
کوچ گوشت و مرغ از سفره کارگران و بازنشستگان؛

سفره اکثریت مردم هر روز کوچک تر از دیروز!

پیش  رویترز  ماهانه  نظرسنجی  در  تحلیلگران 
بینی کردند قیمت نفت تحت تاثیر روند احیای اقتصاد 
جهانی و بازگشت کندتر از حد انتظار نفت ایران، تا 
پایان سال ۲۰۲۱ نزدیک ۷۰ دالر در هر بشکه معامله می شود 
و شیوع انواع جهش یافته ویروس کرونا رشد قیمتها را محدود 
نگه خواهد داشت.به گزارش دنیای جوانان، در نظرسنجی رویترز 

از ۳۸ تحلیلگر و کارشناس بازار پیش بینی شد میانگین قیمت هر 
بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۱ به ۶۸ دالر و ۷۶ سنت می رسد 
که اندکی باالتر از ۶۷ دالر و ۴۸ سنت برآورد شده در نظرسنجی 
ابتدای سال میالدی  از  ژوئن است. میانگین قیمت نفت برنت 

جاری تاکنون حدود ۶۶ دالر و ۵۷ سنت بوده است.
صفحه ۳

گالیه سخنگوی وزارت بهداشت؛

رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در پایین ترین سطح!

شوکه شدن سهامداران با رشد ۳۴ هزار واحدی شاخص  
انتظار  سهامداران  اغلب  که  حالی  در 
داشتند بازار سرمایه معامالت اولین روز هفته 
سهامدارانی  کمتر  اما  کند  همراه  رشد  با  را 
انتظار رشد ۳۴ هزار واحدی شاخص بورس را 
داشتند و از این جهش در پایان معامالت غافلگیر شدند.

روز  معامالت  برپایه  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
گذشته)شنبه( بیش از هفت میلیارد و ۵۴۲ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۸ هزار و ۱۸۰ میلیارد 
بورس ۳۴ هزار و 9۶۲  و ستد شد و شاخص  داد  ریال 
واحد باال رفت تا شاخص بورس روی عدد یک میلیون و 
۳۵۱ هزار واحد بایستد. همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با چهار هزار و ۱۷۸ واحد افزایش به ۴۰۰ هزار و 9۲۵ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با دو هزار و ۶۴۱ واحد 

رشد به ۲۵۳ هزار و ۴۰۱ واحد رسید.
صفحه 3

مدیرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران :

پژوهش، فناوری و تحقیقات كاربردي
 نیاز امروز بخش صنعت و تولید است

4
گرفتاری 89 درصد حقوق بگیران و بازنشستگان در تله فقر!

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1800- یکشنبه 10  مرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
صفا آقاجاني: 

صداوسیما مي خواهد 
خطوط قرمز خود 

را وارد شبكه خانگي 
کند!

6ورزش
گل محمدی:

 بازیكنانم با غیرت و 
شرف خود قهرمان 

شدند!

هنگ 7فر

هنرمنداني كه در زمينه هاي مختلف هنرمند باشند و به واقع 
استعداد و توان كافي براي عرضه هنر خود را داشته باشند، 
بسيار اندك هستند. صفا آقاجاني از جمله هنرمندان شاخص و 
پيشكسوت هنر كشورمان است كه هم در عرصه دوبله و اجرا 

در راديو موفق است و هم در عرصه بازيگري.

به گزارش دنيای جوانان، يحيی گل محمدی بعد از پنجمين 
قهرمانی پرسپوليس در ليگ برتر اظهار كرد: خدا را شكر می 
كنيم. از همه كسانی كه زحمت كشيدند و اين اتفاق بزرگ 

رخ داد، تشكر می كنم.

دنيای جوانان: رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران، 
گفت: مستند می تواند واقعيات را به صورت عريان در اختيار 
مخاطبانش قرار دهد و اكران آنالين فيلم های مستند فرصتی 

برای بهره مندی ساده تر از اين امكان است.

مستندهای به روز با 
موضوع های متنوع 

تجمیع شوند

بازگشت نفت ایران به بازار، کند تر از حد انتظار!  سامانه تصمیم، فرصتی برای اندیشیدن 
در مورد طالق! 

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با اشاره 
به تاثیر »سامانه تصمیم« در میزان طالق ها در سراسر کشور گفت: مقایسه 
آمار سه ماهه اول سال جاری با سه ماهه سال گذشته نشان می دهد که به 
لحاظ میزان سازش زوجین تفاوت چندانی نداشتیم و حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد مراجعات 

به سازش رسیده و بازگشت به زندگی مشترک دارند.
صفحه ۲

بیان  با  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
دلتا  کرونا  ویروس  درگیر  کشور  استان   ۲9 اینکه 
به  رو  شدت  به  بستری ها  میزان  گفت:   هستند، 

افزایش است.
به گزارش دنیای جوانان، علیرضا رییسی در آخرین جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت دوازدهم که با حضور رییس 

جمهوری برگزار شد، افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی به 
زیر ۴۰ درصد رسیده است.وی با بیان اینکه طی هفته آینده 
درگیر موج سهمگین تری از دلتا کرونا می شویم، گفت: رعایت 
پروتکل های بهداشتی به زیر ۴۰ درصد رسیده و روند شیوع 

بیماری رو به باال است.
صفحه ۲

موج سهمگین تر دلتا کرونا در راه است!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به خرید بیمه تکمیلی درمان جهت کارکنان و سازمان 
های تابعه شامل اعضای خانواده و افراد تحت تکفل آنان بانضمام خرید بیمه نامه عمر و حوادث 
برای کارکنان و سازمان های تابعه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان 
می توانند همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت اداری با تلفن ۳۱۵۵۵۱۲۱داخلی ۵۱۲۱ اداره امور 
اداری شهرداری شاهرود در خصوص مناقصه تماس حاصل نموده و یا از طریق سایت شهرداری 
به آدرس www.shahrood.ir  اسناد مناقصه فوق الذکر را مشاهده و بهره برداری نمایند.
ضمنا مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ می باشد.

چاپ نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
چاپ نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

 علیرضا حاجی محمدعلی 
شهردار شاهرود

آگهی مناقصه)  عمومي  (
نوبت اول

1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوي
 2-موضوع مناقصه : تعمیرات ساختماني ایستگاه هاي C.G.S و T.B.S غرب و جنوب غرب استان خراسان رضوي

 3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه در رشته ابنیه و ساختمان  از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالي ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي
 4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخي که براي تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه میبایست معتبر باشد. 

5- مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: -/۳,۷۲۸,9۵۰,۰۰۰ ریال )سه میلیارد و هفتصد و بیست و هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال( میباشد که مي بایست براساس یکي از 
تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵9 ه مورخ 9۴/۰9/۲۲ تهیه گردد و حتما اصل آن قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستي 

تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوي واقع درمشهــد - بلوار خیام – نبش تقاطع ارشاد– طبقه همکف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگي و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۰9/ ۱۴۰۰/۰۵ لغایت ۱۴/ ۱۴۰۰/۰۵

۷- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت، ساعت 9:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۸- پیشنهادهاي واصله در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ در کمیسیون مربوطه باز و خوانده مي شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه ممهور 

به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
9- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

۱۰- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي کشور و حمایت از کاالي ایراني و ماده ۵ قانون مذکور الزامي است و صرفا موسسات و شرکتهاي ایراني ثبت شده در فهرست توانمندي 
هاي مندرج در سامانه توانیران مجاز مي باشد. 

شایان ذکر است دسترسي به متن  این آگهي، در سایت WWW.nigc-khrz.ir  امکان پذیربوده و در صورت  نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: ۳۷۰۷۲۲۱۲-۰۵۱ تماس بگیرید.
م الف :-۱      روابط عمومي شركت گاز استان خراسان رضوي

شناسه آگهی :۱۱۷۰۲۴۳

 احمد جاوید
تدریجی  افزایش  نشان دهنده  اخیر،  هفته های  در  خودرو  بازار  در  قیمت ها  رصد 
قیمت ها به ویژه قیمت خودروهای پرمتقاضی است؛ افزایشی که از نظر کارشناسان یک 

مساله هیجانی است و مشتریان در یک بالتکلیفی به سر می برند.
 بازار خودرو از ابتدای امسال در یک رکود عمیق فرو رفته و تقریبًا راکد است و 

خرید و فروش ها در حداقل خود انجام می شود.
با این حال قیمت خودرو در ماه های گذشته به تدریج متناسب با ارزش دالر تغییر 
کرده است، در پنج ماهه گذشته دالر از کانال ۲۲ هزار تومان به کانال ۲۵ هزار تومانی 
ورود کرده و در فقط طی دو هفته گذشته افزایش یک هزار تومانی را تجربه کرده است.

