشد به آدرس سنندج روستای کانی مشکان 
۲-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام خانم مریم قصیرانی فرزند جمیل صادره 
سنندج پالک ۷۴۲ فرعی از ۴۲۶ فرعی از ۴۱ اصلی بخش ده به مساحت ۴۱۹3/۶۶ متر 
مربع برابر دادنامه حصر وراثت متقاضی نوه پسری مرحوم محمد باقی قیصرانی می باشد 

به آدرس سنندج روستای کانی مشکان 
3-ششدانگ یک قطه زمین مزروعی بنام خانم مریم قیصرانی فرزند جمیل صادره 
سنندج پالک ۷۴3 فرعی از ۴۲۶ فرعی از ۴۱ اصلی بخش ده به مساحت ۷۰۶۸/۰۱ متر 
مربع برابر دادنامه حصر وراثت متقاضی نوه پسری مرحوم محمد باقی قصیرانی می باشد 

به آدرس سنندج روستای کانی مشکان 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۵/۹ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۵/۲۴ 

هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج     م الف ۱۷۵۹

 سخنگوی شورای اسالمی پنجم اراک 
اجرای  برای  ریال  میلیارد  هزار  سه  گفت: 
همزمان عملیات پنج تقاطع غیر همسطح در 
این کالنشهر پیش بینی شد که از مهمترین 
آن تکمیل عملیات طرح میدان مقاومت است 
که با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد همراه است 
و هفته آتی روگذر آن بهره برداری می شود.

سعید نادری سخنگوی شورای اسالمی 
اصحاب  با  خبری  نشست  در  اراک  پنجم 
رسانه، افزود: تقاطع غیر همسطح میدان امام 
حسین) ع(، بزرگراه شهید آنجفی با تقاطع 
فراهان و مسیر غیرهمسطح امام خمینی)ره( 
در ورودی شهر اراک از دیگر طرح های مهم 
عمرانی شهر اراک است که در اسرع وقت 
عملیات اجرایی این طرح ها کلید می خورد.
مدیریت  تمام  نیمه  طرح های  اتمام  وی، 
پنجم  شورای  اقدامات  اولویت  را  شهری 
اسالمی شهر اراک عنوان کرد و گفت: تقاطع 
میدان ورزش به عنوان بزرگ ترین طرح غیر 
با  همسطح کشور و همچنین پل شریعتی 
اختصاص یک هزار میلیارد ریال اعتبار، طرح 
شهید صیدی با اعتبار ۶۴۰ میلیارد ریال، و 

مسیر علم الهدی با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال، 
پارک بانوان با منابع مالی۱۰۰ میلیارد ریال 
درمدت  امیرکبیر  راه  پیاده  طرح  اجرای  و 
خدمات اجرایی  این شورا بهره برداری شد 

و برخی طرح ها نیز  در حال انجام است.
سخنگوی شورای اسالمی پنجم  شهر 
اراک  بهبود خدمات  شهری و مسایل زیست 
محیطی، ایجاد زمین های چمن و سالن های  
ورزشی در مناطق حاشیه شهر، ارتقای نظام 
جمع آوری پسماند شهری، حفظ و نگهداری 
فضای سبز، ایجاد پارک های محله ای، اجرای 
طرح گردشگری گردو و همچنین باغ ایرانی 
در منطقه الهیه و بازسازی دیوار ساحلی شهر 
اراک را از دیگر اقدامات انجام شده در عمر چهار 
ساله این شورا عنوان کرد.نادری تصریح کرد: 
شفاف سازی عملکرد و فعالیت های شورای 
اسالمی پنجم  اراک، راه اندازی سامانه عیان 
در شهرداری اراک، پیگیری مطالبات جامعه 
هنرمندان و سمن ها ی استان در کمیسیون 
امالک  برای  مجوز  صدور  شورا،  فرهنگی 
مناطق  در  به ویژه  اراک  شهر  قولنامه ای 
حاشیه شهر را از دیگر اقدامات عنوان کرد.

جامع  طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی، 
ترافیک شهر اراک نیز گفت: این طرح در 
شورای ترافیک استان مصوب و به وزارت 
قالب  در  که  شده  روانه  شهرسازی  و  راه 
ساماندهی  تی،  آر  بی  خط   ۲ اجرای  آن  
و  شهری  نقل  و  حمل  سیستم  نوسازی  و 
همچنین گسترش فرهنگ دوچرخه سواری 
نقل  و  حمل  الگوهای  از  یکی  به عنوان 
شهروندان  سالمت  حفظ  به منظور  شهری 
لحاظ شده است که می طلبد  این طرح به 
تایید و تصویب برسد.عضو شورای اسالمی 
شهر اراک اظهار داشت: در این بازه زمانی 

سوی  و  سمت  به  شهری  مدیریت  بودجه 
اعتقاد  که  چرا  شد  معطوف  محله محور 
است بودجه شهرداری باید با توجه به نیاز و 
کاستی های مناطق  شهر هزینه شود.نادری، 
ایجاد  و ساماندهی دفترچه تعرفه عوارض 
شهرداری را از دبگر اقدامات شورای اسالمی 
اسالمی اراک بیان کرد و افزود: این اقدام 
ارایه  و  محوری   عدالت  ایجاد  راستای  در 
نیازهای  با  متناسب  شهروندان  به  خدمات 
بودن  شفاف  و  فساد  از  جلوگیری  محله، 
عوارض دریافت شده از شهروندان انجام شد.
 ۲۴ طرح  اجرای  خصوص  در  وی، 
معبر  جدید  طرح  در  کرد:  بیان  نیز  متری 
انجام  ترافیکی  اولیه  اقدامات  متری   ۲۴
است  شدن  عملیاتی  آماده  طرح  و  شده 
که پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج 
در سه هفته آتی کلید می خورد.سخنگوی 
شورای  اسالمی پنجم شهر اراک افزود : در 
متمم بودجه، میزان اعتبار بودجه مدیریت 
۱۲3میلیارد  و  یک هزار  از  اراک   شهری 
تومان به یک هزار و ۱۱۹۰ میلیارد تومان 

افزایش یافت. 

سخنگوی شورای شهر اراک خبرداد

 اختصاص سه هزار میلیارد ریال برای پنج طرح عمران شهری اراک 

۷هزار و ۱3۰لیتر بر ثانیه رکورد بی سابقه مصرف آب 
کرمانشاهیان در روز عید قربان

کرمانشاه  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   
با تاکید براینکه با خشکسالی بی سابقه ای مواجه هستیم، 
گفت: امسال تاثیر این خشکسالی بیشتر بر تامین منابع آب 

شرب بوده است که یا چشمه و یا چاه است.
»علیرضا کاکاوند« با بیان اینکه ۲۰درصد تامین منابع 
آب شهر کرمانشاه از سد گاوشان است، افزود: مابقی منابع 
تامین آب استان از چشمه و چاه است که با کاهش ۷۰درصدی 
آبگیری چشمه ها مواجه هستیم، چاه ها یا خشک شده اند 

و یا چهار لیتر بر ثانیه افت آبگیری داشته اند.
وی اضافه کرد، چون از زمستان گذشته پیش بینی شد 
که سال سختی پیش رو است جلسات مستمر و پیگیری هایی 
انجام شد و اکنون که در اوج گرمای تابستان قرار داریم به 

نسبت سالهای گذشته در وضعیت بهتری هستیم.
به  استان  شهرهای  در  آبرسانی  شد،  یادآور  کاکاوند 
جز »کرمانشاه« و »بانه وره« در پاوه مشکلی وجود ندارد و 
در روستاها در سال گذشته در همین ایام مشابه نزدیک به 
۱۸۰روستا با تانکر آبرسانی شد و اکنون ۱3۷روستا با تانکر 
آبرسانی می شود که گویای بهترشدن وضعیت است، ناگفته 

نماند بیشتر نارضایتی مردم به ویژه در روستا بر اثر توزیع 
آب است که به عوامل متعددی همچون سوختن پمپ آب 

در روستا مرتبط است.
وی با تاکید براینکه متولی تامین آب شهر کرمانشاه 
گاوشان  سد  از  آب  تامین  طرح  که  است  ای  منطقه  آب 
را در نظر دارد، گفت:  قرار براین بود این طرح در سال 
۹۴ به بهره برداری برسد که هنوز انجام نشده ولی گفته 
و  رسید  خواهد  برداری  بهره  به  هفته  این  در  که  شده 
بیشتر  اضطراری  صورت  به  فاز  این  از  برداری  بهره  با 

مشکالت حل می شود.

۲0درصد تامین منابع آب شهر کرمانشاه از سد گاوشان است
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خیری رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 

کشاورزی شهرداری کالنشهرکرج:
بی کانون  و  سیار  مشاغل  توانمندسازی  مرکز  اولین 

کشور در کرج راه اندازی می شود
فشخامی: البرز،محمدحاتم 

کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
زمینه  نزدیک  آینده  در  تا  هستیم  آن  دنبال  به  گفت:  کالنشهرکرج  شهرداری 
خرید آنالین میوه و تره بار آن هم با ارسال رایگان را برای شهروندان فراهم کنیم.
گیاه  و  دائمی گل  بازار  بازار صدف،اولین  افتتاح  مراسم  در  احمد خیری   
به  ابنیه  متر   ۵۰۰ و  هزار  و  زیربنا  متر  هزار  سه  در  بازار  کرد:این  کرج،عنوان 

است. بهره برداری رسیده 
کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
صورت  اقدامات  از  بخش  به  اشاره  با  ادامه  در  البرز  مرکزاستان  شهرداری 
افتتاح مرکز ساماندهی و  گرفته توسط این سازمان اظهارداشت:به زودی شاهد 
نمایشگاهی مشاغل خانگی در بازار سیب کرج هستیم که با راه اندازی آن امکان 
اتصال به بازار فروش دو هزار و ۷۰۰ متقاضی مشاغل خانگی آموزش دیده به 

بازار فروش فراهم می شود.
و  سیار  مشاغل  توانمندسازی  مرکز  اولین  به زودی  اینکه  بابیان  خیری 
بخشی  اقدام  این  کرد:با  می شود،اذعان  راه اندازی  کرج  در  کشور  بی کانون 
می شود  برطرف  کرج  دست فروشان  فعالیت  خصوص  در  عمومی  دغدغه  از 
فعالیت  مجازی  پلتفرم  در  می توانند  دست فروشان  مرکز  این  راه اندازی  با  که 
داشته باشند و این امر امکان فروش بیشتر آن ها را فراهم می کند و همچنین 
دست فروشان از طریق این مرکز امکان دریافت تسهیالت بانکی کم بهره رادارند.

کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رئیس 
شهروندان  دغدغه های  از  دیگر  داشت:یکی  بیان  البرز  مرکزاستان  شهرداری 
کرجی فعالیت پرنده فروشان میدان کرج بود که با همکاری سازمان سیما،منظر 
این  و  فراهم شده  طبیعت  بوستان  به  آن ها  انتقال  زمینه  شهری  سبز  فضای  و 

اقدام تا یک ماه آینده انجام می شود.
آنالین  و  دیجیتال  فضای  بستر  در  طرح  کرد:این  اضافه  درپایان  خیری 
اجرایی می شود و شهروندان از طریق آن می توانند میوه و تره بار موردنیاز خود 

را به صورت دست چین شده خریداری کنند.

احتمال افزایش فوتی های کرونایی درگلستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از روند افزایشی شیوع کرونا در استان 
خبرداد و گفت: بیمارستان ها از بیماران کرونایی ُپر شده و چند شهر در وضعیت 

سیاه قرار دارند.
 عبدالرضا فاضل بعدازظهر سه شنبه در جلسه مقابله و پیشگیری از کرونا استان 
اظهار کرد: روز شنبه میانگین بستری روزانه بیماران کرونایی در استان ۲3۰ بود که 

هم اکنون به ۲۸۰ بیمار رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان توضیح داد: شاخص بستری به ازای هر 

۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۱۰ نفر شده که رقم خوبی نیست.
فاضل ادامه داد: تخت های استان در بسیاری از شهرستان ها از بیماران کرونایی 
تکمیل شده و باید بپذیریم بیماران خاص تصادفی و غیره هم نیاز به خدمت دارند 

و اگر شرایط به همین منوال پیش برود این بیماران هم دچار آسیب خواهند شد.
وی گفت: از مردم تقاضا می کنیم پروتکل ها را رعایت کرده و اگر خود مردم 

و اصناف نخواهند پروتکل ها را رعایت کنند شرایط بدتر خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه پیش بینی می شود این 
سیر افزایشی تا هفته بعد هم ادامه یابد، اضافه کرد: همه خانواده ها هم اکنون با 
بیماری به شکل شدید یا خفیف درگیر هستند و می توان با رعایت پروتکل ها جلوی 

سرعت رشد آن را گرفت.
فاضل گفت: اگر این شرایط قرمز و فوق قرمز ادامه یابد صدمات بسیاری به 
کار درمان وارد می شود و هم اکنون ۱۵۴ نفر از کادر درمان مرخصی استعالجی 
گرفته و اگر شیوع به سمتی برود که کادر درمان هم درگیر شوند آن وقت ارائه 

خدمات قطعًا مختل خواهد شد.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر زیرساخت های خوبی در استان ایجاد شده 
اما نگرانی وجود دارد که اگر تعداد بیماران بیشتر شود کمبود اکسیژن داشته باشیم 
ولی تالش کردیم از شهرهای اصفهان، شاهرود و نیشابور اکسیژن وارد کنید تا 

کمبودهای احتمالی برطرف شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان عنوان کرد: در زمینه سرم هم کمبودهایی 
داشتیم که هم اکنون جبران شده اما در بخش خصوصی هنوز مشکالتی وجود دارد.

وی بیان کرد: هم اکنون حدود دو هزار نفر در استان خدمات درمانی دریافت 
می کنند که قطعًا باعث کمبود اقالم دارویی خواهد شد.

فاضل افزود: هزار و 3۰۹ نفر در بیمارستان ها بستری بوده و ۹3۵ نفر هم به 
دلیل نداشتن تخت به صورت سرپایی مداوا می شوند.

وی گفت: از این تعداد ۱۵۴ نفر در آی سی یو تحت مراقبت بوده و ۴۸ نفر هم 
به دستگاه ونتیالتور متصل هستند و ۱۲ فوتی هم روز گذشته به ثبت رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان کرد: ممکن است با افزایش بیماران 

آی سی یو فوتی ها هم تا آخر هفته افزایش یابد.
طبق گفته وی همه شهرها به جز گمیشان قرمز بوده و البته چند شهر مانند 
به  نزدیک  و  قرمز  فوق  و کالله شرایط  بندرگز  گنبدکاووس،  گرگان،  مینودشت، 

سیاه دارند.
فاضل از محدودیت فعالیت اصناف گروه شغلی دو، سه و چهار و فروشگاه های 
زنجیره ای، تاالرها و رستوران ها و مراکز آموزشی خبر داد و گفت: تردد خودروهای 

غیر بومی هم ممنوع است.