به گفته یکی از کارشناسان بازار، در یکی دو هفته اخیر ظاهرا افزایش مسافرت ها تا 
حدودی تقاضا برای خودرو را افزایش داده است و بر این اساس هیجان را در بازار بیشتر 
حس کردیم، اما اینکه این هیجان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت خیلی مطمئن نیستیم.
می برد،  سر  به  عجیب  بالتکلیفی  وضعیت  یک  در  اکنون  بازار  بیان داشت:  وی 
به طوری که خریداران دنبال خرید هستند اما برخی مدام امیدواری می دهند که به زودی 
قیمت ها کاهش خواهد یافت، این در حالی است که سایر بازارهای سرمایه گذاری دیگر 

نیز همگی بالتکلیف هستند.
این کارشناس بازار خودرو افزود: امروز به جز قیمت مسکن که سر جای خود باقی 
بقیه  باال است و دیگر رقیب سرمایه گذاری خودرو محسوب نمی شود،  مانده و خیلی 
بازارهای موازی بازار خودرو مثل ارز، بورس، طال و غیره راکد بوده و بالتکلیف است.

در  خودروها  برخی  قیمت  هیجانی  به طور  هرچند  می گوید:  دیگری  کارشناس 
قیمت ها  متوسط  اما  کرده،  تجربه  را  نوساناتی  و  کاهش  افزایش،  گذشته  هفته های 

ثابت مانده است.
وی اضافه کرد: معتقدم اگر قیمت ارز به طور معناداری کاهش یابد قیمت خودرو 
تدریجی  افزایش  به نظر یک  آنچه در پیش رو است  فعاًل  اما  کاهش خواهد داشت، 

قیمت هاست.
می گوید:  نیز  خودرو  صنعت  کارشناس  و  دانشگاه  استاد  کاکایی«  “امیرحسن 
درخصوص تولید، از ابتدای اردیبهشت ماه با دستورات دولت برای افزایش حداقل حقوق 
و تغییراتی که مجلس در قیمت انرژی، آلومینیوم، فوالد و غیره اعمال شد، افزایش ۲۰ 
درصدی هزینه تولید خودرو اتفاق افتاد که این افزایش، بدون احتساب تغییرات در نرخ 

ارز و مربوط به تورم داخلی کشور است.
وی بیان داشت: افزایش قیمت کنونی خودرو چیز عجیبی نبود و از نظر اقتصادی 
منطقی است، یعنی حتی اگر قیمت ارز ثابت نگه داشته شود تورم داخلی کشور را خواهیم 

داشت و اتفاقاتی در حال رخ دادن است که هزینه ها را افزایش خواهد داد.
کاکایی تصریح کرد: به احتمال قوی با این وضعیت، افزایش تدریجی قیمت کاالهایی 

سرمقاله

افزایش قیمت ها با چاشنی هیجان!
نظیر خودرو و لوازم خانگی دور از انتظار نخواهد بود مگر اینکه سیگنال مثبتی از مذاکرات 

برجامی برسد که در این صورت می تواند به ریزش قیمت ها منجر شود.
بررسی از قیمت ها در فضای مجازی و سایت های خودرویی در گروه سایپا حاکی از 
قیمت ۱۳۰ میلیون تومانی پراید ۱۳۱، ۱۳۷ میلیون تومانی تیبا صندوق دار، ۱۴9 میلیون 
تومانی تیبا هاچ بک، ۱۶۸ میلیون تومانی کوئیک آر دنده ای، ۲۳۵ میلیون تومانی کوئیک 

دنده اتوماتیک پالس و ۸۵ میلیون تومانی شاهین )نوبرانه سایپا( است.
میلیون   ۲۴۰ ایکس  ال.  اس.   ۴۰۵ پژو  دستگاه  هر  ایران خودرو،  گروه  در 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۳۴ میلیون تومان، دنا ساده ۲۸۴ میلیون تومان، 
دنا دنده ای توربو ۳۵۲ میلیون تومان و پژو پارس ال. ایکس ۲۸۸ میلیون تومان 

شد. قیمت گذاری 
در دسته مونتاژی ها نیز هر دستگاه جک اس ۵ کرمان موتور ۶۸۰ میلیون تومان، پژو 
۲۰۰۸ ایران خودرو صفر کیلومتر مدل 9۷ حدود ۷۲۰ و مدل 9۸ نزدیک به ۸۳۰ میلیون 
تومان، تیگو۷ مدیران خودرو ۸۶۰ میلیون تومان، فیدیلیتی پرایم پنج نفره گروه بهمن 
۸۸۵ میلیون تومان و دیگنیتی همین خودروساز حدود یک میلیارد تومان قیمت خورد.

  ))آگهي تجدید مناقصه  ((
شماره مناقصه 9-1400/4 م ن

  )یک مرحله اي (
شماره سامانه ستاد 2000003702000027 

سازمان بنادر و دریانوردی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  

موضوع تجدیدمناقصه : واگذاری خدمات ، جمع آوری ، انتقال و بازیافت مواد زائد نفتی کشتیها اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر 

محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهي )روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰  ( تا ساعت ۱۷:۰۰روز 
شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶با مراجعه به سایت )setadiran.ir( اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 

مورخ  شنبه  روز   ۱۷:۰۰ ساعت  تا  را  پیشنهادها  باید  گران  مناقصه   : مناقصه  اسناد  تسلیم  مهلت  و  محل   -
۱۴۰۰/۵/۳۰ در سامانه ستاد به آدرس )setadiran.ir( بارگذاري نموده و تنها نسخه فیزیکی پاکت الف ) 
ضمانتنامه (  را تا ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۰ به  دبیرخانه مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج 

در اسناد مناقصه تحویل دهند.
-محل و زمان بازگشایي پیشنهادها : پیشنهادهاي مناقصه گران راس ساعت ۰9:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ 

در محل ساختمان مرکزي به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد . 
سپرده شرکت در مناقصه : مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکي بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ                        
9۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، یا اصل فیش واریز وجه به حساب شبا IR ۷۷۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۶۴۵۷۱۲۱۴9۲9  نزد 

بانک نزد بانک جمهوری اسالمی ارائه نمایند . 
شناسه ملی دستگاه مناقصه گذار : ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴

کد اقتصادی دستگاه مناقصه گذار: ۴۱۱۳۱9۵۷۷9۸۶
- آدرس دستگاه مناقصه گزار:  بوشهر – بزرگراه طالقاني – بلوار بندر- اداره کل بنادر و دریانوردي استان 
الکترونیک  پست   ،  ۳۱۶۶۶۷۰۰-۶۵۰۰ فاکس   ،  ۳۳۳۲۲۰۵۱-۷ تلفن   -۷۵۱۷۶۳۸۴۸۰ کدپستي   – بوشهر 

www.bpmo.ir آدرس سایت ،  info@bpmo.ir
برآورد پروژه : 9/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- مدت پروژه : ۱۲ ماه 
شرایط الزم : )ارائه مدارک و مستندات ذیل الزامی است ( 

۱-داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار و رفاه اجتماعی
۲- ارائه یک کار مشابه در پنج سال اخیر در زمینه موضوع مناقصه بهمراه تائیدیه حسن انجام کار از کارفرمایان 

مربوطه )کارفرمایان دولتی و موسسات عمومی ( 
۳-ارائه تفاهم نامه همکاری یا قرارداد با شرکتهای بازیافت کننده مواد نفتی یا ارائه اسناد )اعم از اسناد مالکیت 

یا اجاره ( دارابودن تاسیسات بازیافت 
۴-ارائه مجوز بهره برداری از اداره کل حفاظت محیط زیست و سایر ارگان های ذیربط استانی که درآن فعالیت 

بازیافت مواد زائد صورت میگیرد 
۵-مرتبط بودن موضوع اساسنامه با موضوع مناقصه

                        
-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها باید 9۰ روز باشد . 

اداره كل بنادر و دریانوردي استان بوشهر

صفحه ۲
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نماینده مردم تالش در مجلس:
طراحان طرح صیانت، به آقای رئیسی ظلم کردند!