افتتاح چهاردهمین شعبه بانک مهر ایران در استان سیستان 
و بلوچستان

بلوچستان  و  استان سیستان  در  ایران  مهر  بانک  چهاردهمین شعبه 
و دومین شعبه شهرستان زابل با حضور مدیریت شعب استان سیستان و 

بلوچستان و جمعی از مسئولین شهرستان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، به منظور ایجاد 
دسترسی مناسب و همچنین بستر مطلوب برای ارائه خدمات هر چه بهتر 
به مشتریان گرامی، شعبه جدید شهرستان زابل به نام شعبه هیرمند )کد 
۴۲۲۰( با حضور مسعود مسعودی مدیر شعب استان سیستان و بلوچستان، 

مسئوالن و معتمدان شهرستان افتتاح شد.
در این مراسم حجت االسالم و المسلمین فاطمی منش رئیس سازمان 
نماد  عنوان  به  ایران  مهر  بانک  گفت:  زابل  شهرستان  اسالمی  تبلیغات 
بانکداری اسالمی با توجه به اهداف خیرخواهانه و اقدامات انجام شده در 
حوزه مسئولیت اجتماعی طی سال های اخیر، بیش از پیش مورد توجه آحاد 

مردم قرار گرفته است.
وی افزود: خداوند متعال در قرآن کریم بارها به موضوع قرض الحسنه 
و اهمیت آن تأکید داشته که خوشبختانه بانک مهر ایران توانسته به خوبی 

در این مسیر خداپسندانه گام بردارد.
در ادامه مسعود مسعودی، مدیر شعب بانک مهر ایران در استان سیستان 
و بلوچستان ضمن تبریک و آرزوی موفقیت روزافزون برای مجموعه بانک 
افزود: جایگاه امروز بانک نتیجه نیت خیرخواهانه و برکات قرض الحسنه 
است و امیدواریم بتوانیم عالوه بر توانمندسازی نیازمندان واقعی جامعه، در 
ترویج فرهنگ قرض الحسنه در بین آحاد مردم نقش به سزائی را ایفا کنیم.

با حضور مدیران ارشد بانک گردشگری صورت گرفت؛
تقدیر از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران

با  گردشگری، چهارشنبه شب همزمان  بانک  ارشد  مدیران  با حضور 
شب عید سعید غدیر خم طی مراسمی از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس 

تهران تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، قائم مقام بانک گردشگری 
بانک گردشگری در کسب  پرسپولیس گفت:  بازیکنان  از  تقدیر  در مراسم 
موفقیت های ملی، بین المللی و تاریخی طی ۲ سال اخیر نقش موثری داشته 

است .
حسین رحمتی افزود: بانک گردشگری در ۲ سال گذشته همواره همراه 
پرسپولیس بوده و به منظور ایجاد مدلی اقتصادی که منافعی برای باشگاه 
پرسپولیس داشته باشد، اقدام به صدور کارت هواداری در سه رده “همراه” ، 

“حامی” و “دوآتیشه” کرده است.
وی ادامه داد: کارت هواداری پرسپولیس، یک کارت بانکی است که 
دارندگان آن می توانند از تخفیفاتی همچون پایانه های منتخب فروشگاهی، 
گردشگری، حمل و نقل درون شهری و … بهره مند شوند ضمن اینکه بخشی 

از درآمد آن نصیب باشگاه پرسپولیس خواهد شد.
رحمتی همچنین از آغاز به کار جشنواره ۵ ستاره بانک گردشگری خبر 
داد و گفت: دارندگان کارت هواداری پرسپولیس می توانند با حضور در این 
جشنواره از مزایای آن استفاده کنند. مکانیزم امتیازبندی و قرعه کشی به زودی 
اعالم می شود. مراسم اختتامیه این جشنواره روز ۲۷ اسفندماه امسال همزمان 

با نیمه شعبان برگزار خواهد شد.
اجرایی  افزود: همچنین مکانیزم  بانک گردشگری  عضو هیات مدیره 
طرح سهامداران قهرمان شامل بازیکنان و کادر فنی آغاز شده که جزئیات آن 
اعالم در آینده اعالم می شود.رحمتی اظهار کرد: پاداش بانک گردشگری به 
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران به منظور قدردانی از موفقیت  های باشگاه 
پرسپولیس در ۲ سال اخیر بود که با کمک، نقش آفرینی و اسپانسری بانک 

گردشگری به عنوان حامی اصلی و رسمی حاصل شده است.
مدیره  هیات  رئیس  صدری  سیدمجید  و  عامل  مدیر  سمیعی  جعفر 
باشگاه پرسپولیس نیز در سخنانی ضمن عرض تبریک به مناسبت عید سعید 
غدیرخم، به تقدیر از اعضای تیم پرسپولیس پرداختند.سمیعی مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس، اقدام بانک گردشگری در صدور کارت هواداری را مورد توجه قرار 
داد و از هواداران، بازیکنان و ارکان باشگاه پرسپولیس خواست در به ثمر رسیدن 

هر چه بهتر این طرح، همکاری های الزم را داشته باشند.
بانک گردشگری تا سال ۱۴۰۱ در تمام مسابقات اعم از لیگ برتر، جام 

حذفی و … به عنوان اسپانسر اصلی باشگاه پرسپولیس انتخاب شده است.
بانک گردشگری که به عنوان یک بانک خصوصی زیر نظر بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کند، همواره حمایت از بخش ورزش کشور 

را در برنامه ریزی ها لحاظ کرده است.

همزمان با عید سعید غدیر خم؛
واکسیناسیون کارکنان بانک آغاز شد

با حضور مدیرعامل بانک  بانکی  طرح واکسیناسیون کارمندان شبکه 
مسکن، دبیر کل بانک مرکزی،مدیرعامل بانک صادرات و علیرضا زالی فرمانده 

ستاد مقابله با کرونای کالنشهر تهران آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، ۷ مرداماه همزمان با عید 
سعید غدیر خم، طی مراسمی با حضور دکتر زالی، محمود شایان ،دکتر محمد 
طالبی، دبیر کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران شبکه بانکی کشور، طرح 
واکسیناسیون سراسری کارکنان شبکه بانکی در باشگاه بانک مرکزی برگزار شد.

در حاشیه این مراسم محمود شایان با بیان اینکه مدتها پیگیر واکسیناسیون 
کارمندان عزیز شبکه بانکی کشور بودیم، گفت: پیگیری های زیادی از سوی 
شورای عالی هماهنگی بانک ها و مدیران نظام بانکی با وزارت بهداشت صورت 

گرفت و در نهایت مکاتباتی با ریاست جمهوری صورت گرفت.
شایان افزود: بعد از پیگیری ها با واکسیناسیون کارمندان بانک ها موافقت 
شد که امروز اولین مرحله اجرای این طرح آغاز شد. مدیرعامل بانک مسکن 
ادامه داد: از روز شنبه با همکاری اداره کل رفاه کارکنان بانک مسکن و وزارت 
بهداشت واکسیناسیون کارمندان بانک مسکن آغاز می شود و تالش می کنیم 

در حداقل زمان کل پرسنل واکسینه شوند.
همچنین در این مراسم زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا گفت: با توجه 
به اینکه میزان ابتال پرسنل بانکی ۵/۷ برابر بیشتر از یک شهروند عادی 

است، طرح واکسیناسیون سراسری کارکنان بانکی در دستور کار قرارگرفت.
وی افزود: بعد از کادر درمان بیشترین میزان ابتال مربوط به کارکنان 
بانک ها بوده است.زالی ضمن تاکید بر این موضوع که کارکنان بانک ها در 
معرض ابتال بیشتری هستند، ادامه داد: با انجام این طرح کانون سرایت پذیری 

اجتماعی در کشور نیز تقلیل می یابد.
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چرا به قبول نکردن اشتباه عادت کرده ایم؟

برای خود احتماِل اشتباه را  لحاظ کنید
 محمود پیرحیاتی

چرا به قبول نکردن 
ایم؟  کرده  عادت  اشتباه 
نک  با ن  ا پیشخو پشت 
برگه   متصدی  ام.  نشسته  
و  دهد  می   دستم  به  ای 
چند  خواهد  می   من  از 
قسمت را امضا کنم. قرار 
و  بگیرم  پویا  رمز  است 
خب باز هم مثل هر امر اداری دیگری در ایران باید 

مراحلی طی شود.
برگه  ها را می  گیرم و پس از پر کردن آن ها، 
دهم.  می   متصدی  تحویل  و  کنم  می   شان  امضای  
نگاهی  و  کند  می   امضاء  به  نگاهی  مربوطه  کارمند 
و  خسته  نگاهی  با  بعد  و  خودش  سیستم  مانیتور  به 

بی حوصله می  گوید:
ما  امضاء درج شده در سیستم  با  تان  »امضای  

نمی  خواند!
حساب  یا صاحب  تو  یعنی  جورایی  یک  این  و 
جعل  را  امضایی  داری  نوعی  به  یا  نیستی  مربوطه 

می  کنی!
می  گویم:

خانم محترم، من بیش از ۱۰ سال است در شعبه 
شما حساب دارم و تمامًا با همین امضا تمام کارهای 

بانکی  ام را انجام می  دهم.
کارمند می  گوید:

آقا یعنی شما می  گویید من دارم اشتباه می  کنم. 
سیستم این طور نشان می  دهد!

می  گویم خب ممکن است همه ما اشتباه کنیم. 
یک بار دیگر چک کنید.

و  کند  می   چک  مجدداً  عالقگی  بی   با  کارمند 
دوباره می  گوید:

ما  سیستم  در  شده  ثبت  امضاء  با  شما  امضاء 
نمی  خواند.

از من اصرار از ایشان انکار تا اینکه معاون شعبه 
که شاهد گفتگوی ما است نزدیک پیشخوان شده و 

موضوع را جویا می  شود.
حاال معاون خودش پشت سیستم قرار می  گیرد 
و کارت ملی مرا می  خواهد و مجدداً همه روند چک 

می  شود. بعد رو به کارمندش می  گوید:
امضا کاماًل درست است.

در سیستم ما دو نفر با فامیلی شما ثبت شده  است. 
کارمند ما احتمااًل با آن فرد امضاء شما را چک کرده  

اند که اشتباه نشان داده می  شد.
و  اشتباه  پذیرش  ضمن  نینه  طمأ با  سپس 
عذرخواهی رو به کارمند مربوطه می  کند و از ایشان 

صبوری و وقت بیشتری را می  خواهد.
این تجربه یا تجارب مشابه شاید برای همه شما 
خوانندگان این مقاله هم پیش آمده باشد اساسًا قبول 

کردن اشتباه امری سخت و تلخ به نظر می  آید.
مقوله  این  چرایی  و  دالیل  به  حاضر  مقاله  در 

می  پردازم.

چرا اشتباه خود را قبول نمی  کنیم؟
است.  ممتنع  و  سهل  فوق  سوال  به  پاسخ 
اشتباه دالیل ساده در عین حال  قبول نکردن  یعنی 

دشواری دارد.
زیرا گاهی تنها با یک عذرخواهی و بررسی چرایی 
و دالیل اشتباه می  توانیم در مسیر درست حرکت کنیم 
حقیقت  پذیرش  از  بهانه  و  دلیل  هزاران  با  گاهی  و 

طفره می  رویم.
قطعًا همه ما با تربیت  ها و آموزش  های گوناگون 
بزرگ می  شویم. در نتیجه تجارب و آموخته  های  مان 

گفتار و کرداری خاص پیدا می  کنیم.
مسأله قبول نکردن اشتباهات نیز ریشه در نحوه 

تربیت ما دارد.
خوب یادم می  آید در مهمانی یکی از دوستانم 

وقتی لیوان آب از دست کودکش افتاد و لباس او خیس 
شد و لیوان هم شکست، مادر خانواده بدون برخوردی 

تند و مخرب کنار کودکش قرار گرفت و گفت:
مراقب باش شیشه  های خرد شده لیوان دست و 
پایت را زخمی نکند عزیزم و بعد در حالی که کودک ۸، 
۹ ساله  اش را از محوطه دور می کرد رو به او ادامه داد:

برای ما گاهی پیش می آید که اشتباه می  کنیم. 
مهم خود اشتباه نیست بلکه االن تو باید ببینی چرا 
لیوان از دستت افتاد و شکست. اشتباه خودت را قبول 

کنی آدم قوی می  شوی!
این نحوه تربیت قطعًا از کودکان ما انسان  های 

آرام، منطقی و رشد یافته  ای می  سازد.
در ادامه به چند نکته  ای که سبب می  شود ما 

اشتباهات خود را قبول نکنیم اشاره می  کنم.

 آموزش و تربیت غلط:
کودکی که آموخته باشد قبول کردن اشتباه نشانه 
قدرت و توانایی فکری اوست هرگز در برابر پذیرش 
خطاهایش مقاومت نشان نخواهد داد. گاهی والدین 
کودکان خود را طوری پرورش می  دهند که گویی باید 
بدون اشتباه باشند و خب طبیعی است کودکی که در 
این خانواده  ها بزرگ می  شود در صورت بروز اشتباه 
نه تنها اشتباه خود را قبول نمی  کند بلکه با سرسختی 
تمام آن را نیز پنهان می  سازد. این  گونه تربیت  ها در 

نهایت منجر به دروغگویی کودکان می  شود.

نداشتن الگوهای صحیح:
قبول  از  کودکان  والدین  عنوان  به  من  وقتی 
کردن اشتباه خود سرباز بزنم طبیعی است دیگر افراد 
خانواده هم به من نگاه می  کنند و این موضوع همه  

گیر خواهد شد.
پذیرش  خود  مسئولین  از  هرگز  اجتماع  وقتی 
قطعًا  بیند  نمی   و  شنود  نمی   را  عذرخواهی  و  اشتباه 
الگوهای اشتباه سبب می  شود ما هم اشتباهات خود 

را قبول نکنیم.
 

ترجمه غلط از عبارِت قبول کردن اشتباه:
اشتباه  قبوِل  با  آدم  ها فکر می کنند  از  بسیاری 
اند. برای این  خود، در واقع طعم شکست را چشیده  

دست آدم  ها شکست غیرقابل قبول است.
در حالی که اواًل شکست فاجعه نیست بلکه در 
نوع خود آموزش جدید و تجربه  ای ناب برای ادامه 
زندگی است و دوم آنکه قبول کردن اشتباه در واقع 
یک پیروزی است زیرا در صورت پذیرش اشتباه می  
توانیم درس  های فراوانی از آن بیاموزیم و دنبال راه 
حل برای برطرف کردن مشکالت  مان باشیم. قبول 

نکردن اشتباه یک نوع جسارت است.

احساسی شدن و دوری از عقل و منطق:
معمواًل افرادی که در دام قبول نکردن اشتباه خود 
گرفتار می  شوند بسیار احساسی هستند. احساسی شدن 
سبب می  شود فرد به هیچ وجه آرامش نداشته باشد و در 
قبال اشتباه خود دچار رفتار مخرب و غیرمنطقی شود. 
در صورتی که غلبه بر احساسات منفی و هیجان  های 
گذرا ضمن آرامش، فرد را ترغیب به پذیرش اشتباه و 

اعتراف به آن می  کند.
معمواًل افراد احساسی خیلی زود عصبانی هم می  
شوند و کنترل نکردن خشم آن ها را به سمت مقاومت 

و سرسختی پیش می  برد.

ضعیف در جهان بینی:
دارند  دوست  که  آن گونه  را  ها جهان  آدم   اکثر 
می  نگرند نه آن  گونه که واقعًا هست. نگریستن به 
جهان از دریچه ذهن و فکر و تجارب ما لزومًا نگاه 

درستی نیست.
ضعف در جهان  بینی سبب می  شود، افراد بسیار 
تک بُعدی، مقاوم و متعصب شده، در نتیجه هرگز اشتباه 

خود را قبول نخواهند کرد.
افرادی که جهان  بینی درستی دارند، کالمی و 
رفتاری مطلق  نگر و تک بعدی نبوده، برای خودشان 
احتماِل اشتباه را  لحاظ می  کنند. این افراد به اصطالح 
من، دیدی »پرسپکتیوگونه« دارند و هر مسأله  ای را از 
زوایای مختلفی می  نگرند و در صورت اشتباه ضمن 
قبول آن اشتباه قضایا را از چند بُعد و وجه نگاه می  کنند 

و معمواًل راه حل  های بسیاری را می  یابند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول سند رهنی 
به موجب پرونده کالسه ۹۸۰۰۰۰۲ له بانک انصار به نشانی تهران پاسداران 
خیابان بوستان خیابان پاسداران پالک ۵3۹ طبقه همکف کدپستی ۱۹۵۷۶33۶3۶ 

یا سمنان بلوار ۱۷ شهریور مدیریت شعب استان سمنان 
و علیه شرکت تولیدی رنگین فام کومش با شناسه ۱۰۸۶۰۱۲3۰۶۱ به نشانی 
سمنان بلوار آزادی نبش خیابان ۱۶ ساختمان توسعه مسکن طبقه اول واحد یک 
بابت سند رهنی شماره ۶۵3۹ – ۱3۹3/۱۱/۱۲ در قبال مبلغ ۱۰۷۰3۵۵۶۹۹۶ 

ریال بابت اصل طلب و مبلغ ۵3۵۱۷۷۸۵۰ ریال نیم عشر اجرایی می باشد. 
پرونده تشکیل و در تاریخ ۱3۹۸/۰۱/۰۵ اجراییه صادر و در تاریخ ۱3۹۸/۰۱/۰۸ 
به شماره ۶3۵  مزایده ششدانگ پالک  مورد  و  قانونی گردیده  ابالغ  بدهکار  به 
فرعی از ۲۲۵ اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه ۶۵۸ واقع 
در بخش ۶ ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک سمنان استان سمنان به مساحت 3۰۰۰ 
متر مربع زمین به حدود شماال پی است به طول 3۷/۵۰ سی و هفت متر و پنجاه 
سانتی متر به خیابان احداثی شرقا پی به پی به طول ۸۰/۰۰ هشتاد متر به قطعه 
ششصد و پنجاه و نه تفکیکی جنوبا پی است به طول 3۷/۵۰ سی و هفت متر و 
پنجاه سانتی متر به نوار فضای سبز غربا پی به پی به طول ۸۰/۰۰ هشتاد متر به 
قطعه ششصد و پنجاه و هفت تفکیکی و مشخصات پالک مذکور به شرح اخیر 
الذکر: مشخصات عرصه طبق تصویر سند مالکیت ارائه شده مساحت 3۰۰۰ متر 

مربع و مشخصات فوق الذکر و مشخصات اعیان دارای پروانه ساختمانی شماره 
۷۴۹۱ مورخ ۸3/۰۶/۰۴ و گواهی پایانکار ۱۵۹۵ مورخ ۹3/۱۰/۱۵ مشخصات زیر 
بنا سالن تولید و انبار با احتساب نیم طبقه به مساحت ۱۰۲3/۴۸ متر مربع ساختمان 
اداری ۱3۲ متر مربع و ساختمان نگهبانی 3۹/۵۲ متر مربع ساختمان نگهبانی در 
ورودی شمالی مجموعه با نمای آجر سفال و سازه آجری و سقف تیر آهن و اجر 
با کف سرامیک و بدنه تا ارتفاع ۱/۲ سرامیک و مابقی سفید کاری شده دارای 
درب و پنجره فلزی می باشد سایه بان با مشخصات پروفیل های فلزی و سقف 
ایرانیتی در ضلع شرقی و مماس به سوله شرقی احداث گردیده است ساختمان 
اداری و سرایداری در ورودی شمالی در یک طبقه با سازه آجری و سقف تیر آهن 
و آجر طاق ضربی و نمای آجر سفال و درب و پنجره آهنی با کف سرامیک و بدنه 
سفید کاری شده دارای سرویس بهداشتی با کف سرامیک و بدنه کاشی کاری 
شده می باشد ساختمان اداری در تراز ۱ متر باالتر از محوطه و به صورت یک 
سکو در اطراف ساختمان سالن تولید به دو صورت دو سوله با دهانه ۱۲ متر با 
درگاه ارتباطی از داخل به صورت درب فلزی کف سوله با مصالح بتن و بدنه آجر 
سفال و با پوشش سقف ورق های فلزی گالوانیزه با عایق پشم شیشه نصب هر دو 
سوله دارای درب ورودی فلزی به صورت گاراژی و پنجره های فلزی خی باشد در 
مجموع واحد صنعتی مذکور در حد شمال و جنوب به وسیله دیوار از جنس سفالی 
به ارتفاع ۲ متر و نرده و حد غربی و شرقی پالک با دیوار سفالی از پالک مجاور 

جدا گردیده پالک دارای انشعاب برق 3 فاز ۱۲۰ کیلو وات و انشعاب گاز صنعتی 
۱۶G و انشعاب آب 3/۴ اینچ و مجهز به سیستم دوربین مداربسته و محوطه جدول 
گذاری شده به صورت باغچه بندی شده و معابر داخلی آسفالت گردیده و در روز 
بازدید کارخانه به صورت غیر فعال مشاهده گردید با توجه به موارد فوق االشاره 
و بررسی جمیع جهات موثر از قبیل موقعیت محلی و مساحت و کاربری صنعتی و 
نوع ساخت و قدمت و عرف حاکم و غیره و با فرض صحت مدارک ابرازی و بدون 
هرگونه بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی ششدانگ عرصه و اعیان پالک 
مورد بررسی )بدون در نظر گرفتن هرگونه تاسیسات منصوب که در صالحیت این 
کارشناسی می باشد و در نظر گرفتنانشعابات دیوار چینی و محوطه سازی مجموعا به 
مبلغ ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال )هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی می گردد. 
به  تومان   ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ معادل  ریال   ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  از  مزایده  لذا 
حروف هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال – معادل یک میلیارد و هشتصد و پنجاه 
میلیون تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته می 
شود. الزم به ذکر است که پرداخت بدهی ها مربوط به پالک فوق تا تاریخ مزایده 
که رقم قطعی آن مشخص شده یا خیر به عهده برنده مزایده است اموال فوق در 
روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ از ساعت ۹ الی ۱۲ در محل اجرای ثبت سمنان 
به نشانی سمنان شهرک تعاون – بلوار مدرس – به فروش می رسد و خریداران 

می توانند در وقت مقرر در محل مزایده حضور یافته و در جلسه شرکت نمایند. 

در صورتی که زائد بر مبلغ مندرج در آگهی خریداری شود نسبت به مازاد 
حق حراج و سایر هزینه ها قانونی به عهده خریدار است. ضمنًا نیم عشر اجرایی و 
حق حراج در روز مزایده از خریدار نقدا و در صورت عدم شرکت خریدار از بستانکار 
اخذ و اموال به وی واگذار می گردد. ضمنًا شرکت در جلسه برای عموم آزاد و 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت 
شناسه واریزی اعالمی و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است 
لذا خریدار یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی 
مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به خمراه درخواست کتبی به واجد اجرا تسلیم و 
ثبت نماید ضمنًا برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
۵  روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت عدم واریز 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز می گردد و عملیات فروش 
از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و هزینه قانونی وصول خواهد شد و 
چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد در روز بعد از تعطیل جلسه 

مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد. 

تاریخ انتشار: شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
میر حاج 

شناسه آگهی ۱۱۶۹۸۰۰



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1799- دوشنبه 4 مرداد 61400 ورزش دنیای 

حدادی پس از مقام بیست و ششمی:
از من خواستند در چهارمین المپیک شرکت کنم!

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، 
احسان حدادی پس از ناکامی در صعود 
به فینال مسابقات پرتاب دیسک در پاسخ 
به این سوال که چرا نتوانستی به فینال 
راه پیدا کنی، گفت: رکورد ۵۸ متر و ۹۸ 
سانتی متر، بهترین پرتاب من در المپیک 
بود، البته کار خیلی سختی بود،  چرا که 
سال قبل بعد از اینکه من کرونا گرفتم، 
یکسال  فصل مسابقات را از دست دادم، 
هیچ  کمرم  مصدومیت  با  هم  امسال 
مسابقه ای ندادم، تنها حضورم مرحله اول 
لیگ بود. در صورتی که وقتی قرار است 
در المپیک پرتاب کنی باید چند مسابقه 
مصدوم  من  باشی،  کرده  خوب شرکت 

هم بودم، ولی خودم توقع پرتاب باالی ۶۲-3 متر را داشتم، اما متاسفانه نشد.  
وی در پاسخ به این سوال که گفته بودی، اگر باالی ۶3-۴ متر پرتاب نکنی، 
المپیک نخواهی آمد و حاال که آمدی بابت تکمیل رزومه ات بود؟ گفت: دوست 
در چهارمین  از من خواستند  اما  بگیرم.  بهتری  نتیجه   المپیکم  داشتم چهارمین 
المپیکم شرکت کنم. از طرفی اگر من نمی آمدم و کسی هم جایگزینم نمی شد، 
حالت خوبی نداشت و من به  احترام المپیک آمدم. حاال خیلی هم ناراحت نیستم.

حدادی در خصوص امکان حضورش در المپیک پاریس گفت: نمی دانم که 
توکیو آخرین المپیکم بود یا خیر. اگر بدنم جواب دهد دوست دارم شرکت کنم.

وی افزود: سال آینده در بازی های آسیایی چین شرکت خواهم کرد و به دنبال 
کسب پنجمین مدال طال در این مسابقات هستم. اگر آنجا نتیجه خوب گرفتم و 

بدنم آماده بود در پاریس شرکت می کنم.
 حدادی تصریح کرد: اگر این آخرین المپیک برای من باشد که واقعا بد تمام 
شد. المپیک یک سال عقب افتاد، کرونا گرفتم و متاسفانه در هیچ مسابقه بزرگی 
شرکت نکردم. وقتی مسابقه بزرگ شرکت نکنی نباید شانس مدال هم برای خودت 
متصور باشی. برای همین می دانستم که شاید نتیجه خوبی نخواهم گرفت ولی انتظار 

داشتم باالی ۶۲ متر پرتاب کنم که متاسفانه نشد.
 وی خاطرنشان کرد: تالش می کنم به ۶۲ متر تا پایان سال برسم. دوست 
داشتم بهتر از این پرتاب کنم ولی گاهی مواقع آدم به آن چیزی که انتظار دارد، 

نمی رسد.
حدادی در پاسخ به این سوال که خیلی ها عنوان کردند که برای حدادی خرج 
زیادی شده ولی نتیجه مطلوبی نگرفته است، گفت: تنها مدال آور دوومیدانی ایران 
به دنبال  آینده  بازی های آسیایی دارم و سال  المپیک هستم. ۴ مدال طالی  در 
نتیجه رسیدند که  این  به  برای همین مسئوالن  پنجمین مدال آن هستم  کسب 
من  که  می دانست  اگر  ایران  ورزش  بود.  خواهد  اثرگذار  من  روی  سرمایه گذاری 

مدال نمی گیرم برای من هزینه نمی کرد.
وی افزود: االن هم به دلیل آسیب دیدگی که جزیی از ورزش است نتیجه 

خوبی نگرفتم. تمام تالشم را کردم ولی به فینال راه پیدا نکردم.
حدادی در مورد اینکه قرار است عمل جراحی روی کمر خود انجام دهد، گفت: 
جراحی آخرین مرحله است. در تالشم تا بازی های آسیایی این کار را انجام ندهم.

نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن تاکید کرد: تصمیمم بر این بود در 
المپیک توکیو به دلیل مصدومیتی که داشتم، نباشم ولی چون ورودی کسب کرده 
بودم و تا سال آینده هم مسابقه بزرگی نداشتم باید در آن شرکت می کردم تا خودم 

را محک بزنم برای بازی های آسیایی ۲۰۲۲ چین.
وی تصریح کرد: همیشه آن چیزی که می خواهی، نمی شود، من تمام تالشم 
چهارمین  من  بگیرم.  خوبی  نتیجه  المپیک  در  چهارمین حضورم   در  تا  کردم  را 
ورزشکاری هستم که در ۴ المپیک حضور دارم و دوست داشتم نتیجه خوبی بگیرم 

اما این اتفاق نیفتاد.
 

مقام پنجاهم  فرزانه فصیحی در المپیک ۲۰۲۰!
المپیک  در  ایران  دونده  زن  تنها 
نهایی  نیمه  به  رسیدن  از  توکیو   ۲۰۲۰
مرحله  در  که  نفری   ۵۴ بین  و  بازماند 

مقدماتی مسابقه دادند پنجاهم شد.
فرزانه  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
فصیحی تنها زن دونده ایران در المپیک 
توکیو از ساعت ۸ روز گذشته، ۸ مرداد در 
گروه سوم مرحله مقدماتی دوی ۱۰۰ متر 
زنان به رقابت با ۷ دونده دیگر پرداخت. 
 ۱۱.۷۹ زمان  ثبت  با  پایان  در  او 
قرار  خود  گروه  هشتم  جایگاه  در  ثانیه 
گرفت و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند. 

این دونده در مرحله پیش مقدماتی رکورد ۱۱.۷۶ ثانیه را ثبت کرد و به عنوان 
نفر اول گروه دوم به مرحله مقدماتی رسید. در پایان مسابقات مقدماتی دوی ۱۰۰ 

متر زنان، ۵۴ ورزشکار مسابقه دادند که فصیحی در مکان پنجاهم قرار گرفت.
فصیحی از طریق سهمیه یونیورسالیتی به بازی های المپیک توکیو وارد شد 
تا دومین زن دونده تاریخ دوومیدانی ایران در المپیک باشد. سیمین صفامهر ۵۷ 
سال قبل و در المپیک ۱۹۶۴ توکیو در ماده دوی ۱۰۰ متر حضور در این بازی ها را 
تجربه کرد.رکورد ملی ۱۰۰ متر ایران ۱۱.۴۵ ثانیه است که مریم طوسی در سال 
۱3۹3 به ثبت رساند. فصیحی با اینکه به المپیک راه پیدا کرد اما موفق به شکست 
رکورد ملی ایران نشد. او در این رقابت ها رکورد شخصی خود )۱۱.۶۱ ثانیه( را تکرار 
نکرد. البته تخصص فصیحی در ۶۰ متر داخل سالن است اما با سهمیه یونیورسالیتی 

به رقابتهای ۱۰۰ متر المپیک رسید.

افتخاری بزرگ برای مهدی؛
گل طارمی، بهترین گل فصل اروپا شد

گل زیبای مهدی طارمی به چلسی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا، عنوان بهترین گل فصل اروپا را از آن خود کرد.

به گزارش دنیای جوانان، پس از پایان تمامی رقابت های اروپایی در 
فصل گذشته، وب سایت یوفا با برپایی یک نظرسنجی اقدام به انتخاب 
بهترین گل کل فصل اروپا کرد که در این میان، گل زیبای مهدی طارمی 
به چلسی که پیش از این عنوان بهترین گل فصل لیگ قهرمانان اروپا 

را کسب کرده بود، جایزه بهترین گل فصل یوفا را نیز از آن خود کرد.
طارمی در دیدار برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا و در نیمه دوم برای پورتو به زمین آمد و در وقت های تلف شده قدر 
سانتر زیبای نانو را دانست و با ضربه ای قیچی برگردان به زیبایی هر چه 
تمام تر دروازه چلسی را باز کرد ولی تالش او برای صعود پورتو به دیدار 

نیمه نهایی کافی نبود و آنها از دور رقابت ها کنار رفتند.
وب سایت یوفا چندی پیش اقدام به برگزاری یک نظرسنجی برای 
اروپا کرد که در این میان ۶۰۰ هزار نفر در  انتخاب بهترین گل فصل 
این رأی گیری شرکت کردند و گل استثنایی مهدی طارمی به چلسی با 
کسب بیش از 3۰ درصد آراء، عنوان بهترین گل فصل تمامی مسابقات 

برگزار شده در اروپا را از آن خود کرد.
در  ایتالیا  ملی  تیم  اینیسنیه مهاجم  لورنزو  نظرسنجی، گل  این  در 
مرحله یک چهارم نهایی رقابت های یورو ۲۰۲۰ به بلژیک رتبه دوم را از 
آن خود کرد و گل کمار روف بازیکن گالسکو رنجرز در مرحله گروهی 

لیگ اروپا به تیم استاندارد لیژ نیز عنوان سوم را به خود اختصاص داد.
این نظرسنجی میان تمامی گل های به ثمر رسیده در رقابت های 
اروپایی به عمل آمد که مهدی طارمی مهاجم ارزنده و بوشهری پورتو 
توانست باالتر از تمامی رقبای نامدار خود عنوان بهترین گل فصل اروپا 
را به خود اختصاص دهد. در این نظرسنجی، فقط گلهای ثبت شده در 
باشگاه هایی اروپایی یا مسابقات بین المللی اروپایی بین اکتبر ۲۰۲۰ و 
گل  ده  کوتاه  فهرست  بودند.  بررسی  برای  شرایط  واجد  جوالی ۲۰۲۱ 
توسط ناظران فنی یوفا تهیه شد که در نهایت طارمی عنوان بهترین گل 

فصل را از آن خود کرد.
بدین ترتیب، گل مهدی طارمی به سلطه کریستیانو رونالدو و لیونل 
مسی پایان داد. در سال ۲۰۲۰ مراسمی برای انتخاب بهترین گل اروپا 
برگزار نشد ولی پیش از آن در سال ۲۰۱۹ گل لیونل مسی در بازی برابر 
لیورپول و قبل تر از آن نیز در سال ۲۰۱۸ گل قیچی برگردان کریستیانو 
رونالدو به یوونتوس در زمان حضور در رئال مادرید عناوین بهترین گل 

سال اروپا را به خود اختصاص داده بودند.
همچنین در سال ۲۰۱۷ گل ماریو مانژوکیچ از یوونتوس برابر رئال 
مادرید و در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب گل های لیونل مسی به 
بایرن مونیخ و رم ایتالیا توانسته بودند عنوان بهترین گل فصل اروپا را 

به خود اختصاص دهند.