نماینده تالش در مجلس، گفت: شاید نیت طراحان طرح صیانت از 
حقوق کاربران فضای مجازی خیرخواهانه باشد اما در حال ظلم به دولت 
آقای رئیسی هستند، چون عامه و عموم مردم این طرح را از چشم دولت 

آینده می بینند و این یک ظلم به آقای رئیسی است.
حسن محمدیاری نماینده تالش در مجلس یازدهم در گفت وگو با 
پارلمانی دنیای جوانان، در پاسخ به این سوال که »در شرایط  خبرنگار 
کنونی کشور و علیرغم شعارهای اقتصادی مجلس یازدهم از آغاز به کار 
تاکنون، این روزها شاهد طرح موضوعی همچون صیانت از فضای مجازی 
و تصویب درخواست اصل ۸۵ بر آن هستیم، آیا چنین طرحی در این شرایط 
زمانی که کشور با مشکالت و بحران های اقتصادی، کمبود آب و برق مواجه 
است، نشان دهنده کم توجهی بخشی از نمایندگان به مشکالت جامعه و 
انحراف مجلس از وعده های اصلی خود نیست؟«، گفت: من دقیقا با شما 
موافقم، مباحثی که در دستور کار قرار می گیرد هیچ سنخیتی با وضعیت 
کنونی جامعه ما ندارد و مقتضیات زمان توسط هیات رئیسه لحاظ نشده 

و مورد اعتراض ما است. 
وی ادامه داد: در رابطه با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی 
من خودم به عنوان مخالف صحبت کردم؛ چراکه معتقدم اوال اکنون اصال 
زمان طرح این موضوع نیست و ثانیًا ما در حال حاضر شرایط بسیار بد 
اقتصادی را سپری می کنیم، وضعیت مردم بغرنج است و مراجعات زیادی 
تعدادی  داریم. در شرایطی که همین فضای مجازی  اشتغال  در بخش 
اشتغال برای مردم ایجاد کرده است، خب اگر جلوی همین را هم بگیریم، 

ظلمی است که قابل بخشش نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه اظهار داشت: حرف من این است 
که مجلس اگر واقعا می خواهد انقالبی عمل کند، همانطور که مقام معظم 
رهبری فرمودند و تکیه گاه مردم باشد، باید ضرورت ها را تشخیص بدهد 
و در بررسی طرح ها و لوایح ها اولویت های مردم را مورد لحاظ قرار دهد.

وی ادامه داد: من طی دو هفته اخیر یک تذکر شفاهی مطرح کردم 
درخصوص عدم پرداخت حقوق کارگران سد شفارود طی ۵ ماه گذشته، 
که طی این دو هفته هیچ کس از وزیر و معاونان تا هیات رئیسه مجلس 
و کمیسیون انرژی هیچ گونه پاسخگویی به این مساله نداشتند. در حالی 
شما تصور کن که پایان ماه حقوق تان واریز نشود، چه اتفاقی رخ می دهد؟ 
کارگری که این حقوق تنها محل درآمد او است، چطور می تواند ۵ ماه بدون 
حقوق زندگی کند؟ این چه مجلس انقالبی است؟ در مجموع امیدوارم که 

اقدامات و گام های مجلس به دغدغه های مردم نزدیک تر باشد.
محمدیاری در پاسخ به این سوال که »آیا بهتر نبود طراحان طرح 
صیانت از فضای مجازی« صبر می کردند تا دولت جدید روی کار آمده و 
دولت الیحه بیاورد؟«، خاطرنشان کرد: به نظر من اتفاقا نیت این آقایان 
خیرخواهانه باشد اما در حال ظلم به دولت بعدی هستند، چون عامه و 
عموم مردم این طرح را از چشم دولت آینده می بینند و این یک ظلم به 
آقای رئیسی است. مانند فیلتر تلگرام که توسط قوه قضائیه انجام شد اما 

مردم آن را از چشم دولت آقای روحانی دیدند.

گالیه سخنگوی وزارت بهداشت؛
رعایت دستورالعمل های بهداشتی در پایین ترین سطح!

رعایت  میزان  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
دستورالعمل های بهداشتی در کشور به ۳9.۲۲ درصد رسیده که این میزان کمترین 

حد رعایت از اوایل تیر سال ۱۳99 تاکنون است.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، سیما سادات الری افزود: سیر نزولی میزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا در کشور تقریبا از اواسط خرداد ماه تاکنون ادامه 
داشته و از هفته اول تیر ماه ۱۴۰۰ تاکنون این روند به سرعت کاهشی شده و اکنون 

به ۳9.۲۲ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: از ۳۰ تیر تا ۶ مرداد سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۰ هزار و ۸۵۲ واحد 
مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی 
اخطار دریافت کرده و به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین در این بازه زمانی 

تعداد هزار و ۴۲۰ مرکز متخلف پلمب شدند.
کارشناسان  بررسی های  اساس  بر  داشت:  اظهار  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
بهداشت محیط و حرفه ای، استان های گیالن، البرز، زنجان، کرمان و هرمزگان در 

این بازه زمانی کمترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی را داشتند.
الری گفت: بیشترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی 
در این بازه زمانی در استان خراسان جنوبی و کمترین میزان نیز در استان گیالن 
بوده و همچنین بیشترین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی در یزد و 

کمترین میزان در استان هرمزگان بوده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، بیشترین میزان رعایت تهویه در اماکن 
عمومی در استان یزد و کمترین میزان در استان هرمزگان بوده و همچنین بر اساس 
بررسی های انجام شده، بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی در استان 

کرمانشاه و کمترین میزان در استان هرمزگان بوده است.
وی اظهار داشت: سویه دلتا ویروس کرونا در کشور در حال چرخش است و به 
همه هموطنان توصیه می کنیم که حتی پس از تزریق واکسن کووید ۱9 نیز از ماسک 

استفاده کرده و فاصله گذاری را رعایت کنند و در اماکن پرجمعیت حاضر نشوند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا:
موج سهمگین تر دلتا کرونا در راه است!

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ۲9 استان کشور درگیر ویروس 
کرونا دلتا هستند، گفت:  میزان بستری ها به شدت رو به افزایش است.

به گزارش دنیای جوانان، علیرضا رییسی در آخرین جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا در دولت دوازدهم که با حضور رییس جمهوری برگزار شد، افزود: رعایت 

پروتکل های بهداشتی به زیر ۴۰ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه طی هفته آینده درگیر موج سهمگین تری از دلتا کرونا می 
شویم، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی به زیر ۴۰ درصد رسیده و روند شیوع 

بیماری رو به باال است.
های  پروتکل  و  دارد  باالیی  پذیری  سرایت  قدرت  دلتا  ویروس  افزود:  وی 
بهداشتی خوب رعایت نمی شود، رستوران ها از مکان های پرخطر برای ابتال به 
این بیماری بوده و متاسفانه مردم زیادی به رستوران می روند که این یک هشدار 

جدی است.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: افراد حتی اشخاصی که دز اول واکسن کرونا 
را دریافت کردند باید از رفتن به رستوران، مکانهای تجمعی و سرپوشیده پرهیز کنند.

اظهار داشت: میزان ورودی های  پایان مردادرئیسی  تا  ۷میلیون دز واکسن 
واکسن کرونا به کشور قابل قبول است طی دو روز اخیر ۲ میلیون دز واکسن به 
کشور وارد شده ، فردا هم یک میلیون دز واکسن می رسد و تا پایان مرداد ماه بطور 

کلی هفت میلیون دز واکسن به کشور می رسد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر سامانه ثبت نام واکسیناسیون افراد باالی ۵۵ 
سال باز است و سامانه طوری طراحی شده که نیاز به دریافت پیامک نیست و همان 

لحظه می توان محل، ساعت و روز واکسیناسیون را انتخاب کرد.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا افزود: واکسن به اندازه کافی در کشور موجود 
بوده و همزمان با عید غیر خم واکسیناسیون مشاغل پرخطر شامل اساتید دانشگاه 
و حوزه، بانک ها، معلمان، زندان ها ، حمل و نقل ریلی، دریایی و هوایی آغاز شده 

و طی هفته انجام می شود.
پایان واکسیناسیون فاز ۳ تا پایان شهریورماه 

رئیسی گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان شهریورماه فاز ۳ واکسیناسیون به 
پایان برسد و افراد دیابتی که انسولین تزریق می کنند بانک اطالعات آنها موجود 
بوده و از طرف مراکز بهداشتی برای تزریق واکسن به آنها فراخوان داده می شود 

و عجله از نداشته باشند.