شروط مالی کی روش برای قبول هدایت عراق

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران شرایط خود را برای قبول هدایت 
تیم ملی فوتبال عراق اعالم کرده است.

به گزارش دنیای جوانان و به نقل از اسپورت عراق، کارلوس کی 
روش گزینه اصلی هدایت تیم ملی فوتبال عراق است. این مربی سرشناس 
پرتغالی شرط های مالی خود برای عقد قرارداد با عراقی ها را اعالم کرد 

که عبارتند از:
-مبلغ قرارداد: یک میلیون و ۷۰۰ هزار دالر
-مبلغ پیش پرداخت قرارداد: ۵۰۰ هزار دالر

-مجموع حقوق های ماهیانه: یک میلیون و دویست هزار دالر
-پاداش 3۰۰ هزار دالری در صورت صعود به جام جهانی

تیم ملی فوتبال عراق در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با تیم های 
ایران، کره جنوبی، امارات، لبنان و سوریه همگروه است.

موفقیت در فوتبال ایران 
نیازمند معمارانی مقتدر خاص 
هر زمانه  است. وگرنه با این 
اصول مدیریتی در فوتبال ایران موفقیت 

چندان در دسترس نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، 
پرسپولیس،  ر  ا منه د دا موفقیت های 
هوادارانش  رضایت  موجبات  اگرچه 
برخی  از آن طرف  اما  فراهم کرده  را 
همواره  تیم،  این  رقبای  هواداران  از 
این  دادن  ارتباط  و  تحقیر  و  طعن  با 
سعی  غیرفوتبالی  عوامل  به  موفقیت 
در تقلیل شایستگی های فنی این تیم 

داشته اند.
تنها  انصاف  و  لت  عدا هرچند 
با  سنخیتی  که  هستند  زیبایی  واژگان 
اظهارنظر  هر  پشت  و  ندارند  واقعیت 
و حکمی، انبوهی از انگیزه ها و عوامل 
ناخودآگاه  از  سربرآورده  ناشناخته ی 
انسان وجود دارد که حتی مراقب ترین 
انسانها را در بیان نظرات خود، ممکن 
نوشتار  این  اما  اندازند.  اشتباه  به  است 
در صدد است با نگاهی منصفانه در پی 
عامل  اصلی ترین  برای  جوابی  یافتن 
باشد  پرسپولیس  اخیر  موفقیت های 
عوامل  همه  دربرگیرنده ی  بی شک  و 
بسیاری  دید  از  بسا  چه  و  بود  نخواهد 
میزان تاثیرگذاری برخی عوامل را بیش 
از حد تخمین زده و یا از برخی عوامل 
است  ذکر  به  الزم  است.  کرده  عبور 
که قهرمان شدن یا نشدن پرسپولیس 
این  بررسی  بر  تاثیری  جمعه  روز  در 

موضوع ندارد.
در سال های اخیر حرف و حدیث 
هست.  و  بوده  زیاد  قرمزها  سر  پشت 
سپاهان  سر  پشت  زمانی  که  همانطور 
موفقیت شان  دوران  در  استقالل  و 
دوران  به  نگاهی  با  می توان  اما  بود. 
و  تیم ها  این  از  کدام  هر  موفقیت 
در  ملی  تیم  موفقیت های  همچنین 
کی روش  کارلوس  سرمربیگری  زمان 
در  مهم  و  کننده  تعیین  عامل  یک  به 
بروز موفقیت ها در فوتبال ایران رسید.

در  داده  رخ  اتفاقات  یادآوری  با 
می توان  پرسپولیس  برای  هشتاد  دهه 
دهه  در  که  کرد  اذعان  سادگی  به 
هشتاد پرسپولیس پرخرج تر از پنج سال 
اخیر بود. همان زمان هم مدیریت این 

تیم همچون استقالل به دست دولت و 
از  برآمده  مدیرانی  بود.  ورزش  وزارت 
بدنه سیاسی دولت ها، همچون مدیران 
امروز دو تیم. آن زمان هم پول و حمایت 
داشت.  وجود  پرسپولیس  از  سیاسی 
همان طور که از استقالل. اما پرسپولیس 
در  دامنه داری  موفقیت   ۹۵ سال  تا 
مدیرانی  نیاورد.   بدست  ایران  فوتبال 
و  کاشانی  انصاریفرد،  غمخوار،  چون 
رویانیان دست به جیب شان برای خرید 
ستاره های لیگ حرف نداشت و از آن 
از حمایت  این مدیران هر کدام  طرف 
دولت های وقت برخوردار بودند و بعضا 
بیرون از فوتبال هم وزن سیاسی کمی 
اما چرا موفقیتی در آن زمان  نداشتند. 

حاصل نشد؟
همچون دهه هشتاد در سال های 
اخیر هم مدیریت کالن پرسپولیس در 
دست دولت و وزارت ورزش بوده است. 
چندان  نه  مدیریتی  فرهنگ  نوع  آن 
کارآمد دهه هشتاد هنوز هم در فوتبال 
استقالل  در  هم  دارد،  حضور  ایران 
که  می دانیم  پرسپولیس. خوب  در  هم 
یا  و  سختی  به  فوتبال  دولتی  مدیران 
شاید به هیچ وجه و با هیچ معیاری در 
با  که  کاربلدی  و  نخبه  مدیران  دسته 
انتخاب  غیرسیاسی  و  دقیق  معیارهای 
شده باشند قرار نمی گیرند. اما پرسپولیس 
دهه هشتاد ثابت کرد که پول و مدیران 
سیاسِی با نفوذ، عامل موفقیت نیستند. 
بیشتر  ایران  فوتبال  در  عامل  دو  این 
مخرب بوده اند تا مفید! پس برای پیدا 
باید  پرسپولیس  موفقیت  عامل  کردن 
این گشت که  از  غیر  عاملی  دنبال  به 
و  پول  از  بهره مندی  می دانیم  خوب 
نفوذ سیاسی فقط مختص به پرسپولیس 

نبوده است.
اصلی  عامل  به  که  ینجاست  ا
دهه  در  پرسپولیس  می شویم.  نزدیک 
مربیان  نود  دهه  اول  نیمه  و  هشتاد 
نامداری چون بگوویچ، پروین، دنیزلی، 
آری هان، قطبی، وینگادا، دایی و ژوزه را 
باالی سر خود دید و هیچکدام نتوانستند 
گلیم خود را فارغ از بحران های مدیریتی 
به  اگر  هم  موفقیتی  و  بکشند  آب  از 
بود.  غیرمستدام  و  گذرا  آوردند  دست 
پس می توان گفت آنچه پرسپولیس را 
از سال ۹۵ به بعد  متحول کرد فقط و 
فقط فرهنگی بود که برانکو در این تیم 

ایجاد کرد.
در  نوعش  هر  ز  ا »فرهنگ« 
کرد.  تغییر  برانکو  آمدن  با  پرسپولیس 
جذب  فرهنگ  سختکوشی،  فرهنگ 
فرهنگ  هواداری،  فرهنگ  بازیکن، 
مقابله با حاشیه سازی ستاره ها، فرهنگ 
در  که  روحی   .  ... و  کردن  تمرین 
پرسپولیس دمیده شد و با آن ستاره های 
نه  شدند  خلق  موفقیت  از  سیرنشدنی 
این  دهه هشتاد  از جنس  هایی  ستاره 
تیم که فقط نام بودند. تیم هویتش را 
بروبیا  محله  اینکه  از  و  گرفت  بازپس 
هر بازیکنی و هر مربی ای بشود نجات 
ناکارآمد  اما  همیشگی  مدعیان  یافت. 
نیمکت با عدم اقبال جامعه هواداری به 
سایه رفتند و همه آن حس ناکامی که در 
یک دهه و بیشتر در جامعه پرسپولیسی 
جمع شده بود تبدیل به یک خواست و 
اراده عجیبی شد که باعث می شود حتی 
در فصلی مثل امسال هم در رقابت با 
تا  سپاهان   چون  گردن کلفتی  رقیب 

لحظه ی آخر وا ندهد.
قائم به  ایران  موفقیت در فوتبال 

استقالل  که  همانطور  است.  شخص 
او  قهرمان شد چون  قلعه نویی  با  فقط 
بود  مقتدری  مرد  همان  زمانی  تا  نیز 
که می توانست تیمش را فارغ از بحران 
در  نیز  او  کند.  جور  و  جمع  مدیریت 
استقالل فرهنگ ساز بود. یا سپاهان با 
ترکیب مدیریتی و فنی بهتر از رقبا سه 
معمار  آن  نیز  برانکو  شد.  قهرمان  بار 
مقتدری بود که پرسپولیس نیاز داشت 
با  که  ملی  تیم  در  کی روش  همچون 
تیمش  فدراسیون،  فشل  مدیریت  آن 

را ساخت.
و  سیاسی  مدیران  و  پول  اگر 
د  ا می د ب  ا جو نها  آ ی  یت ها حما
دنبال  به  هشتاد  دهه  در  پرسپولیس 
موفقیت  اما  االن.  نه  می رفت  گالت 
آن  خاص  مردانی  ایران  فوتبال  در 
قلعه نویی  هد.  می خوا خاص  نه   زما
مقتدری  مرد  همان  هشتاد  دهه  در 
از  فارغ  را  تیمش  می توانست  که  بود 
رئیس  خود  و  بسازد  بازیکن ساالری 
کنارش  در  که  همانطور  باشد.  تیمش 
با  مواجهه  برای  الزم  انعطاف پذیری 
مدیران باالدستی اش را داشت. چیزی 
اقتدار  با  تنها  و  نداشت  دایی  علی  که 
را  اموراتش  می خواست  مقبولیتش  و 
پیش ببرد. کیروش معماری مقتدر بود 
که با همه نابسامانی های مدیریتی و با 
جنگیدن های  و  وجود همه ی گالیه ها 
مداومش با افراد مختلف بلد بود تیمش 
را به روش گلخانه ای و با تغییر فرهنگ 
رفتاری و فنی بازیکنان ایرانی فارغ از 
همه نابسامانی ها بسازد. برانکو بلد بود 
هم فرهنگ رفتاری و فنی بازیکنانش 
با  کردن  مدارا  با  هم  و  دهد  تغییر  را 
مدیریت، آنها را حتی به سمت تصمیمات 
بود  آنها  زیربنایی که مخالف عالقه ی 
سوق دهد. این دو خصیصه یعنی اقتدار 
و انعطاف پذیری در کنار جنم و شخصیت 
عواملی هستند که می تواند معمارانی در 
فوتبال ایران پدید آورد که برخالف رویه 

نابسامان مدیریتی، به موفقیت برسند.
که  باشد  آن  شاید  منصفانه  پس 
موفقیت های اخیر پرسپولیس را تنها به 
عوامل بیرونی ربط نداد و شایستگی های 
فرهنگ  و  خواست  از  برآمده  که  فنی 
متفاوتی است که برانکو معمار آن بوده 

را نیز دید.

نه پول و نه مدیر سیاسی با نفوذ؛

فرهنگ برانکویی، معمار اقتدار پرسپولیس
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهي مزایده عمومي  ۴۰۰/۴۰۲  
یک مرحله ای
)نوبت دوم(

    شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه در نظر دارد کاالی مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی  به فروش برساند. لذا کلیه شرکت های تولیدکننده سیم و کابل 
وکارخانجات ذوب فلزات مي توانند جهت دریافت اسناد مزایده ظرف مدت ۵ روز کاري پس از انتشار نوبت دوم این آگهي در روزنامه دنیای جوان مورخ  ۱۴۰۰/۵/۴   به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .الزم بذکر است برگزاری مزایده  فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام 
می پذیرد ، لذا کلیه مراحل برگزاری مزایده  از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از این طریق انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت 

عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مزایده را محقق سازند .

شماره 
شرح مزایدهمزایده

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده )به ریال(

شرکتهای واجد شرایط 
دریافت اسناد

فروش 30000 کیلوگرم انواع سیم مسی 400/402
اسقاط

کلیه شرکت های تولیدکننده سیم2,450,000,000
 و کابل وکارخانجات ذوب فلزات

توضیحات:
نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکي ،  واریز وجه نقد و . . . به شرح مندرج در اسناد مزایده

علی  خلبان شهید  کرمانشاه-خیابان  نشانی  به  این شرکت  اسقاط  انبار   ، لغایت  ۱۴۰۰/۰۵/۱۰   ۱۴۰۰/۵۰/۴ تاریخ   از   : مزایده  مورد  اسنادکاالی  خرید  و  بازدید  زمان 
امجدیان)سیلو( روبروی میدان خواروبار

زمان ومکان تسلیم پاکت های مزایده:  حداکثر تا ساعت ۱۱:۰۰ روز  چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۵/۲۰ ، دبیر خانه شرکت )پاکت الف( و بارگذاری در سامانه ستاد
زمان ومکان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۰/۵/۲۰ ، اتاق کنفرانس شرکت در سامانه ستاد

در مقابل فروش ، وجه آن نقداً دریافت و هرگونه مالیات ، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.
به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر ، چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل مي شود ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  3۸۲۵۵۵۷۵-۰۸3 تماس حاصل نمائید.
 روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰۵/۰۴

 شرکت توزیع نیروی برق
 استان کرمانشاه
)سهامی خاص(

 شرکت توزیع نیروی برق
 استان کرمانشاه
)سهامی خاص(

کنفدراسیون فوتبال آسیا علیرضا 
فغانی را از قضاوت در مرحله مقدماتی 

جام جهانی منع کرد.
به گزارش دنیای جوانان، علیرضا 
فغانی در گفت وگو با برنامه »ورزش و 
و  یوسفی  پیمان  اجرای  با  که  مردم« 
علیرضا فغانی برگزار شد، در واکنش به 
حضورش در بازی های مرحله انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۲ در قاره آسیا عنوان 
برای  شانسی  بنده  نه  متاسفا کرد: 
جام  مقدماتی  رقابت های  در  قضاوت 
جهانی ندارم چون در یکی از گروه ها 
تیم ملی ایران حضور دارد و در گروه 
که  است  استرالیا  ملی  تیم  هم  دیگر 

برای ایران آرزوی موفقیت می کنم.
مسابقات  تمام  در  داد:  ادامه  او 
خودم،  کمک  دو  همراه  به  بین المللی 
که  لفضلی  بوا ا و  منصوری  یان  قا آ

لیگ  رقابت های  نها  آ نزدیک ترین 
خواهیم  قضاوت  آسیاست،  قهرمانان 

کرد.
ن  ا یر ا ل  تبا فو برجسته  ر  و ا د

برتر  لیگ  در  قضاوت  سه  اخیرا  که 
که  تصمیمی  هر  به  گفت:  داشت، 
و  می گذارم  احترام  می شود،  گرفته 
حکمتی  مواقع  بعضی  می کنم.  قبول 
بهتر  نکنیم،  قضاوت  اگر  که  هست 

است. 
از  ممنوعیت  اینکه  درباره  فغانی 
جام  انتخابی  رقابت های  در  حضورش 
جهانی و تاثیری که در حضور یا عدم 
حضورش در جام جهانی می گذارد، ابراز 
کرد: نه عزیزم. خدا را شکر کارنامه ما 
برای فیفا و ای اف سی مشخص است و 
در مسابقات بین المللی که مد نظرشان 

باشد، قضاوت می کنیم.

ممنوعیت AFC برای فغانی در مقدماتی جام جهانی

دعــوت  بازیکنــان  اســامی 
شــده بــه اردوی تیــم زیــر ۲3ســال 

ــد. ــالم ش ــوان اع بان
ــان،  ــای جوان ــزارش دنی ــه گ ب
اردوی تیــم ملــی زیــر ۲3ســال 
بانــوان از ۹ تــا ۱۴ مــرداد در مرکــز 

ــود. ــزار می ش ــال برگ ــی فوتب مل

اســامی  منظــور  ایــن  بــه 
ــه شــرح زیــر از ســوی  بازیکنــان ب
ســرمربی ایــن تیــم جهــت حضــور 

در اردو  اعــالم شــد:
ســارا  محمــدزاده،  مهدیــه 
ــا  ــلیمان پور، کیمی ــم س ــدار، مری دی
آمــوز،  دانــش  مطهــره  کافــی، 

برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۲۳سال بانوان

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
بشرح ذیل:

پرونده کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۰3۱۶و رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۲۵۰۰۱۰۰۰۵۵۴مورخه۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 
به تقاضای آقای محسن رکرک   فرزند صفرعلی   نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان 

مسکونی   به مساحت 
۱۹۱/۵۸متر مربع تحت  پالک  شماره ۸ فرعی از۴3   اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان  خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه فضل اله زیویاری                                                                                     

 رسیدگی و تائید و انشاء گردید،مراتب در اجرای قانون تعیین تکلیف و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه برآن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
ماه   ۲ مدت  به  الصاق  ازتاریخ  روستاها  ودر  آگهی  اولین  نشر  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد 
اعتراض خود را کتبًا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض و مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
تقدیم  عدم  گواهی  ارائه  با  متقاضی  اینصورت  غیر  در  باشد  می  نهای  حکم  ارائه  به  موکل  ثبتی 
دادخواست و پس ازانقضای مدت مذکورویا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
متضرربه  مراجعه  مانع  مالکیت  در هرحال صدور سند  خواهد شد  مقررات صادر  وفق  رای  مدلول 

مراجع قضایی نخواهدبود%م۴۱۵۵۹۰۷۲۲ م الف 
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۰۴/۲۰

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
  صید آقا نجفوند دریکوندی 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان خرم آباد         

آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آرای هیئت حل 
اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان به شرح ذیل:

  قریه نورآباد دم آویزه پالک ۱۵۵ اصلی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۲۵۰۰3۰۰۰۴۶۰  مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ به تقاضای آقای اصغر داودی  زاده 
فرزند مراد نسبت به ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۲۰۵/3۱متر مربع قسمتی از پالک ۱۵۵ اصلی واقع 

در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان واحد ثبتی خروجی از مالکیت مالکین عرفی.
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاهای الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی  و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان دلفان تسلیم دارند و در برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل 
ثبت اسناد نماید و در ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی میباشد. در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدور سند مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۰/ ۰۴/ ۱۴۰۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
رضا پوالدوندی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان  

آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آرای هیئت حل 
اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان به شرح ذیل:

قریه نورآباد دم آویزه پالک ۱۵۵ اصلی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۲۵۰۰3۰۰۰۴۵۸  مورخه ۰۵ /۱۴۰۰/۰۴ به تقاضای آقای خدامراد کرمی فرزند 
قمرخان نسبت به ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۱۵۰ متر مربع قسمتی از پالک ۱۵۵ اصلی واقع در 

بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان واحد ثبتی خروجی از مالکیت مالکین عرفی.
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاهای الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی  و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان دلفان تسلیم دارند و در برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل 
ثبت اسناد نماید و در ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی میباشد. در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدور سند مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۰/ ۰۴/ ۱۴۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۰۵/۰۴/ ۱۴۰۰

رضا پوالدوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

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

برابر رای شماره ۱3۹۸۶۰3۲۵۰۰3۰۰3۹۸  مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کاظم خزایی فرزند  پیرمراد نسبت به ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 
3۰۰ متر مربع قسمتی از پالک ۱۵۶ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد دم آویزه 

خریداری از آقای موال مراد خزایی محرز گردیده است.

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود. 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۰/ ۰۴/ ۱۴۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۵/۰۴/ ۱۴۰۰

رضا پوالدوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

فاطمــه  محمدخانــی،  نســترن 
رضــوی( )خراســان  ســرورزاده 

فاطمه قاسمی )فارس(
ــه  ــا، فاطم ــی نی ــا رحیم کیمی

گرایلــی )مازنــدران(
لیلی نجاتی )گلستان(

مبینــا اعتمــادی، اســما نظــری 
)آ شــرقی(

ینــب  ز  ، نجفــی ه  ئــد ما
ــران( ــن )ته ــه امی ــور، حنان عباس پ
فاطمــه بختیــاری، مینــا نافعــی 

)اصفهان(
فاطمه مخدومی )کردستان(

فاطمه پسندیده )ایالم(
زهــره عرفانــی، فاطمه ســتوده، 
ملیــکا زیدآبــادی، فریمهــر خضــری 

)کرمان(
مونا ثریا بین )گیالن(

بازیکنــان بایــد صبح امروز شــنبه 
نهــم مــرداد با حضــور در مهمانســرای 
شــهید رضایــی مجــد واقــع در مرکــز 
ملــی فوتبــال خــود را بــه کادرفنی تیم 
معرفــی کننــد. همــراه داشــتن معرفی 
نامه اســتانی، وســایل ورزشــی و کارت 
ــان  ــوی بازیکن ــی از س ــه ورزش بیم

ــت. الزامی اس
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 »محمد سرور رجایی« نویسنده و شاعر افغانستانی که 
از حدود یک هفته قبل در بیمارستان میالد تهران بر اثر ابتال 

امروز  صبح  بود،  بستری  کرونا  به 
درگذشت.

 محمد سرور رجایی، نویسنده 
و شاعر افغانستانی ساکن ایران که با 
کتاب خاطرات رزمندگان افغانستانی 
دفاع مقدس مورد تقدیر قرار گرفت، 
 ۵۲ سن  در  کرونا  به  ابتال  پی  در 

سالگی درگذشت. 
محمدسرور رجایی متولد ۱3۴۸ کابل بود. وی از سال 
۱3۷3 به ایران مهاجرت کرده و مدیریت خانه ادبیات افغانستان 
و مدیریت دفتر شعر و داستان افغانستان در حوزه هنری را 

بر عهده گرفت.
آثار  از  یکی  مجنون«  جزیره  تا  لیلی  دشت  »از  کتاب 
شاخص اوست. این کتاب مجموعه ای از خاطرات رزمندگان 

رهبر  با  دیدار  حاشیه  در  که  است  مقدس  دفاع  افغانستانی 
انقالب در خردادماه سال ۱3۹۸ این کتاب را تقدیم ایشان کرد. 
 کتاب های »ماموریت خدا«، 
سعیدی  احمدرضا  از  روایت  هفت  
شهید ایرانی جهاد اسالمی افغانستان، 
باغ  قلب ها«،»گل های  آغوش  »در 
 « قلب  ها«،  آغوش  »در   ، کابل« 
اشعار و خاطرات مردم افغانستان از 
منتشر  آثار  از  برخی  خمینی«  امام 

شده سرور رجایی است.
موسوی  شاه  سیدعلی  دکتر  »شهید  خاطرات  کتاب 
دست  به  که  افغانستان  جهادی  فرماندهان  از  گردیزی« 
رجایی   محمدسرور  تالش های  شد،از  ترور  داعش  عوامل 
است که به زودی منتشر خواهد شد. همچنین انتشار مجله 
»باغ« ویژه کودکان افغانستانی نیز از دیگر فعالیت های او در 

این سال ها بود.

محمد سرور رجایی نویسنده و شاعر افغانستانی درگذشت

از  یکی  جوانان:  دنیای 
طوسی،  احمد  مهم  کارهای 
تألیف کتاب های علوم تجربی 
دوره راهنمایی و کتاب راهنمای معلم 
بود. این کتاب ها با این هدف تنظیم شد 
که هر دانش آموز یک پژوهشگر شود و 

جامعه به تولید علم برسد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، اسفندیار 
پیشین  مولف  و  کارشناس  معتمدی، 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی کتاب 
معلمان  انجمن  رییس  و  درسی  های 
فیزیک با اشاره به فعالیت های مروج 
خواجه  احمد  فقید،  پژوهشگر  و  علم 
دار  پیش  روز  چند  -که  طوسی  نصیر 
کرد:  خاطرنشان  گفت-  وداع  را  فانی 
و  اندیشمندان  از  یکی  طوسی  احمد 
جامعه  آموزشی  مسائل  سیاستگذاران 
ما بود که از راه تدریس، تالیف، ترجمه، 
برنامه ریزی و مدیریت در رشد و توسعه 
علمی کشور تاثیر گذاشت. وی در تهران 
به دنیا آمد و مراحل تحصیل را تا درجه 
عاشق  و  گذراند  شیمی  لیسانس  فوق 

یادگرفتن و یاددادن شد.
دوره  در  وی  گفت:  معتمدی 
لیسانس در دانشسرای عالی پای درس 
دکتر محمدباقر هوشیار و دکتر عیسی 
شیمی  علم   بنام  استادان  و  صدیق 
نشست. از هوشیار، اصول و اثر آموزش 
و پرورش در جامعه را آموخت؛ از صدیق، 
تاریخ آموزش و پرورش را فراگرفت و 
به واسطه دیگر استادان با علم و عمل 

تجربی آشنایی یافت. 
نصیر  خواجه   معتمدی،  گفته  به   
با عشق  را  تدریس  کار  زمانی  طوسی 
تدریس  روش  که  کرد  آغاز  عالقه  و 
بر مفاهیم علمی درس  را می شناخت، 
شیمی، تسلط و در کار علم و آزمایش 
و عاشق  الهام بخش  او  داشت.  مهارت 
دانش آموزان بود و در میان همکارانش، 

محبوب و مشهور.

نویسنده »تاریخ علم در ایران« با 
اشاره به فرایند تحول نظام آموزش و 
تشریح  ایران  در  دهه سی  در  پرورش 
به  توجه  با  سی  دهه  اواخر  در  کرد: 
پرتاب ماهواره ها از سوی اتحاد جماهیر 
پرورش  و  آموزش  در  تحولی  شوروی 
در  که  آمد  وجود  به  کشورها  بعضی 
آموزش و پرورش ایران نیز موثر بود و 
سبب شد که سازمان کتاب های درسی 
پایه گذاری شود و نظام آموزشی ایران 
نیاز  علمی،  سازمان  این  کند.  تغییر 
ایران  مسائل  با  آشنا  و  آگاه  افراد  به 
طوسی  نصیر  خواجه  احمد  و  داشت 
سازمان  به  که  بود  افراد  این  از  یکی 
امنای  هیات  که  سازمانی  شد؛  دعوت 
آن دکتر پرویز ناتل خانلری، پروفسور 
محمدتقی فاطمی، دکتر محمود بهزاد، 
دکتر ضیائی و رضا اقصی و کارشناسان 
حسینی  محمدحسین  دکتر  شهید  آن 
بهشتی، غالمرضا عسجدی و هوشنگ 

شریف زاده بودند.
به  نصیر  جه  خوا گفت:  وی   
عنوان معاون این سازمان کوشش کرد 
به  توجه  با  را  ایران  درسی  کتاب های 
سنن مذهبی، علمی، فرهنگی، ملی و 
بر  کشور  آینده  و  حال  های  نیازمندی 
مبنای آخرین و صحیح ترین اطالعات 
علمی و متناسب با اصول تعلیم و تربیت 
و  سال ها  در  آموزان  دانش  استعداد  و 

مراحل مختلف تحصیلی آماده کند. این 
سازمان توانست با مدیریت محمود بهزاد 
و معاونت احمد طوسی سر و سامانی به 

کتاب های درسی بدهد.
از کارهای   معتمدی گفت: یکی 
کتاب  تألیف  همکارانش  و  وی  مهم 
و  راهنمایی  دوره  تجربی  علوم  های 
کتاب راهنمای معلم بود؛ یعنی نخستین 
کتاب راهنمای معلم را وی با همراهی 
درآورد.  تحریر  رشته  به  بهزاد  محمود 
این کتاب ها با این هدف تنظیم شد که 
آموز، یک پژوهشگر شود و  هر دانش 

جامعه به تولید علم برسد.
فیزیک  معلمان  نجمن  ا رییس 
خواجه  احمد  شادروان  د:  دا مه  دا ا
نشستگی  ز با ز  ا پس  طوسی  نصیر 
مرکز  در  را  خود  کار  همزمان  تقریبًا 
فرهنگی  موسسه  و  دانشگاهی  نشر 
در  داد.  ادامه  و  کرد  شروع  فاطمی 
شناس  ر کا هی  نشگا ا د نشر  کز  مر
و  شیمی  کتاب های  سرویراستار  و 
جمعی  توانست  و  بود  شیمی  مجله 
ویراستار دقیق را تربیت و کتاب هایی 
منتشر کند که ساده و روان و درست 
علمی  یافته های  آخرین  با  مطابق  و 
فاطمی  فرهنگی  موسسه  در  باشد. 
و  استادان  برترین  ز  ا گروهی  هم 
را  پایه  علوم  و  ریاضی  کارشناسان 
گرد آورد و قدم هایی اساسی و هدفمند 

برای ارتقای آموزش دانش آموزان و 
برداشت. معلمان 

پرکار،  نویسنده  این  گفته  به   
فرهنگی  موسسه  این  در  که  جمعی 
حضور  با  و  ضرغام  آقای  مدیریت  با 
هوشنگ  جهانشاهی،  ایرج  شادروانان 
شریف زاده و احمد طوسی تشکیل شد، 
بی سابقه بود و توانست انواع کتاب های 
علمی و آموزشی در سطوح مختلف را 
برای پیشرفت علم و رسیدن به توسعه 

فراهم کند.
اعم  وی  آثار  گفت:  معتمدی   
و  فراوان  بسیار  تالیف،  و  ترجمه  از 
کتاب  جمله  آن  ز  ا بود؛  ثربخش  ا
گالیله  از  بزرگ  »فیزیکدانان  دوجلدی 
و  جامعه«  و  »شیمی  هاوکینگ«،  تا 
)در  هاروارد«  فیزیک  »طرح  خصوصا 
۶ جلد( که با مشارکت هوشنگ شریف 
زاده پدید آمد و برگزیده کتاب سال شد. 
علوم  مجله  با  همکاری  از  نباید  البته 
مجموعه  ویرایش  و  »گنجینه«  پایه 
تاریخ  به  »نگاهی  جلدی  سه  و  سی 
و  جهانشاهی  ایرج  همراهی  )با  علم« 
دو  کرد ؛  غفلت  شریف زاده(  هوشنگ 
از همگامی نویسنده و  نمونه درخشان 

ناشر )فاطمی(.
در  نیز  را  مدتی  فقید  استاد  این 
کتاب  و  کرد  کار  ایران  آزاد  دانشگاه 
دوران  آن  در  را  علم«  با  »آشنایی 

نگاشت. 
  گفتنی است، احمد طوسی -که 
همه عمر  را با عزت و سالمت نفس 
در خدمت آموزش و پرورش به ویژه 
ترویج علم گذاشت- در پایان عمر به 
بیمارستان  در  و  مبتال  کرونا  بیماری 
فیروزگر تهران بستری شد و با وجود 
مراقبت دلسوزانه پزشکان و پرستاران، 
جان  این  بست.  فرو  جهان  از  چشم 
و  مردادماه  روز  نخستین  در  قرار  بی 
در کنار نام آوران این کهن بوم و بر 

آرام گرفت. 