کوچ گوشت و مرغ از سفره کارگران و بازنشستگان؛

سفره اکثریت مردم هر روز کوچک تر از دیروز!
م  ر صا تنظیم:  و  تهیه 

طاهایی
ه  د ا نو خا یک  قتی  و
به  هم  یکبار  ماهی  کارگری 
زحمت می تواند مرغ بخرد گرانتر شدن این 
و  تغذیه  در  اساسی  بحران  یعنی یک  کاال 

سالمت طبقه کارگر!
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی 
گوید  می  بازنشسته  یک  جوانان،  دنیای 
مرغ  دیگر  که  بنویسید  بازهم  و  »بنویسید 
به  دلخوش  نکنند.  گران  این  از  بیش  را 
این بودیم که الاقل هفته ای یکبار گوشت 
با  حاال  اما  باشد  سفره هایمان  سر  مرغ 
گران تر شدن مرغ دیگر هیچ ماده پروتئینی 

نمی توانیم مصرف کنیم…«
گوشت  اخیر،  چندماه  و  دوسال  در 
مرغ تنها ماده پروتئینی سفره های کوچک 
کارگران بوده است. از ابتدای سال 9۷ موج 
که  جایی  تا  شد  آغاز  قرمز  گوشت  گرانی 
هزار   ۱۸۰ به  قرمز  گوشت  کیلو  هر  امروز 
تومان رسیده است و این ماده پروتئینی الزم 
برای رشد و سالمت خانواده ها به خصوص 
شده  الکچری  کاالیی  به  تبدیل  کودکان، 
است؛ کاالیی که فقط ثروتمندان می توانند به 
طور منظم خریداری و در سفره داشته باشند!

اما به نظر می رسد موج گرانی مرغ قرار 
است تداوم داشته باشد. گران تر شدن این 
کاالی خوراکی می تواند ضرر و زیان جبران 
خانوارهای  تغذیه ای  الگوی  به  ناپذیری 

فرودست وارد کند.
بازهم گرانی بیشتر مرغ در راه است!

حسینا  محمدرضا  مردادماه،  هفتم 
عضو اتاق بازرگانی گفت: با توجه به مشکل 
تأمین ارز و حمل و نقل؛ با پرداخت یارانه 
به انتها یا ابتدای زنجیره، باید منتظر گرانی 
مرغ و حذف آن از سفره جمعیت بیشتری 

از مردم باشیم.
اخیر  ماه  سه  در  اینکه  بیان  با  وی 
به  دامی  نهاده های  واردات  برای  ارزی 
تجار پرداخت نشده است، افزود: در این سه 
باید ۱۵۰ میلیون دالر به تجار  ماه حداقل 
پرداخت می شد، اما این مبلغ تأمین نشده و 
در حال حاضر واردات نهاده به صورت نسیه 

انجام می شود.
افزایش مشکالت  به  اشاره  با  حسینا 
حمل و نقل نهاده های دامی به کشور، گفت: 
شرکت های  از  بسیاری  تحریم ها،  دلیل  به 
کشتیرانی حاضر به همکاری با ایران نیستند 
و شرکت های داخلی تعداد محدودی کشتی 
دارند، این مشکل نیز تأمین نهاده های دامی 

را با کندی مواجه کرده است.
این عضو اتاق بازرگانی نتیجه گرفت؛ 
مشکالت مطرح شده افزایش بیشتر قیمت 

مرغ را در هر شرایطی رقم خواهد زد.
مرغ،  شدن  گران تر  می رسد  نظر  به 
یارانه  که  دولتی  است.  مسلم  واقعیت  یک 
ابتدای زنجیره تولید به واردکنندگان  را در 
دارد   دان و خوراک مرغ می داد حاال قصد 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را کامل از زنجیره تامین 
و  واردکنندگان  گرچه  کند؛  حذف  مرغ 
دولتی  ارز  حذف  از  تولیدکنندگان  برخی 
حمایت می کنند اما گویا در این شرایط بد 
معیشتی دولت حاضر نیست این یارانه را با 
انتهای چرخه به مصرف  تعدیل قیمت، در 
کنندگان واقعی بدهد و قرار است بار همه 
بر  بیشتر  گرانی  صورت  به  مشکالت  این 

دوش مصرف کننده سنگینی کند.
دالالن  گویا  که  حالیست  در  این  و 
نقشی  نیز در گران شدن مرغ  و واسطه ها 
اساسی دارند. به گفته مشاور عالی اتحادیه 
برای  گرم  مرغ  قیمت  گوشتی،  مرغداران 
مصرف کننده نباید بیشتر از ۲۵ تا ۲۶ هزار 
 ۵ مرغ  قیمت  این،  وجود  با  باشد.  تومان 
مرداد ۱۴۰۰، بین ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان بود.
محمدعلی کمالی ادعا می کند: اینکه 
بعد از کشتار چگونه بخشی از مرغ ها از شبکه 
خارج می شوند یا در مسیر عمده فروشی تا 
خرده فروشی چه بر سر آن ها می آید برای ما 
نیز جای سوال دارد، زیرا بخشی از مرغ هایی 
که با قیمت های بعضا ۴۰ هزار تومان فروخته 

می شود برچسب تنظیم بازار دارد.
و  دولت  نظارت  عدم  حساب،  این  با 
موجب  امروز  سودجو،  دالالن  واسطه گری 
تومان  هزار  ده  حداقل  مرغ  گوشت  شده 
و  برسد  کننده  مصرف  دست  به  گران تر 
زمزمه ها و استدالل های تولیدکنندگان نشان 
از گرانی بیشتر در هفته های پیش رو دارد.

ماه  می گویند؟هرسه  چه  کارگران 
یکبار، یک مرغ!

زنگ های  که  یطی  شرا چنین  در 

بار  کارگران  حقیر  سفره های  برای  خطر 
و  کارگران  به سراغ  درآمده  به صدا  دیگر 
رفتیم )یک کارگر  بازنشستگان کم درآمد 
متخصص  و  فنی  کارگر  یک  شهرداری، 
بازنشسته کارگری( و یک  عسلویه و یک 
در  »شما  نمودیم:  مطرح  را  ساده  سوال 
هفته چند بار گوشت مرغ مصرف می کنید 
و میزان مصرف آن در ماههای اخیر چقدر 

کمتر شده است؟«
در  عبداهلل  کوت  شهرداری  کارگر 
سوال  این  به  پاسخ  در  خوزستان  استان 
می گوید: خدا شاهد است نه فقط خودم بلکه 
همه کارگران شهرداری، ماهی فقط یک مرغ 
می خریم، آن را به تکه های بسیار کوچک 
)بسیار کوچک( تقسیم می کنیم و چند بار در 
ماه، سر سفره ی چهارنفره می گذاریم. گوشت 
که دیگر چشم مان اصاًل نمی بینند؛ من خودم 
بیش از سه ماه است گوشت قرمز نخریده ام. 
ما کارگران قبل از گرفتن حقوق همه اقالم 
ساده زندگی از قبیل چای و قند و برنج را 
از مغازه دارها نسیه می گیریم دیگر پول مان 
کجا بود که گوشت و مرغ بخریم آنهم در 

این تورم و گرانی!
پاسخ  در  عسلویه  پیمانکاری  کارگر 
قرمز  گوشت  واهلل  می گوید:  سوال  این  به 
مصرف  نمی گیریم،  هم  یکبار  سالی  را 
مرغ هم بسیار کم شده. در بین همکاران 
در  مرغ  یک  پول  که  کسانی  هستند  ما 
در  ما  حقوق  نمی ماند!  برایشان  هم  ماه 
عسلویه از حداقل حقوق کمی بیشتر است 
اما همین حقوق بین ۵ تا ۶ میلیون تومانی 
هم برای زندگی بسیار کم است. از حقوق 
یک کارگر با دو بچه و کرایه خانه ۸۰۰ تا 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در منطقه 
بوشهر و پول آب و برق و گاز و حمل و 
نقل، دیگر چقدر می ماند برای خرید غذا و 
میوه؛ چطور می توانیم گوشت بخریم و سر 

حق  کارگری  خانواده های  بگذاریم؛  سفره 
ندارند،  تفریح  حق  ندارند،  گوشت  خوردن 
حتی حق بیمار شدن هم ندارند! این یعنی 
به  را به سختی  فقط نفس کشیدن و روز 

شب رساندن!
یک بازنشسته کارگری ساکن استان 
اینگونه  ما  سوال  به  پاسخ  در  کردستان 
می گوید: گوشت قرمز که هر چندماه یکبار 
هم نمی خریم؛ تا قبل امسال هرماه در سبد 
خرید خانواده گوشت مرغ داشتیم اما حاال 
سه ماه یکبار شده خرید مرغ. یعنی هرماه 
نمی توانیم مرغ بخریم و هر سه ماه، یک 
یا دو عدد مرغ خریداری می کنیم. مدام در 
تلویزیون می گویند باید تغذیه خوبی داشته 
با  باشید تا مریض نشوید و کرونا نگیرید. 
سیب زمینی آب پز و نهایت حبوبات )که 
آنهم خیلی گران شده و دیگر نمی توان به 
نگه  را سالم  بدنمان  سادگی خرید( چطور 
پولی  بشویم  که  هم  مریض  آخر  داریم؟ 

نداریم که برویم خرج دوا و درمان کنیم!
صادقانه  دل های  درد  جمالت،  این 
روزها  این  که  است  کارگرانی  بی ریای  و 
تجربه  را  ممکن  معیشتی  شرایط  بدترین 
که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  و  می کنند 
تهران  ساکن  کارگر،  سه  این  از  یک  هیچ 
یا کالنشهرها نیستند! با حقوق کارگری در 
شهرهای کوچک و کم هزینه هم نمی توان 
گوشت و مرغ به طور مرتب خرید و سر سفره 
گذاشت چه برسد به تهران که همان کرایه 
خانه در بدترین منطقه بیش از ۲ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان است!
حرف آخر: گوشت و مرغ نباشد، زندگی 

سالم خانوادگی هم نیست!
در چنین شرایطی، واسطه ها و عرضه 
کنندگان به دنبال گران تر کردن مرغ هستند؛ 
وقتی یک خانواده کارگری ماهی یکبار هم 
به زحمت می تواند مرغ بخرد گرانتر شدن 
این کاال یعنی یک بحران اساسی در تغذیه 

و سالمت طبقه کارگر.
آیا دولت نمی تواند با اختصاص صحیح 
و نظارت شده ی یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دست  قطع  با  و  اساسی  کاالی  این  به 
واسطه های سودجو، از گران شدن این کاال 
جلوگیری کند؛ مرغ نه تنها نباید گران شود 
بلکه باید به پایه قیمت واقعی خود بازگردد؛ 
نرخ  نصف  یعنی  معقول  و  واقعی  قیمت 
امروزی آن. وقتی حتی با دستمزد ۶ میلیون 
تومانی )بیشتر از حداقل دستمزد کارگری( 
سفره  در  مرغ  گوشت  هفته  هر  نمی توان 
عدالت  نه  کاال  این  کردن  گران تر  داشت، 
است و نه انصاف. گوشت قرمز نباشد، مرغ 
زندگی  و  خانواده  نباشد،  پروتئین  و  نباشد 

سالم خانوادگی هم دیگر نیست!
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اعالم نتایج اولیه كنکور 1400 در هفته جاری
نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۰ به صورت کارنامه در این 

هفته و تا دوشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰ اعالم خواهد شد.
به گزارش دنیای جوانان،  بر اساس اعالم سازمان سنجش، نتایج 
اولیه آزمون سراسری تا دوشنبه ۱۱ مرداد اعالم می شود و بعد از 
اعالم نتیجه اولیه و مشاهده نمرات و رتبه کسب شده در آزمون و 
همچنین پس از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته های پذیرش 
با آزمون و با سوابق تحصیلی داوطلبان می توانند نسبت به انتخاب 

رشته خود اقدام کنند.
انتخاب رشته داوطلبان اواسط مرداد ماه انجام می شود و نتیجه 

نهایی تا اواخر شهریور ماه اعالم خواهد شد.
سازمان سنجش  سایت  در  مجازی هم  رشته  انتخاب  سامانه 
از  انتخاب رشته خود  برای  داوطلبان می توانند  و  فعال خواهد شد 

این سامانه بهره مند شوند.
آزمایشی  گروه های  از  یک  هر  اختصاصی  و  عمومی  آزمون 
کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در تاریخ 9 تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ در ۴۱۴ 
شهرستان و بخش مختلف کشور و ۳ هزار و ۵۲۲ حوزه امتحانی 
و ۱۱ کشور خارجی با رقابت یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ نفر 

داوطلب برگزار شد.
آزمون گروه آزمایشی هنر صبح چهارشنبه 9 تیر، آزمون گروه 
آزمایشی علوم انسانی صبح پنج شنبه ۱۰ تیر، آزمون گروه آزمایشی 
علوم ریاضی و فنی صبح پنج شنبه ۱۰ تیر، آزمون گروه آزمایشی 
علوم تجربی صبح جمعه ۱۱ تیر و آزمون گروه آزمایشی زبان های 

خارجی صبح شنبه ۱۲ تیر برگزار شدند.
تعداد ۶۶۲ هزار و ۱۱۴ داوطلب زن و تعداد ۴۴9 هزار و ۷۰۴ 
داوطلب مرد در این آزمون ثبت نام کرده اند که برای آن ها تعداد یک 

میلیون و ۳۶۷ هزار و 9۳۱ کارت کنکور صادر شد.
سال  مطابق   ۱۴۰۰ کنکور  در  دانشجو  پذیرش  ظرفیت های 
و  دانشگاه ها  تمامی  در  می شود  بینی  پیش  و  بود  خواهد  گذشته 

مؤسسات آموزش عالی یک میلیون دانشجو پذیرفته شوند.

راز قتل مربی بدنسازی فاش شد!
رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف راز قتل مربی بدنسازی که از ۴ فروردین 

ماه امسال مفقود شده بود، خبر داد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، سردار علیرضا لطفی، در تشریح جزئیات این خبر 
گفت: پانزدهم تیر امسال زن میانسالی به کالنتری ۱۱۳ بازار مراجعه کرده و اعالم کرد 
که پسر ۲۳ ساله اش به نام فرید که مربی بدنسازی است از چهارم فروردین ماه ناپدید 
شده است. او همچنین این ادعا را به نقل همسر فرد مفقودی مطرح کرد که فرید به 
دلیل قتل دو نفر از دوستانش متواری شده و در این مدت چندباری از طریق فضای 

مجازی با همسرش در ارتباط بوده است.
وی با بیان اینکه با شکایت زن ۵۷ ساله، کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی 
پایتخت وارد عمل شده و در نخستین گام به سراغ شهناز، همسر فرید رفتند، گفت: همسر 
فرید ادعا کرد، شب قبل از ناپدید شدن فرید، دو نفر از دوستانش به منزل آنان رفته و پس 
از  شرب خمر سوار ماشین شده با هم قرار استخراج عتیقه جات گذاشتند. سپس به حوالی 
جاده ساوه رفته اند اما پس از حضور در آنجا با چند نفر دیگر در آن محل درگیر شده که 
در جریان آن فرید دو نفر را با ضربات چاقو به قتل رسانده و سپس متواری شده است.
لطفی با اشاره به اظهارات همسر فرید ادامه داد: او همچنین مدعی شد که فرید 
قبل از فرار از یکی از دوستانش خواسته تا همسرش را به منزل برساند اما در طول 
مسیر خودروی آنها به کانال آب سقوط کرده و آن را با جرثقیل از کانال خارج کردند. 

این زن همچنین مدعی شد که دیگر فرید را ندیده و چندباری تنها از طریق فضای 
مجازی با او صحبت کرده است.

لطفی افزود: درپی اظهارات زن جوان، کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی پس از 
هماهنگی قضایی راهی خانه فرید شدند. در بازرسی از خانه فرید باتوجه به گذشت چهار 
ماه از ناپدید شدن مردجوان هیچ مدرکی به دست نیامد. اما در تحقیقات از همسایگان 
سرنخ هایی از روز مفقود شدن فرید به دست آمد و یکی از همسایه ها به تیم تحقیق 
گفت که در تاریخ چهارم فروردین ماه و حوالی نیمه شب مردی ناشناس را پشت فرمان 
خودروی فرید و در حال خروج از پارکینگ دیده است. همسر فرید به این مرد گفته که 
فرید به دلیل مصرف مشروبات الکلی حالش بد شده و در حال انتقال او به بیمارستان 
هستند. همچنین در ادامه تحقیقات نیز مشخص شد مرد جوان با همسرش اختالف 
زیادی داشته و دو بار از او جدا شده که با وساطتت خانواده و به خاطر بچه اش دوباره 

با شهناز زندگی کرده است.
رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: از طرفی از دوستان فرید و مرد جوانی 
که شهناز مدعی بود او را به خانه رسانده اند نیز خبری نبود. زمانی که تیم تحقیق مدارک و 
شواهد را در کنار هم قرار داد فرضیه قتل فرید و داستان سرایی از سوی همسرش مطرح 
شد و به مرور زمان قوت بیشتری به خود گرفت. در همین راستا نیز شهناز بازداشت شد.
وی ادامه داد: با بازداشت شهناز،  گرچه او بازهم مدعی بود که فرید به خاطر دو قتل 
از مرز خارج شده، اما درنهایت به جنایت اعتراف کرد و گفت که مدتی قبل با مردی به 
نام حامد که از فعاالن حوزه مدلینگ بود در فضای مجازی آشنا شده و پس از درخواست 
برای عکاسی از دخترش و ساخت صفحه ای برای او، رابطه میان این دو افزایش یافته 
است. به سبب همین صمیمیت نیز از کتک ها و رفتارهای بد فرید برای او گفته است.
لطفی با اشاره به اعترافات این زن ادامه داد: در روز حادثه حامد از فرید خواست 
که برای صحبت به یکی از اتاق ها بروند و ناگهان صدای درگیری از داخل اتاق شنیده 
شد و شهناز فورا وارد اتاق شده و دیده که حامد با چاقو فرید را کشته است. بعد هم 
جسد را از خانه خارج کردند و دیگر از حامد خبری ندارند چرا که او این زن و فرزندش 