رییس انجمن معلمان فیزیک:

طوسی یکی از سیاستگذاران مسائل آموزشی جامعه ما بود

منابع  در  امیرمومنان  فضیلت های  به  نگاهی  اسالم«؛  »مسیح 
اهل سنت

»مسیح  کتاب  ن:  نا ا جو ی  نیا د
فضیلت های  از  داستان هایی  با  اسالم« 
امیرمومنان)ع( در منابع اهل سنت نوشته 

علی قهرمان منتشر شد.
تالش  حاصل  اسالم  مسیح  کتاب 
قهرمانی  علی  االسالم  حجت  چندساله 
و  تحقیق  لعه،  مطا ز  ا پس  که  است 
پژوهش از 3۰۰ منبع اهل سنت به چاپ 

رسیده است.
های  خرده روایت  به  کتاب  این 
داستانی مربوط به دوران صدر اسالم یعنی 
دوران حضرت محمد )ص( و امیرمومنان 
علی )ع( می پردازد؛ زمانی که علی )ع( 

۱3 ساله به عنوان جانشین نبی اکرم )ص( انتخاب می شود و ۲۰ سال بعد در 
غدیر خم و حجة الوداع، رسالتش را با خبر جانشینی آن حضرت تکمیل می کند. 
بیانی ساده و  با  کتاب مسیح اسالم گام به گام و درقالب روایات و داستانک و 

قابل فهم به بیان فضائل علی )ع( در منابع اهل سنت می پردازد.
در یکی از داستان ها می خوانیم: شایعه ای زهرآگین دهان به دهان می 
چرخید و نفر به نفر ذهن ها را مسموم می ساخت؛ گویا پیامبر چشم دیدن علی 
را ندارد که او را به تبوک نخوانده است... سپاه اسالم هنوز نزدیک مدینه در جرف 
بود که علی خودش را به نبی رساند. »آیا حضور من در جمع فراوان مبارزان و 
جهادگران موجب ناخشوندی شماست؟ چه شده که مرا به امیری بازماندگان از 
جنگ، زنان و خردساالن گماشته اید؟« تبسمی روی لب های پیامبر دوید و با 
مهربانی گفت »تو جانشینم در مدینه ای. آیا دوست نداری جایگاه تو به من مانند 
هارون باشد برای موسی؟ مگر آن که پس از من پیامبری نخواهد آمد.« )ص. ۵۷(
نویسنده کتاب که با استفاده مناسب و متقن از منابع شیعه و سنی، رویکرد 
تقریبی و وحدت بخش حول محور حضرت علی )ع( را در این کتاب انتخاب کرده، 
در پنج بخش خورشید مکه، آفتاب مدینه، طلوع در غدیر، خورشید خانه نشین و در 
جست و جوی آفتاب به بیان فضائل امیرمومنان از زبان اهل سنت پرداخته است. 
این کتاب در ۲۰۰ صفحه در هزار نسخه از سوی انتشارات کتاب جمکران 
روانه بازار شده است و در این روزها که عید غدیر خم را در پیش داریم این اثر 

با 3۰ درصد تخفیف در سایت کتاب جمکران عرضه می شود.

تکامل  قصه  بشر«؛  مصور  »تاریخ 
انسان به روایت تصویر

دنیای جوانان: کتاب »تاریخ مصور 
بشر: تولد انسان« نظریات مختلف درباره 
در  را  خردمند  انسان  جانبه  همه  تکامل 
قالب یک داستان مصور جذاب و به زبان 

طنز به خواننده پیشکش می کند.
تمایز  وجه  هیچ  اولیه  انسان های 
خاصی ]با گوریل ها یا پرندگان[ نداشتند. 
که  بودند  عادی  ناتی  حیوا هنوز  بلکه 
بوزینه  یک  تاثیر  با  محیط  بر  تاثیرشان 
فرقی  دریایی  یا عروس  یا کرم شب تاب 

نداشت. نشانی از این در دست نبود که روزی این موجودات کل جهان را تسخیر 
می کنند و آن را تغییر می دهند. )ص. ۱۴(

این جمله سرآغاز تمام ایده های خواندنی و هیجان انگیزی است که کتاب 
تاریخ مصور بشر: تولد انسان به زبانی ساده درباره انواع گونه های انسانی و تاریخ 
تکامل انسان خردمند روایت می کند. تولد انسان اولین جلد از مجموعه رمان های 
گرافیکی تاریخ مصور بشر است که با اقتباس از کتاب انسان خردمند: تاریخ مختصر 
بشر نوشته یووال نوح هراری منتشر شدند. این کتاب که حاصل همکاری دیوید 
وندرمولن کارتونیست اهل بلژیک و دنیل کاساناوه نویسنده فرانسوی است، اکتبر 

سال ۲۰۲۰ میالدی توسط انتشارات هارپر چاپ و روانه بازار شد.  
جلد نخست از مجموعه تاریخ مصور بشر به کمک گروهی از کاراکترهای خیالی 
جذاب، سفرهای هوشمندانه در زمان و مکان و ارجاعات فرهنگی متعدد، خواننده را 
به یک ماموریت اکتشافی هیجان  انگیز درباره تاریخ گونه های انسانی دعوت می کند. 
این کتاب از داستان تکامل انسان و نظریات مختلف موجود در این حوزه می گوید. 
البته تاکید دارد که تئوری تکامل »نافی آموزه های دینی نیست« و »همچون هر 

نظریه علمی دیگری، می تواند با کشف شواهد جدید تغییر کند یا ابطال شود.«
نگاهی به سرفصل ها

داستان کتاب در چهار بخش روایت می شود؛ بخش اول به این سوال پاسخ 
منقرض  نئاندرتال ها  مثل  انسانی  گونه های  بقیه  و  ماندیم  ما  که چطور  می دهد 
شدند. در بخش دوم که »استادان داستان« نام دارد، می خوانیم که چطور اساطیر و 
داستان ها برای حفظ نظم در جوامع انسانی خلق شده و مورد استفاده قرار گرفتند. 
بخش سوم به ساختار خانواده و زندگی اجتماعی در عصر حجر می پردازد و این 
زندگی  را مطرح می کند که شکارگر- خوراک جوهای عصر حجر چطور  تئوری 
راحت تر و خوشایندتری نسبت به ما داشتند. آخرین بخش کتاب هم در مورد این 
است که چگونه انسان ها به خطرناکترین قاتالن زنجیره ای زیست بوم تبدیل شدند.   
جواد  ترجمه  با  امسال  آسیم  نشر  را  انسان  تولد  بشر:  مصور  تاریخ  کتاب 

سروش در 33۰۰ نسخه چاپ و روانه بازار کرد.
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پروانه رسولی خوشبخت

»محمد سرور رجایی« نماد دوستی
 ایران و افغانستان بود

دنیای جوانان: رخی مقامات و شخصیت های فرهنگی از »محمد سرور 
افغانستانی به عنوان دشمن شناس سخت کوش  رجایی« شاعر و نویسنده 

و نماد دوستی ایران و افغانستان یاد کردند و درگذشت او را تسلیت گفتند.
 حجت االسالم محمد قمی درپی درگذشت محمد سرور رجایی با صدور 
پیامی نوشت: محمد سرور رجایی، بزرگمرد مهربان و گرمخو، همیشه لبخند بر 
لب، اما دشمن شناس و سخت کوش، با قلمی روان و صاحب رسالت؛ خستگی 

ناپذیر بود و بصیرت انقالبی اش بر سایر وجوهش سایه می انداخت.
وی افزود: او که به درستی شیطنت ابلیسانی را که دوستی و پیوند عمیق 
میان دو ملت سلحشور را برنمی تافتند، می شناخت؛ با آثار مؤثر و مستند خود، 
راهی را آغاز کرد که در پیروی از خط مجاهدت های خمینی خواهان و انقالب 
دوستان عالم، سهم مهمی از تبلیغ این راه روشن را در میان مردم صبور و 

مجاهد افغانستان پیدا کرد.
ابوذر ابراهیمی ترکمان  رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در 
پیام تسلیت خود نوشت: آن عزیر سفر کرده عمر کوتاه اما سرشار از افتخار 
خود را وقف فرهنگ و ادب فارسی نموده و در مسئولیت های فرهنگی، خدمات 
ارزنده ای را به زبان و ادب فارسی نموده و به عنوان نماد دوستی، مایه مباهات 

دو ملت ایران و افغانستان محسوب می گردید.
وی افزود: اینجانب درگذشت ناگهانی آن عزیز سفر کرده را به خانواده 
عزادار ایشان و تمامی اهالی فرهنگ و ادب فارسی، تسلیت و تعزیت عرض 
نموده و از خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحوم و صبر و اجر جزیل را 

برای بازماندگان شأن مسئلت می نمایم.
در  نیز  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد  دبیرکل  مختارپور  علی رضا 
پیامی نوشت: در روز عید سعید غدیر خم خبر تلخ و ناگهانی ارتحال شاعر و 
نویسنده متعهد و ارجمند محمد سرور رجایی قلب اهالی فرهنگ را به درد 
آورد. هنرمندی که سروده هایش سرور و رجا را در دل ها زنده نگه می داشت؛ 
بر اثر ابتال به بیماری منحوس کرونا بار سفر بست و مسافر آسمان شد. یاد و 
نام و آثار ارزشمند این فعال فرهنگی در ذهن و یاد اهل فرهنگ و هنر و ادب 
کشورهای فارسی زبان علی الخصوص ایران و افغانستان فراموش نمی شود.

به  او  قلبی  ارادت  و  آیینی  واالی  ارزش های  به  افزود: عشق  وی 
ماند.  خواهد  یادگار  به  تاریخ  در  حرم  مدافعان  و  رزمندگان  و  شهیدان 
ضایعه تلخ از دست دادن این هنرمند را به تمامی عالقمندان به فرهنگ 
و هنر در جمهوری اسالمی ایران و افغانستان تسلیت عرض نموده و از 
مسالت  الهی  واسعه  رحمت  و  درجات  علو  یاد  زنده  آن  برای  منان  ایزد 
دارم. بی شک آثار ارزشمند این شخصیت فرهنگی برای نسل های آینده 

اثربخش خواهد بود.
محمدسرور رجایی متولد ۱3۴۸ کابل بود. وی از سال ۱3۷3 به ایران 
مهاجرت کرده و مدیریت خانه ادبیات افغانستان و مدیریت دفتر شعر و داستان 

افغانستان در حوزه هنری را بر عهده گرفت.
اوست.  آثار شاخص  از  یکی  مجنون  جزیره  تا  لیلی  از دشت  کتاب 
این کتاب مجموعه ای از خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس است 
که در حاشیه دیدار با رهبر انقالب در خردادماه سال ۱3۹۸ این کتاب را 

تقدیم ایشان کرد. 
سعیدی شهید  احمدرضا  از  روایت  خدا، هفت   ماموریت  های  کتاب 
ایرانی جهاد اسالمی افغانستان،  آغوش قلب ها، گل های باغ کابل، اشعار 
و خاطرات مردم افغانستان از امام خمینی )ره( برخی از آثار منتشر شده 

سرور رجایی است.
کتاب خاطرات شهید دکتر سیدعلی شاه موسوی گردیزی از فرماندهان 
جهادی افغانستان که به دست عوامل داعش ترور شد،از تالش های محمدسرور 
رجایی  است که به زودی منتشر خواهد شد. همچنین انتشار مجله باغ ویژه 

کودکان افغانستانی نیز از دیگر فعالیت های او در این سال ها بود.
پیکر این شاعر افغانستانی مقیم ایران صبح امروز )جمعه( با حضور برخی 
شاعران و خانواده آن مرحوم در قطعه ۲۹ در جوار شهید سید مرتضی آوینی 

و شهید علی صیاد شیرازی به خاک سپرده شد.

معتقدند  برخی  می گوید:  خانی  ولی 
روان پویشی  و  روانکاوی  رویکردهای  که 
جزء »شبه علم« محسوب می شوند و حتی 
برخی فراتر می  روند و به نوعی آنها را »ضد 
امروزه  اینکه  وجود  با  تلقی می  کنند.  علم« 
تغییرات چشمگیر در نظریه  ها و تکنیک  های 
روان پویشی ایجاد شده است، هنوز این تعصبات 
درمان  متخصصان  بین  در  پیشداوری  ها  و 

شناختی و رفتاری وجود دارد.
احمد ولی خانی مترجم کتاب »درمان 
کوتاه  مدت برای تغییر بلندمدت« در گفت وگو 
با خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا( با بیان اینکه 
این کتاب به معرفی رویکردهای درمانی کوتاه 
 مدت روان  پویشی معاصر می  پردازد که توسط 
روش  های  همان  مبتکران  یا  مبدعان  خود 
درمانی به رشته تحریر در آمده است افزود: 
این روش  های درمانی روان پویشی کوتاه  مدت 
شامل روان  درمانگری پویشی فشرده کوتاه  
مدت دوانلو یا ISTDP )رابرت نبورسکی(، 
درمان حساسیت  زدایی هراس از عواطف )لی 
مک کالو( درمان همدالنه تسریع  شده )مایکل 
و  چشم  حرکت  زدایی  حساسیت   آلپرت(، 
)فرانسین   EMDR یا  مجدد  پردازش 
)ماریون  روان پویشی  زوج  درمانی  و  شاپیرو( 

اف. سولومون( است.
این کتاب  به طور کلی،  داد:  ادامه  او 
محوری  موضوع  چهار  زمینه  در  بحث  به 
مدت  کوتاه   روان پویشی  درمان   با  رابطه  در 
می  پردازد: ۱( تاریخچه اولیه و معاصر روان 
 درمانگری پویشی کوتاه  مدت و چالش  های 

آن، ۲( معرفی روش  های درمانی، 3( حمایت 
آن  درمانی  اثربخشی  از  علمی  و  تجربی 
روش  ها و تکنیک  های به کار رفته در آن ها و 
۴( ارائه نظریه درمانی یکپارچه مبتنی بر اصول 

علمی و مسیر پیش رو در این حوزه.
به گفته ولی خانی، در واقع، در این کتاب 
پنج تن از متخصصان بالینی و روان  درمانگران 
که مبدع روش  های درمانی معاصر خود بودند 
و به عنوان پیشروان رویکردهای درمانی روان-
پویشی کوتاه  مدت در دنیا محسوب می  شوند 
و  پرداخته  اند  خود  درمانی  روش  معرفی  به 
سعی دارند با توجه به اصول علمی، نتایج و 
تکنیک های مورد استفاده در روش  های درمانی 
خود را تبیین کنند و در پی ارائه نظریه درمانی 
جدید یکپارچه که بر اصول علمی تأکید دارد، 
هستند. در آخر نیز یکی از پیشگامان این حوزه 

)دکتر دیوید ماالن( به ارائه نظر در رابطه با 
روان پویشی  روان  درمانگری   در  آینده  مسیر 

کوتاه  مدت می پردازد.
 او با بیان اینکه عالقه شخصی مترجم 
به حوزه روان پویشی و روانکاوی معاصر و نیز 
استفاده از این روش درمانی )روان درمانگری 
پویشی فشرده کوتاه مدت( به منظور کمک به 
بیماران تنها بخشی از انگیزه مترجم از ترجمه 
این کتاب بوده است عنوان کرد: گذشته از 
این ها، امروزه بررسی علمی نظریه  های درمانی 
روان پویشی و روانکاوی اهمیت بسزایی داشته 
تنها  نه  حوزه  این  در  بالینی  متخصصان  و 
این شیوه  های درمانی  اثربخشی  بررسی  به 
می  پردازند، بلکه سعی می  کنند تکنیک  های 
از صافی روش  نیز  آنها را  مورد استفاده در 

علمی بگذرانند.