را تهدید کرده بود که اگر رازی از قتل برمال شود، آنها را خواهد کشت.
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اپل احتماال در سال 2024 از تراشه های 
2 نانومتری TSMC استفاده خواهد كرد

گفته می شود TSMC در نظر دارد در سال ۲۰۲۴ تراشه هایی با 
فرایند ساخت ۲ نانومتری تولید کند و احتماال اپل اصلی ترین مشتری 

این تراشه ها خواهد بود.
گفته می شود شرکت صنایع نیمه هادی تایوان )TSMC( در نظر 
کارخانه  تایوان،  سینچو  ناحیه  در  جریب   ۵۰ وسعت  با  زمینی  در  دارد 
اساس  بر  جهان  تراشه سازی  غول  کند.  احداث  نانومتری  دو  تراشه ی 
نقشه ی راه خود قصد دارد کارخانه مذکور را در سال ۲۰۲۴ به مرحله 
عملیاتی برساند. این در حالی است که فرایند ساخت آن از اوایل سال 

۲۰۲۲ آغاز و نصب تجهیزات در سال ۲۰۲۳ تکمیل می شود.
طبق روال معمول، گمان می رود اپل اصلی ترین مشتری تراشه های 
فعلی  نام گذاری  سیستم  به  اگر  و  باشد  تایوانی  شرکت  پیشرفته  بسیار 
اپل  نانومتری   ۲ تراشه های  نخستین  احتماال  بدهد،  ادامه  تراشه هایش 
با  رابطه  در  گزارشی  هیچ  تاکنون  البته  بود.  خواهند   M۵ یا   A۱۸
برنامه ریزی اپل برای انتقال به فرایند ساخت ۲ نانومتری گزارش نشده 
است؛ اما حرکت به این سمت کاماًل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و تقریبًا 
قطعی است که اهالی کوپرتینو، TSMC را برای ساخت تراشه هایشان 
تولید  و ظرفیت  پیشرفته  فناوری  از  این شرکت  زیرا  انتخاب می کنند؛ 

گسترده ای برخوردار است.
تولید  بر  حاکم  سامسونگ،  ریخته گری  بخش  و   TSMC
تراشه های قراردادی هستند و اغلب شرکت ها برای برون سپاری تولید 
تراشه هایشان از بازوی تولیدی دو شرکت یادشده بهره می گیرند. این دو 
تنها شرکت هایی محسوب می شوند که فناوری های پیشرفته برای ساخت 
تراشه ارائه می دهند و در عین  حال از بیش ترین ظرفیت تولید برخوردار 
هستند. البته TSMC معموال از ظرفیت تولید بیشتر و فناوری پایدار 
در مقایسه با رقیب کره ای برخوردار است؛ ازاین رو اپل مدت ها است از 
بازوی تولیدی این شرکت برای ساخت تراشه های سری A برای آیفون، 
 M برای ایرپاد و به تازگی سری H و W برای اپل واچ، سری S سری

برای کامپیوترهای مک استفاده می کند.
این گزارش در حالی منتشر می شود که TSMC به طور مستمر 
سرمایه گذاری  در بخش های تولید و ایجاد زیرساخت های جدید را افزایش 
می دهد. غول تراشه سازی تایوان پس از ۳۴ سال از آغاز فعالیت خود، از 
یک نهاد کوچک به یک شرکت چندمیلیاردی و پنج َفب ۳۰۰ میلی متری، 
هفت َفب ۲۰ میلی متر و یک مرکز تولید ۱۵۰ میلی متری تبدیل شده 
است. این شرکت با توسعه هم زمان َده ها فناوری ساخت و بهره گیری از 
ظرفیت های گسترده ی تولید، می تواند تقریبا سفارش تمامی شرکت های 
طراح تراشه را بر عهده بگیرد و همین امر سبب شده است در سطح 

بین المللی با بیش از ۴۶۰ شرکت همکاری داشته باشد.
از آنجا که در سال های اخیر تقاضا برای ساخت تراشه ی پیشرفته 
در حجم انبوه از سوی مشتریان بزرگ مانند اپل، های سیلیکون، کوالکام، 
انویدیا و AMD افزایش یافته است، TSMC ساخت گیگاَفب های 
)GigaFabs( جدید و امکانات تولید با ظرفیت ماهانه بیش از ۱۰۰ 
هزار ویفر ۳۰۰ میلی متری را آغاز کرده است. هزینه ی بهره برداری از 
 TSMC هر گیگاَفب حدود ۲۰ میلیارد دالر برآورد می شود؛ از این رو
دلیل  این  به  عمدتًا  که  داده  افزایش  را  خود  تحقیق و توسعه  بودجه ی 
همکاری  تراشه  صنعت  بزرگان  تمامی  با  تقریبا   TSMC که  است 
را  شرکت  این  روزافزون  رشد  اپل  همچون  بزرگی  شرکای  و  می کند 

تضمین خواهند کرد.
پردازنده A۱۴ و M۱ نخستین تراشه های اپل مبتنی بر لیتوگرافی 
برای سال  این شرکت  نانومتری محسوب می شوند و گفته می شود   ۵
و  نانومتری   ۳ ساخت  فرایند  با  را   m۳ تراشه  ساخت  میالدی،  آینده 
تراشه A۱۶ را با فرایند ۴ نانومتری به TSMC سفارش داده است. 
اپل جای  نانومتری در سال ۲۰۲۴ در بطن محصوالت  تراشه های دو 
 MBCFET خواهد گرفت. این تراشه ها با معماری جدید ترانزیستور
ساخته می شوند و احتماال پیشرفت بسیار در خور توجهی در مقایسه با 

فرآیندهای پیشین ارائه خواهند داد.
تی اس ام سی همچنین در حال احداث تأسیسات تراشه ۵ نانومتری 
در آریزونا با ظرفیت تولید ماهانه ۲۰ هزار ویفر و گسترش کارخانه ۲۸ 
نانومتری در نانجینگ چین است و افتتاح کارخانه  در ژاپن و آلمان را 

نیز ارزیابی می کند.
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

آگاهی از تعداد سیم كارت
 با مراجعه به سایت رگوالتوری

در حالی که هر شخص حقیقی می تواند در مجموع از تمامی اپراتورهای تلفن همراه، 
حداکثر تعداد ۱۰ سیم کارت فعال به نام خود داشته باشد، برای آگاهی از تعداد سیم کارت هایی 

که در هر اپراتور به نامش ثبت شده، می تواند به سایت رگوالتوری مراجعه کند.
می توان  را  همراه  تلفن  اعتباری  یا  دائمی  سیم کارت  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
خدمات  پیشخوان  دفاتر  و  اپراتورها  خدمات  نمایندگی های  طریق  از  به صورت حضوری 
دولت و یا به صورت غیرحضوری از طریق پورتال یا فروشگاه های مجازی اپراتورها تهیه 
کرد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرد که در زمان خرید سیم کارت 
 )OTP( جدید، فعال سازی سیم کارت خریداری شده تنها از طریق ارسال رمز یکبار مصرف
به یکی از سیم کارت های از قبل خریداری شده و قابل دسترسی مشترک امکان پذیر است.

برای متقاضیان سیم کارت اولی، متقاضی می تواند یک شماره معرف را به متصدی 
ثبت نام اعالم و پس از دریافت پیامک رمز یکبار مصرف از سوی معرف و درج در سامانه 
اپراتور برای خرید و فعال سازی سیم کارت اقدام کند. سیم کارت فعال، سیم کارتی است 
که مشترک، در شبکه تلفن همراه، امکان دریافت خدمات را داشته و همچنین با توجه به 

مصوبات کمیسیون و یا سایر مقررات مرتبط سلب امتیاز نشده باشد.
چند سیم کارت می توان خرید؟

براساس مقررات هر شخص حقیقی می تواند در مجموع از تمامی اپراتورهای تلفن 
همراه، حداکثر تعداد ۱۰ سیم کارت فعال به نام خود داشته باشد. اتباع غیرایرانی با داشتن 
مدارک هویتی معتبر شامل گذرنامه، کارت پناهندگی، کارت اقامت )آمایش(، کارت هویت 
و کارت سبز می توانند به صورت همزمان حداکثر سه سیم کارت فعال از مجموع تمامی 
اپراتورهای تلفن همراه به نام خود داشته باشند. اشخاص حقوقی مانند شرکت ها برای 
تعداد سیم کارت های فعال به نام خودشان محدودیتی ندارند.اشخاص حقیقی می توانند از 
طریق سیم کارتی که به نام خودشان ثبت شده، با ارسال کد ملی به سرشماره ۳۰۰۰۱۵۰ 
یا مراجعه به سایت رگوالتوری به آدرس www.cra.ir، منوی حقوق کاربران، گزینه 
استعالم سرویس های مشترکین، از تعداد سیم کارت هایی که در هر اپراتور به نام آنها ثبت 
)رایتل من،  اپراتور  اپلیکیشن مدیریت حساب هر  از طریق  اینکه  یا  شده مطلع شوند و 
همراه من، ایرانسل من( از تمامی سیم کارت های به نام خود در همان اپراتور مطلع شوند.
تمامی مسوولیت های استفاده از سیم کارت، حتی اگر کسی به غیر از مالک از آن 
تبلیغات  یا  تبلیغاتی  انبوه  پیامک  ارسال  به عهده مالک آن است. همچنین  استفاده کند، 
پیامکی با سیم کارت شخصی ممنوع است و استفاده از سیم کارت شخصی برای تبلیغات، 

باعث مسدود شدن سرویس ارسال پیامک و قطعی سیم کارت می شود.

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی 
کشور با اشاره به تاثیر »سامانه تصمیم« در میزان طالق ها 
در سراسر کشور گفت: مقایسه آمار سه ماهه اول سال جاری 
با سه ماهه سال گذشته نشان می دهد که به لحاظ میزان 
سازش زوجین تفاوت چندانی نداشتیم و حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد 
مراجعات به سازش رسیده و بازگشت به زندگی مشترک دارند.

بهزاد وحیدنیا در گفتگو با خبرنگار دنیای جوانان، با 
بیان اینکه سامانه تصمیم سامانه مداخالت روانی و اجتماعی 
برای کاهش طالق در سطح کشور است که با همکاری و 
مشارکت قوه قضاییه فعالیت می کند، گفت: در همه شهرهای 
باالی ۵۰ هزار نفر این سامانه راه اندازی شده است و مراکز 
مشاوره سازمان بهزیستی برای نظارت واحدهای غربالگری 

و ارزیابی روانی و اجتماعی فعال هستند.
وی اظهار کرد: این سامانه با هدف کنترل و کاهش 
طالق از طریق افزایش نفوذ خدمات روان شناختی و ارایه 
درراستای  همچنین  و  کشور  سراسر  در  یکپارچه  خدمات 
قضاییه  قوه  با  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  شدن  اجرایی 
برای ارجاع متقاضیان طالق به مراکز مشاوره و خدمات روان 
شناختی تحت نظارت سازمان بهزیستی، راه اندازی شده است.
وحیدنیا با اشاره به اینکه همه افرادی که به این سامانه 
نوع  براساس  و  قرار می گیرند  ارزیابی  مورد  وارد می شوند، 
افراد برای دریافت خدمات مشاوره ای  مسئله و مکانی که 
خانواده  حوزه  تخصصی  مشاوره  مرکز  به  می کنند  انتخاب 
ارجاع می شوند، افزود: در آنجا خدمات براساس استاندارها، 

ارائه می شود و در  توسط مشاوران آموزش دیده و مجرب 
نهایت سازش یا عدم سازش را به قوه قضاییه اعالم می کنند 

تا بقیه مراحل طی شود.
بر  عالوه  بهزیستی  سازمان  که  کرد  اعالم  وحیدنیا 
راه اندازی سامانه تصمیم برای کاهش طالق، ظرفیت هایی 
برای  مددکاری  کلینیک های  تا  است  کرده  بسیج  هم  را 
در  افراد  و  شوند  فعال  اضطراری  مددکاری  خدمات  ارائه 
اگر  همچنین  شوند.  ارجاع  کلینیک ها  این  به  نیاز  صورت 
افراد دارای مشکالتی از جنس مشکالت روانشناختی حاد یا 
مشکالت تخصصی که در سایر سطوح روانشناختی هستند 
به مراکز تخصصی ارجاع می شوند و خدمات تخصصی را 

دریافت می کنند.

بازگشت 13 درصد زوجین متقاضی طالق به زندگی مشترک؛

 سامانه تصمیم، فرصتی برای اندیشیدن در مورد طالق! 
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ی  ر حید ضا  علیر
کارگری  خانوارهای  گفت: 
غم  علی ر نشستگی  ز با و 
حقوق  متناسب سازی  مثل  اقداماتی 
حقوق  پایه  ۳9درصدی  افزایش  یا 
وضعیت  هم  باز  کار،  شورایعالی  در 
اقدامات  این  و  دارند  بدی  اقتصادی 
اقتصادی  سیاست  پیامد  کدام  هیچ 

غلط دولت را جبران نمی کند.
سرویس  خبرنگار  گزارش  به 
علیرضا  نان،  جوا دنیای  اقتصادی 
کارشناس  و  کارگری  )فعال  حیدری 
تامین اجتماعی( در خصوص گزارش 
مبنی  مجلس  پژوهش های  مرکز 
و  کارگران  از  درصد   ۵۳ اینکه  بر 
فقرا  جزو  بازنشستگان  از  درصد   ۳۰
هستند، گفت: سیاست های اقتصادی 
و  پول  حوزه ی  در  باعث شده  دولت 
اتفاق بیفتد که  ارز تغییراتی شدیدی 
در نهایت این سیاست به کاهش شدیِد 

ارزش پول ملی انجامید. 
وی گفت: در اواخر دولت آقای 
احمدی نژاد نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود، 
را تحویل  آقای روحانی دولت  وقتی 
و  شد  تومان   ۲9۰۰ ارز  نرخ  گرفت 
بعد به تدریج نرخ ارز به مرز قبل از 
سال  از  بعد  اما  رسید؛  دولت  تحویل 
۱۳9۷ یک جهش قیمت ارز ناگهانی 
اتفاق افتاد که البته تحریم هم به طور 
طبیعی اثرگذار بود اما نرخ ارز از آن 
زمان ناگهان شروع به رشد کرد و تا 

مرز سی هزار تومان رسید. 
حیدری افزود: به عبارتی نرخ ارز 
ظرف مدت دو سال به ده برابر قیمت 
خود رسید و ارزش پول ملی به شدت 
کاهش پیدا کرد. خب طبیعی است که 
بعد از مدتی همه  قیمت ها به تدریج 
با شرایط جدید تطبیق دهند  را  خود 
می کردیم،  وارد  که  هرآنچه  چراکه 
اولیه تا کاالهای واسط همه  از مواد 
با قیمت جدید وارد می شد و این به 
اجناس  قیمت  افزایش  باعث  تدریج 
یک  با  کاالها  از  برخی  حاال  شد. 
پیدا کردند؛  افزایش قیمت  تاخیر  فاز 
از  بعد  تومانی  میلیون   ۷ پراید  مثال 

به  نزدیک  االن  سه ساله  دوره   یک 
۱۳۰ میلیون تومان است و همینطور 
قیمت مسکن و موارد دیگر به تدریج 

افزایش پیدا کرد. 
چنین  در  خب  داد:  ادامه  وی 
برای  باشد شرایط  قرار  اگر  وضعیتی 
این  تبِع  به  باید  باشد  یکسان  همه 
از سیاست های  ناشی  قیمت  افزایش 
سایر  بین  توازنی  دولت  اقتصادی 
قیمت ها به وجود آید؛ به عبارتی اگر 
قرار است قیمت پراید به حدود بیست 
برابر خود برسد و یا قیمت مسکن هم 
چیزی حدود ۱۲ برابر رشد کند، سایر 
داشته  رشد  باید  طبیعتا  هم  قیمت ها 
مستمری  حقوق  مثال  طور  به  باشد. 
بگیران و شاغلین و کسانی که تحت 
ماده  از  و  هستند  کار  قانون  پوشش 
۴۱ تبعیت می کنند همه باید با همان 
اتفاق  این  اگر  نسبت رشد کند. خب 
این  نیفتاده - مفهومش  نیفتد - که 
است که این قیمت ها از سایر قیمت ها 

عقب ماندند. 
حیدری اظهار کرد: به طور نمونه 
در مقطعی که دالر هنوز  فردی  اگر 
تغییر جهش قیمتی نداشته می توانسته 
می گیرد  که  دستمزدی  و  حقوق  با 
از کاالها و خدمات  سطح مشخصی 
بهداشت و  و  آموزش  مثل مسکن و 
درمان را در سبد زندگی خود تعریف 
کند بعد از این افزایش قیمت ها و بعد 