بدین  امر  این  کرد:  تاکید  خانی  ولی 
دلیل اهمیت پیدا می  کند که برخی معتقدند 
که رویکردهای روانکاوی و روان پویشی جز 
»شبه علم« محسوب می  شوند و حتی برخی 
فراتر می  روند و به نوعی آنها را »ضد علم« 
تلقی می  کنند. با وجود اینکه امروزه تغییرات 
چشمگیر در نظریه  ها و تکنیک  های روان-
پویشی ایجاد شده است، هنوز این تعصبات 
و پیش داوری  ها در بین متخصصان درمان 
شناختی و رفتاری وجود دارد. بنابراین، آنان 
که چنین ادعایی دارند شگفت  زده خواهند شد 
که اخیراً چگونه و با چه سرعتی روش  های 
سعی  امروزه  روانکاوی  از  منبعث  درمانی 
روش  شناختی  اصول  ریل  بر  سوار  دارند 
دهه  از  مهم  این  البته  بروند.  پیش  علمی 
دارد.  ادامه  همچنان  و  شده  شروع   ۱۹۶۰
دنیا،  نقاط  سایر  در  بلکه  ایران  در  تنها  نه 
روان پویشی  به رویکردهای  نگاه علمی  این 
دانشجویان  و  اساتید  بین  در  روانکاوی  و 
غفلت  مورد  مشاوره  و  روانشناسی  حوزه 
واقع شده و قضاوت آنان نه تنها مبتنی بر 
واقعیت نیست بلکه از سوگیری شناختی به 
همان  بین  در  تعصب  و  پیشداوری  سمت 
اساتیدی که سعی در تصحیح افکار خشک 
هستند  خود  مراجعان  شناختی  سوگیری  و 
حرکت کرده است. بنابراین، انگیزه من در 
ترجمه این کتاب آگاهی بخش، آشنا کردن 
اساتید و دانشجویان حوزه روانشناسی در باب 
پویشی  روان درمانگری های  و  علم  بین  پیوند 

کوتاه مدت بود.

مترجم کتاب »درمان کوتاه  مدت برای تغییر بلندمدت«:

هنوز برخی معتقدند رویکردهای روانکاوی و روان پویشی شبه علمند

زل
ل ع

ص
ف

از راست کامران شرفشاهی، دکتر اکرامی فر و رضا اسماعیلی 
اختصاصی دنیای جوانان

لیلة القدر، کدامین شب
 این ماه خداست؟

حبیب اهلل چایچیان )خسان(

رمزها در رمضان است، خدا می  داند
برتر از فهم و گمان است، خدا می  داند

لیلة القدر، کدامین شب این ماه خداست؟
چه شبی برتر از آن است، خدا می  داند

هر شبی توبه کنیم از گنه و پاک شویم
لیلة القدر، همان است، خدا می  داند

موسم بندگی چشم و زبان و گوش است
نه همین صوم دهان است، خدا می  داند

گر نباشد همه اعضای تو تسلیم خدا
روزه ات صرفه نان است، خدا می  داند

بار عام و همه مهمان خداوند کریم
ماه آزادی جان است، خدا می  داند

سبط اکبر که در این مه متولد گردید
رمز حسن رمضان است، خدا می  داند

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه شرکت
 تعاونی مرزنشینان مرکزی ۱۰۴۲ سروآباد  مرحله دوم       

) نوبت اول (
به اطالع کلیه نمایندگان منتخب تمام حوزه ها میرساند: جلسه مجمع عمومي عادي مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاوني ۱۰۴۲ مرکزی دهستان کوهساالن بنا به تصمیم هیئت مدیره 
تعاوني ساعت ۱۰ روزپنج شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ در محل دفتر شرکت واقع در سروآباد کوچه نیروي انتظامي تشکیل میگردد.بدین وسیله از کلیه نمایندگان منتخب اعضاي حوزه اي شرکت تعاوني در 
مرحله اول دعوت میشود که در وقت مقرر در جلسه متشکله حضور بهم رسانند تا به موضوعات زیر اخذ تصمیم بعمل آید الزم است که کلیه نمایندگان در مجمع براي تصمیم گیري حضور بهم 
رسانند هر عضو می تواند حداکثر وکالت سه نفر از اعضا وهر غیر عضو حداکثر وکالت یک عضو را قبول نماید و برگه وکالت نامه را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ به دفتر تعاونی تحویل نمایید. و 
تاکید میگردد نمایندگان براي حضور در مجمع کارت شناسایي معتبر به همراه داشته باشند. توضیح اینکه :جلسه نوبت اول با حضور نصف به عالوه یک کل نمایندگان مرحله اول شرکت رسمیت 
خواهد یافت از کلیه داوطلبین عضویت در سمت بازرس و هیئت مدیره شرکت درخواست میشود مراتب کاندیداتوري خود را به صورت کتبي و به همراه مدارک مشروحه ذیل حداکثر تا تاریخ 
۱۴۰۰/۰۵/۱۲  به دفترشرکت تعاوني مرزنشینان ۱۰۴۲ دهستان کوهساالن مستقر در شهر سروآباد کوچه نیروي انتظامي تحویل نمایند ضمنا«قبل از مراجعه با شماره تلفن ۰۹۱۸۷۷۷۶3۲3 تماس 
حاصل فرمائید. شرایط و مدارک الزم براي ثبت نام دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي برای هیئت مدیره با مدرک فوق دیپلم و برای بازرس با مدرک لیسانس مرتبط )در رشته هاي حقوق-مجموعه 
مدیریت- اقتصاد-حسابداري ، رشته هاي غیره مرتبط با سابقه یک دوره بازرسي در تعاوني مرزنشینان پذیرفته مي شود.( ضمنا«تمام مدارک برابر اصل باشد.                                                                                                                       

۱یک برگ کپي از کلیه سوابق فعالیتهاي اقتصادي مرتبط  ۲-کپي برگ اول شناسنامه وکارت ملي
3-کپي کارت پایان خدمت براي آقایان    ۴- کپي مدارک تحصیلي  ۵-درخواست ثبت نام

دستورات جلسه:
۱- انتخاب بازرس به مدت یک سال مالي ۲- تصویب صورتهاي مالي سال۱3۹۹

3- انتخاب هیئت مدیره به مدت سه مالی ۴-تغیرات نابراری سهام ۵- ارائه گزارش هیات مدیره ۶- ارائه گزارش بازرس 
۷- تعین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری ۸- تصمیم در مورد میزان سهام و حق عضویت در شرکت ها ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون ۹- سایر

هیئت مدیره شرکت تعاوني 104۲ مرزنشینان دهستان مرکزی سروآباد

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده 1۲ قانون زمین شهری
کمسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل دایر باغ)د-ا – ی- ر – ب -ا – غ 
( اعالم نموده است، لذا با توجه عدم دسترسی به مالکین وبه استناد مصوبه مورخ ۷۰/۱۱/۲3 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت وبه فاصله 
ده روز به اطالع مالکین وصاحبان حقوق قانونی می رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار 

آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.

مساحتمحل وقوعتاریخنوعیتشماره رآی
پالک ثبتی)مترمربع(

yxنقاط
3893433.47754146.551

3893419.40754121.642

 واقع در قسمتی از2066.14قروه22/4/1400دایر باغ1658
پالک ثبتی ۶3 اصلی

3893468.36754077.713

3893488.40754097.144
هیمن محمدی بهرام
سرپرست معاونت امالک وحقوقی

م الف ۱۷3۲    
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۴/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۵/۹



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

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

شنبه 9  مرداد 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1799

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲75، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 6656۲۸01-66917۳1۲ -66915۲6۸      
فکس:661۲61۳9

جشنواره ونیز بدون فیلم هاي ایراني!

جهان  گوشه  چهار  از  فیلم   ۲۱
جین  ساخته های  آخرین  جمله  از 
پائولو  و  آلمودووار  پدرو  کمپیون، 
رسمی  مسابقه  بخش  در  سورنتینو 
هفتاد و هشتمین جشنواره فیلم ونیز 
رقابت  هم  با  طال  شیر  بردن  برای 

می کنند و این در حالیست که با اعالم اسامي 
فیلم هاي این دوره از جشنواره، مشخص شد که ایران هیچ نماینده اي 
در این دوره نخواهد داشت. جشنواره فیلم ونیز در دومین سال کرونازده 
تاریخ باز هم به شکل حضوری با میزبانی از بهترین های سینمای جهان 
برگزار می شود و برنامه هایی مفصل برای بخش های مختلف مسابقه و 
خارج از مسابقه در نظر گرفته است. امسال سینمای ایتالیا ۵ نماینده در 
بخش مسابقه دارد که بیش از ۲ سال گذشته است و به نظر مي رسد 

شانس باالیي براي جوایز دارد.

ممنوع الکاري حامد توسلي در تلویزیون

حامد توسلی، مجری برنامه های 
از  گذشته  روز  تلویزیون  آشپزی 
داد!  خبر  خود  شدن  ممنوع التصویر 
توسلی در گفتگویي از ممنوع التصویر 
داد  خبر  ملی  رسانه  در  خود  شدن 

شبکه های  از  یکی  سفارش  به  گفت:  و 
تلویزیون تولید 3 مستند برای را آغاز کردم 
که چندی پیش به اتمام رسید اما ناگهان از طرف سازمان به من اعالم 
شد ممنوع التصویر هستم. بنابراین اجازه پخش مستندها داده نشد. وقتی 
از سازمان جویای دلیل این موضوع شدم، هیچ پاسخی داده نشد. تنها 
گفتند اجازه کار کردن ندارید. اکنون در حال بازی در یک مجموعه برای 
شبکه نمایش خانگی هستم که فعال نمی توانم جزئیات آن را بیان کنم. 
چرا که گروه سازنده مسئول اطالع رسانی درباره این موضوع است و اجازه 

دادن خبر دست ما نیست..

اکران منطقه پرواز ممنوع در لبنان

فیلم سینمای منطقه پرواز ممنوع، 
لبنان  در  داسارگر  امیر  کارگردانی  به 
توسط  که  فیلم  این  می شود.  اکران 
مدرسه اندیشه و هنر )ماه( تولید شده 
وابسته  رساالت  مرکز  کمک  با  است 

رایزنی  هدایت های  با  و  لبنان  حزب اهلل  به 
فرهنگی جمهوری اسالمی در بیروت اکران 
اکران  لبنان  در  عربی  زیرنویس  و  دوبله  به ۲ شکل  فیلم  این  می شود. 
می شود. منطقه پرواز ممنوع روایتگر داستان 3 نوجوان است که در حین 
آماده شدن برای مسابقه ساخت پهپاد، با پیداشدن یک یوزپلنگ در حوالی 
محل زندگی شان، وارد مسائل و درگیری های مختلف و مهیجی می شوند. با 
این حال موضوعاتی همچون مدافعان حرم، فعالیت های علمی دانش آموزان، 
دستاوردهای علمی، فناوری و نظامی کشور و سایر موضوعات راهبردی نیز 

در بستر یک داستان برای مخاطبان به تصویر کشیده می شود.
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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

استعفاي امیر مشهدي عباس از کانون

طی  که  عباس  مشهدی  امیر 
عنوان  به  گذشته  سال   ۲ از  بیش 
مدیرکل امور سینمایی و تئاتر کانون 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
فعالیت می کرد، از سمت خود استعفا 
و  نویسنده  عباس  مشهدی  د.  دا

کارگردان تئاتر و سینمای کودک و نوجوان، 
این سمت گفت: هر کسی خصوصیاتی دارد و  از  استعفای خود  درباره 
همیشه تالش کرده ام که کاری انجام دهم و اگر شرایط مناسب نباشد و 
من هم کاری از دستم بر نیاید جای خود را به دیگری می دهم. در اداره 
کل امور سینمایی و تئاتر کانون خیلی خجالت بچه های تئاتر و سینما را 
کشیدیم و کرونا هم که شرایط را نامناسب تر کرد. وقتی مدیران تغییر 
می کنند سالیق نیز تغییر می کند، من هم وقتی نتوانم کاری انجام دهم 

جا را برای نیرویی جدید خالی می کنم.
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محمد حسین زاده

کرونا  کماکان  که  در شرایطي 
بر زندگي و بسیاري از مشاغل سایه 
افکنده است و عدم مدیریت صحیح 
از سوي وزارت بهداشت و ستاد مقابله 
با کرونا، روز به روز بر آمار مبتالیان 
و فوت شدگان این بیماري مي افزاید، 
طبیعتا سینماها هم حال و روز خوشي 
ندارند و با اینکه در این یک سال و 
نیم جسته و گریخته باز شده اند ولي 
استقبال  فیلم ها  از  مخاطب چنداني 
نکرده است. این روزها هم با اینکه 
تصاحب  مهم  شانس هاي  از  یکي 
گیشه اکران شده است، ولي فروش 
متوسطي را به خود دیده و به نظر 
و  دل  کرونا،  از  فارغ  مردم  مي رسد 
را  کمدي  فیلم هاي  تماشاي  دماغ 

هم ندارند!
یي  سینما فیلم  ن  گا ند ز سا
مدت ها کشمکش  از  بعد  دینامیت، 
با سازمان سینمایي و وزارت ارشاد 
اکران  براي  مالي  کمک  درباره 
به  را  فیلم  این  سرانجام  فیلمشان، 
اکران عمومي درآوردند تا شاید مردم 

آشتي دوباره اي با گیشه داشته باشند 
ولي همانطور که پیش بیني مي شد، 
با  فیلم گیشه متوسطي داشت  این 
فعلي  براي شرایط  بازهم  این حال 
بود.  خوب  بسیار  کشور  کرونایي  و 
فیلم  این  کارگردان  اطیابي  مسعود 
در  فیلمش  اکران  درباره  سینمایي 
شرایط فعلي گفت: به هر صورت ما 
اکران  را  فیلم  این  گرفتیم  تصمیم 
خصوصا  سینما  به  شاید  تا  کنیم 
سینماداران کمک کرده باشیم تا از 
رکورد یک ساله اي که گریبان شان 
را گرفته بود رها شوند. هرچند فیلم 
شرایط  منظور  بهتر،  شرایط  در  ما 
فروشي  مي توانست  غیرکرونایي، 
تهیه کننده  و  باشد  داشته  استثنائي 
 ۲۰ باالي  فروش  روي  هم  فیلم 
میلیارد حساب کرده بود، با این حال 
همه چیز دست به دست هم داد تا 
با اکران فیلم، هم مردم را بار دیگر 
سینما  هم  و  بکشانیم  سینماها  به 
نفسي تازه کند. از طرفي از استقبال 
هم  شرایط سخت  همین  در  مردم 
مردم  نظرم  به  و  خوشحالیم  واقعا 
که  آنطور  سینماها  که  دادند  نشان 

براي  نشان مي دهد، خطري  دولت 
شیوع بیماري ندارند چرا که دولت 
اول  سرعت  به  اتفاقي  هر  از  بعد 
بدون  مي کرد  تعطیل  را  سینماها 
یا  و  باشد  کرده  کارشناسي  اینکه 
کرده  بررسي  خوبي  به  را  موضوع 
باشند، سینماها را قرباني مي کردند.

دریافت  درباره  اطبابي  مسعود 
مجوز اکران این فیلم هم گالیه هاي 
متاسفانه  مي گوید:  و  داشت  زیادي 
با  نمایش  پروانه  اخذ  روند  در  ما 
شدیم  مواجه  بسیاری  تهدیدهای 
نمایش  پروانه  بدانید  و جالب است 
رئیسی  آقای  کمک  با  را  دینامیت 
قضائیه  قوه  رئیس  زمان  آن  که 
بودند گرفتیم. اگر ایشان مساعدت 
نمی ایستادند  ما  نمی کردند و پشت 
نمایش  پروانه  نمی توانستیم  شاید 
خودشان  اینکه  علیرغم  بگیریم. 
و  داشتند  نظراتی  فیلم  مورد  در 
صراحتا این نکته ها را عنوان کردند 
به  فیلم  نمایش  در  اینکه  برای  اما 
ورود  ماجرا  به  برنخوریم،  مشکلی 
از  می خواهم  همینجا  اتفاقا  کردند. 
علیرغم  کنم،  تشکر  رئیسی  آقای 

نکنند  گمان  بسیاری  شاید  اینکه 
را  فیلم  ایشان  اما  باشد  اینطور 
را  انتقاداتشان  و  سواالت  دیدند، 
این  بر  نهایت  در  اما  کردند  مطرح 
مسئله صحه گذاشتند که فیلم پروانه 
دارد.  اکران  حق  و  داشته  ساخت 
اخذ  از  پیش  و  گذشته  سال  اواخر 
دفتر  کردیم.  دیدار  ایشان  با  پروانه 
ایشان گزارش هایی داده بود و از ما 
وقتی  ایشان  برویم.  آنجا  خواستند 
تماشا  گزارش ها  براساس  را  فیلم 
دانستند  نکاتی  فاقد  را  آن  کردند 
به  است. همچنین  عنوان شده  که 
درخواست ایشان به حوزه علمیه قم 
رفتیم و فیلم را نمایش دادیم. این 
خواست ایشان بود که حوزه علمیه 
نظرات  گفتند  و  ببیند  را  فیلم  هم 
نسخه  ما  شویم.  جویا  نیز  را  آنها 
نشان  را  سانسور  بدون  و  کامل 
داشتند  نظراتی  آن  روی  که  دادیم 
و  کردند  مساعدت  وجود  این  با  و 
دستورات الزم را دادند، اما باز هم 
دچار سانسورهای بی جهت شدیم و 
صحنه هایی از فیلم حذف شده که 
اگر آنها را ببینید تعجب می کنید که 

چرا حذف شده اند! صحنه هایی که 
مردم  قابل قبولی  و  شاخص  افراد 
حق،  برقراری  درست،  رفتار  به  را 
توصیه  معروف  به  امر  و  عدالت 
این  متاسفانه  می کنند.  دعوت  و 
سانسورها به فیلم ضربه زده است. 
3سال جلوی اکران فیلم گرفته شد 
و خسارت بسیاری به ما وارد کرد، 
این در حالی است که درآمد امروز 
با آن  فیلم به درد من نمی خورد و 
نمی توانم برای فیلم بعدی ام کاری 

انجام دهم و این ظلمی است که به 
ما شده و بی پاسخ نخواهد ماند. البته 
می دانم که این اتفاق از سوی همه 
و  نداده  رخ  نمایش  پروانه  اعضای 
داشته  تاثیری  چنین  نفر  یک  فقط 
به تنهایی چنان در  نفر  است. یک 
ایجاد  فساد  نمایش  پروانه  شورای 
زور می گوید و  راحتی  به  کرده که 
من  نمی رسد.  او  به  هم  زور کسی 
بابت ۲ اتفاق ناراحتم! نخست اینکه 
این پروژه 3 سال عقب ماند و کار 

به جایی رسید که مجبور شدیم در 
شرایط کرونایی فیلم را اکران کنیم. 
سانسورها  شیوه  اینکه  بعدی  نکته 
ناراحت کننده است. من اعتقاد دارم 
ممیزی حق مردم و حکومت است و 
باید در آثار فرهنگی باشد، اما ممیزی 
درست نه سانسورهای بی منطق. من 
با این مخالفم نه اصل ممیزی! کسی 
با سانسور کارشناسانه مخالف نیست 
و معتقدم ممیزی حق مردم است که 
حکومت باید این حق را اجرا کند، اما 

آنچه که در این فیلم سانسور شده 
ممیزی نیست، بلکه رفتار لجبازانه ای 
است و در ادامه ما را با تهدید هم 
روبرو کرد. من 3 سال هیچ حرفی 
نزدم زیرا می خواستم فیلمم را نجات 
بیشتری  دلجبازی  دچار  که   دهم 
این  که  می گویم  امروز  اما  نشود 
داشته  نگه  بی دلیل  تابه حال  فیلم 
شده بود و امیدوارم خداوند به کسانی 
که مانع عقب افتادن ما شدند جزای 

سختی بدهد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

که  بزرگ  باستر  مستند  فیلم 
خانگي  نمایش  از شبکه  روزها  این 
در  فیلمی  است،  پخش  حال  در 
سال  محصول  و  بیوگرافی  گونه 
فیلمی  است.  آمریکا  کشور   ۲۰۱۸
پیتر  نویسندگی  و  کارگردانی  به 
بوگدانوویچ که براساس زندگی و آثار 
کمدی باستر کیتون، هنرپیشه بزرگ 
ساخته  کمدی،  سینمای  مطرح  و 
است  کاملی  مرور  واقع  در  و  شده 
بر آثاری که از این هنرمند بزرگ بر 
جای مانده است. حسن فیلم در این 
است که محدود به نمایش فیلم های 
با ضبط و پخش  آرشیوی نمانده و 
بزرگانی  از   سخنانی  و  توصیفات 
کاپرا، جیمز کورتیس،  فرانک  چون 
کوئنتین تارانتینو، جیمز کارن، دیک 
ون دایک، جانی ناکسویل و... سعی 
می کند مخاطب را به شناخت هر چه 
بیشتر از باستر کیتون برساند و در این 
مسیر حتی به نوعی تاریخ سینمای 

صامت را نیز مرور می کند.
معرفی  برای  بوگدانوویچ  پیتر 
ابتدایی  سال های  به  کیتون  باستر 
زندگی او سری می زند. به سال هایی 
کیتون  فرانک  جوزف  نام  با  او  که 
شناخته می شد و همراه با پدر و مادر 
عنوان  به  مایرا(،  و  )جو  هنرمندش 
کوچکترین عضو یک گروه نمایش 
فعالیت  خانوادگی دوره گرد، مشغول 
دو  گروه  با حضور جوزف،  می شود. 
کیتون، به سه کیتون، معروف شد و او 
در ۴ سالگی به ستاره کوچک صحنه 
می شود.  تبدیل  کیتون ها  خانواده 
جوزفی که بعدتر به خاطر سقوط های 
عجیب و غریبش بر روی صحنه به 

باستر، معروف می شود.
کیتون  باستر  حرفه ای  شروع 

راسکو  با  دوران همکاری اش  از  اما 
کوتاه  فیلم های  در  بازی  و  آربوکل 
می گیرد.  شکل  حلقه ای   ۲ کمدی 
این همکاری  از  فیلم حاصل  اولین 
 ۱۹۱۷ سال  محصول  قصاب،  پسر 
است. ترکیب کیتون الغر و بانمک 
و آربوکل چاق و تنومند در این فیلم 
یادآور زوج موفق لورل و هاردی است. 
میالدی  دهه ۲۰  ابتدای  در  کیتون 
چارلی  قدیمی  استودیوی  مدیریت 
چاپلین در هالیوود را برعهده می گیرد 
و حد فاصل سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲3 
او ۱۹ فیلم کوتاه کمدی عامه پسند را 
کارگردانی و بازی می کند. فیلم هایی 
گرفت  قرار  توجه  مورد  آنچنان  که 
فربنکس،  داگالس  شد  باعث  که 
هالیوود،  روزهای  آن  ستاره های 
که  کند  قانع  را  کمپانی ها  از  یکی 
فیلم بلندی با حضور کیتون بسازد. 
و  داشت  نام  کله پوک،  که  فیلمی 
ظاهر  قدری خوب  به  آن  در  باستر 
شد که موجب ثبت هویتش به عنوان 
البته  صورت سنگی شد. فیلمی که 
نسخه با کیفیتی از آن موجود نیست 
ولی در عوض بوگدانوویچ با نمایش 
بخش های جالب توجهی از فیلم یک 
هفته، به خوبی هنر و نبوغ کیتون در 
خلق صحنه های کمیک و اکشن را 
نشان می دهد. بخصوص در سکانس 
معروف ریل راه آهن و تصادف قطار 
در  کیتون  توانایی های  که  خانه  با 
به  دشوار  سکانس های  کارگردانی 
بی دلیل  می شود.  مشاهده  وضوح 
کیتون  توصیف کنندگان  که  نیست 
در فیلم از او به عنوان یک مهندس 
یاد  یا مخترعی شگفت انگیز  واقعی 
می کنند. این حقیقتی است که آن را 
با مشاهده بخش هایی از فیلم قایق، 
شاهد  که  جایی  می یابیم.  در  نیز 
مکانیکی  اختراعات  از  دیگر  یکی 

همچون  که  قایقی  هستیم،  کیتون 
کیتون یکی از شخصیت های اصلی 
فیلم است و نقش پررنگی در خلق 

شوخی های فیلم ایفا می کند.
یکی از جالب توجه ترین بخش های 
باستر بزرگ جایی است که جان واتس 
)فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده( 
درباره الهام گرفتن از صورت سنگی 
باستر کیتون در خلق شخصیت مرد 
که  شخصیتی  می گوید.  عنکبوتی 
همچون کیتون چشمانش کم جابجا 
می شود و چهره ای سرد و بی حس و 
حالت دارد ولی شوخ طبعی فراوانی در 
حرکات و رفتارش دیده می شود. این 
تنها یکی از  موارد تاثیرگذاری است که 
کیتون بر فیلم ها و سینمای پس از خود 

گذاشته است.
باستر کیتون عالوه بر بازیگری 
بی نظیر  هنرمند  نی،  ا رگرد کا و 
می شود.  محسوب  نیز  بدلکاری 
بدلکاری زبردست که نه تنها طراحی 
صحنه های دشوار اکشن را بر عهده 
داشته بلکه خود در مقام اجرا نیز بر 
خارق العاده ترین صحنه های  و  آمده 
اکشن فیلم های سینمای کالسیک را 
رقم زده است. چابکی باستر و کنترل 
بی نظیر وی بر بدن و اندامش باعث 
دیوانه وار،  سکانس های  آن  می شد 
آیند.  نظر  به  اغراق  بدون  و  واقعی 
از  استفاده  بدون  که  سکانس هایی 
جلوه های ویژه آنچنانی و با استفاده از 
ابتدایی ترین ابزارهای مکانیکی ساخته 
می شد و کارکردی دوگانه داشت یعني 
هم مخاطبان را می خنداند و هم در 

بهت و حیرتی عظیم فرو می برد.
کاپرا،  فرانک  فیلم،  ابتدای  در 
در  او  می گوید:  کیتون  باستر  درباره 
واقع هنرمند پانتومیم بود. وقتی صدا به 
فیلم ها اضافه شد، هنرمندان پانتومیم 
حذف شدند و با پدیده جدیدی به نام 

کارتون کارشان یکسره شد.
از زبان چارلی چاپلین نیز نقل 
یاد  خوب  را  کار  این  تا  است:  شده 

گرفتیم، دورانش به سر آمد!
عصری جدید که با ظهور صدا 
در سینما آغاز شد و هنرمندان بزرگ 
دوران سینمای صامت را با چالشی 
جدی مواجه کرد. به خصوص زندگی 
باستر کیتون را که به علت اعتیاد به 
الکل، در حال جدا شدن از همسرش 
بود و شراکتش با یکی از شرکایش 
در استودیو ام جی ام، دچار مشکالتی 
که  مشکالتی  بود.  شده  اساسی 
موجب افسردگی کیتون شده بود و 
خودخواسته  مرگ  بود  ممکن  حتی 
او را رقم بزند. اخراجش از استودیو 
دومش  همسر  از  جدایی  ام جی ام، 
به  الکل،  به  اعتیادش  افزایش  و 
تدریج باستر را دچار فروپاشی عصبی 
را  الکل  که  زمانی  او حتی  می کند. 
کنار گذاشت نیز از نوعی تنهایی و 
افسردگی رنج می برد. چیزی که به 
که  می شد  باعث  دوستانش  از  نقل 
در حد فاصل میان فیلمبرداری ها به 

گوشه ای برود و بگرید.
باستر بزرگ، سرشار از صحنه هایی 
کمتر دیده شده از فیلم های کوتاه و 
از حضور  نوعی  به  که  است  بلندی 
از  شده اند.  بهره مند  کیتون  باستر 
حضور  با  روشنی های صحنه،  فیلم 
خاطره انگیز کیتون و چارلی چاپلین در 
کنار یکدیگر گرفته تا بازی اش در فیلم 
بحث برانگیز فیلم )آلن اشنایدر( و البته 
فیلم کوتاه کارگر راه آهن، که به کیتون 
این امکان را داد تا با الهام از فیلم های 
صامت دهه ۲۰ خودش، دوباره همان 
شخصیت دوست داشتنی دوران سپری 
شده را زنده کند. فیلمی که مستندهای 
به جای مانده از آن، نشانه هایی آشکار 
از نبوغ و هنر باستر کیتون به همراه 

دارد. کمدینی بزرگ که در سال ۱۹۶۰ 
اسکار افتخاری بیش از ۴۰سال فعالیت 
هنری را دریافت کرد تا شاید تقدیری 
کوچک از فعالیت های هنری وی به 
هنر  که  بازیگری  باشد.  آمده  عمل 
صنعت سینما بسیار مدیون اوست و 
بخش هایی  پخش  با  بزرگ،  باستر 
دیدنی از هنرنمایی هایش، قدم بزرگی 
در راه معرفی و نمایش استعداد ذاتی 
او  تحسین  قابل  خالقیت های  و 

برمی دارد.
باستر کیتون همیشه در اوج نبود. او 
نیز مانند بسیاری از کارگردانان هم عصر 
خود به دلیل تحت فشار قرار گرفتن 
توسط کمپانی های فیلمسازی باالخره 
در دام آنها گرفتار شد و با مترو گلدوین 
قرارداد  این  که  بست  قراردادی  مایر 
نابودی خالقیت  سرآغاز  می توان  را 
و استعداد باستر کیتون دانست. فشار 
تهیه کنندگان کمپانی هر نوع بدعت و 
خالقیت را از کارگردانان سلب می کرد 
و کیتون نیز از این امر مستثنا نبود. او که 
در زندگی زناشویی هم دچار مشکالت 
ورشکستگی  دچار  بود،  فراوانی شده 
شد. مدتی بعد کمپانی از سر دلسوزی و 
ترحم بار دیگر قراردادی با باستر امضا 
کرد و با پرداخت مبلغی ناچیز او را در 
اختیار گرفت. اما کیتون دهه ۲۰ دیگر 
هیچگاه تکرار نشد. باستر در چندین فیلم 
بلند ناطق حضور یافت اما به هیچ وجه 
نتوانست موفقیت های گذشته را تکرار 
کند. شاید حضور کوتاه و چند دقیقه ای 
او در سانست بلوار، گواهی بر زندگی 
واقعی اش در دهه ۵۰ باشد. سال های 
آخر عمر کیتون در تنهایی و عزلت 
سپری شد، روزهایی که زندگی او هم 
مانند صورتش، سنگی بود. باستر کیتون، 
مردی که در هیچ فیلمی نخندید، سال 
۱۹۶۶ و در سن ۷۰ سالگي بر اثر ابتال 

به بیماری سرطان ریه درگذشت.

مردي که نمي خندید ولي مردم را مي خنداند

باستر کیتون؛ یک مخترع شگفت انگیز