از یک دوره سه ساله که االن ما در آن 
مقطع هستیم با توجه به عقب ماندگی 
اتفاق  قیمت ها  سایر  به  نسبت  که 
می افتد قدرت خرید را از دست می دهد 
و به میزان قدرت خریدی که از دست 
می دهد به تدریج در دهک های درآمد 

هزینه شروع به نزول می کند. 
با  ما  وقتی  پس  گفت:  وی 
مواجه  دست  این  از  گزارش هایی 
می شویم که می گوید در مجموع ۸9 
درصد از حقوق بگیران و بازنشستگان 
عارضه   شده اند،  گرفتار  فقر  تله  در 
که  ست  ا ی  دی ا قتصا ا ست  سیا
نیروی کار را ارزان می کند و مقرری 
بازنشستگی و مستمری را به قیمتهای 
همین  به  می دهد.  کاهش  ثابت 
کارگری  خانوارهای  که  است  دلیل 
ماتی  قدا ا علی رغم  بازنشستگی  و 
مثل متناسب سازی حقوق یا افزایش 
۳9درصدی پایه حقوق در شورایعالی 
بدی  اقتصادی  وضعیت  هم  باز  کار، 
آن  کدام  هیچ  اقدامات  این  و  دارند 
اتفاق ناهنجاری که در اتباط با سایر 
جبران  را  است  داده  رخ  قیمت ها 

نمی کند. 
اجتماعی  تامین  کارشناس  این 
گفت  می توان  دلیل  همین  به  گفت: 
که گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
کامال با واقعیت موجود انطباق دارد و 
االن درصد قابل توجهی از کارگران 

فقر  تله ی  در  به سال گذشته  نسبت 
اراده هم  گرفتار شدند و دولت حتی 
کند در کوتاه مدت و میان مدت قادر 
سال  چهار  سه  به  را  شرایط  نیست 

گذشته برگرداند. 
حیدری افزود: وضعیت اقتصادی 
اوضاع  و  است  بد  شدت  به  مردم 
که  است  چیزی  آن  ز  ا وخیم تر 
آمارهای مراجع رسمی اعالم می کند 
پژوهش های  مرکز  که  همین  اما 
و  کارگران  فقر  درخصوص  مجلس 
وخامت  می کند،  اعالم  بازنشستگان 
گوشزد  را  خانوارها  زندگی  وضعیت 
و  کارگران  از  غیر  به  البته  می کند. 
و  درآمد  کم  گروه های  بازنشستگان 
اجتماعی  حمایت های  پوشش  فاقد 

نیز وضعیت به مراتب بدتری دارند. 
پایان  در  کارگری  فعال  این 
به  که  اوضاعی  به  توجه  با  گفت: 
حاکم  جامعه  در  قتصادی  ا لحاظ 
بماند،  ثبات  شرایط  چنانچه  و  است 
اوضاع  وخامت  بر  آتی  سالهای  در 
اقتصادی افزوده خواهد شد و در این 
خانوارها  است  مجبور  دولت  شرایط 
قرار  خود  حمایتی  پوشش  تحت  را 
دولت  هزینه های  خود  این  که  دهد 
را افزایش خواهد داد اما به هر حال 
همه ی  نیاز  تامین  به  موظف  دولت 
افراد جامعه است و این نص صریح 

قانون اساسی است.

سقف تسهیالت قرض الحسنه افزایش یافت

افزایش  بر  مبنی  مرکزی  بانک  پیشنهاد  با  اعتبار  و  پول  شورای 
بانک های  و  بانک ها  سقف تسهیالت قرض الحسنه ضروری و عادی 
تسهیالت  نیز  و  اشتغال  قرض الحسنه  تسهیالت  قرض الحسنه، 
قرض الحسنه اعطائی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی 

امور کسب و کار خرد روستایی موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، در جلسه ۱۳۱۸ شورای 
پول و اعتبار که به ریاست دکتر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی و با 
حضور اعضای شورا برگزار شد، افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه 
ضروری و عادی بانک ها و بانک های قرض الحسنه تا مبلغ ۵۰۰ میلیون 
ریال و همچنین افزایش سقف فردی تسهیالت قرض الحسنه اشتغال 
و  )ره(  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  خانگی،  مشاغل  از  )اعم 
قرض الحسنه  تسهیالت  فردی  سقف  و   )… و  ایثارگران  بهزیستی، 
اعطائی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسب و 
کار خرد روستایی تا مبلغ هزار ۱۰۰۰ میلیون ریال مورد موافقت اعضای 

شورا قرار گرفت.
اعتبار سقف فردی و  و  این جلسه، شورای پول  گفتنی است در 
شهری  محرومان  مسکن  قرض الحسنه  تسهیالت  بازپرداخت  مدت 
جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
برای  ریال  را ۸۰۰ میلیون  افزایش و مبلغ آن  نیز  را  بهزیستی کشور 
شهرهای کوچک کمتر از ۲۰۰هزار نفر و ۱۰۰۰ میلیون ریال برای سایر 

شهرها با بازپرداخت ۱۰ سال تعیین کرد.

گزارش مقبول کلیه شرکت های تابعه بانک کارآفرین

کلیه شرکت های تابعه بانک کارآفرین در سال مالی منتهی به پایان 
اسفندماه ۱۳99 گزارش حسابرسی مقبول دریافت کردند.

کلیه  ساالنه  مجامع  کارآفرین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت های تابعه بانک کارآفرین شامل شرکت های کارگزاری، لیزینگ، 
سرمایه گذاری، صرافی، بیمه، هلدینگ فناوری نگاه فردا و ابنیه گستر در 
موعد مقرر و به صورت منظم برگزار شد و بر اساس گزارش حسابرسان 
حسابرسی  گزارش  شرکت ها،  این  تمامی  قانونی،  بازرسان  و  مستقل 

مقبول دریافت کردند.
شایان ذکر است مجمع عادی ساالنه بانک کارآفرین نیز در تاریخ 
۲9 تیرماه سال جاری برگزار شد و این بانک با عملکردی بسیار موفقیت 
آمیز در شاخص های عملیاتی، گزارش حسابرسی مطلوب دریافت کرد.
وضعیت سود خالص شرکتهای فرعی در سال 99 به شرح ذیل 
می باشد : شرکت لیزینگ کارآفرین با کسب ۵۰۵ میلیارد ریال سود 
خالص و رشد ۲۳۷ درصدی ، شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین 
با کسب ۱٫۴۰۱ میلیارد ریال سود و رشد ۱٫۶۵۱ درصدی ، شرکت 
کارگزاری بانک کارآفرین با سود 9۰۱ میلیارد ریال و رشد۲۵۳ درصد 
، شرکت صرافی کارآفرین با کسب سود ۶۷۴ میلیارد ریال و رشد۱۸۸ 
درصد و شرکت بیمه کارآفرین با سود ۲٫۵۴۵ میلیارد ریال ۲۶۳ درصد 

رشد نسبت به سال گذشته را کسب نمودند.

سهامداران شرکت »صنعتی مینو« سود سهام خود را در 
شعب بانک صادرات ایران دریافت کنند

 بانــک صــادرات ایــران طــی اطالعیــه ای اعــالم کــرد تمامــی 
ســهامداران شــرکت »صنعتــی مینــو« بــا نمــاد »غصینــو« می تواننــد 
ــرای  ــال ب ــک س ــدت ی ــه م ــاه ۱۴۰۰ ب ــم مردادم ــنبه نه از روز ش
دریافــت ســود ســهام ایــن شــرکت در ســال مالــی منتهــی بــه ۳۰ 
اســفندماه 99 بــه شــعب بانــک صــادرات ایــران در سراســر کشــور 

مراجعــه کننــد.
ــن  ــران، در ای ــادرات ای ــک ص ــی بان ــزارش روابط عموم ــه گ ب
اطالعیــه از ســهامداران شــرکت »صنعتی مینو« خواســته شــده ضمن 
مراجعــه حضــوری بــه شــعب بانک صــادرات ایران در سراســر کشــور، 
ــد  ــد ســهامداری )ک ــنامه و ک ــا شناس ــی ی ــه اصــل کارت مل ــا ارائ ب
ــا واریــز آن بــه حســاب های  ــه دریافــت نقــدی ی بورســی( نســبت ب

ســپهری خــود اقــدام کننــد.
عــالوه بــر ایــن، پرداخــت ســود ســهام افــراد کمتــر از ۱۸ ســال، 
پــس از احــراز هویــت کامــل و دریافــت کپــی شناســنامه، صرفــًا بــه 

ولــی )پــدر( بالمانــع خواهــد بــود.
ــا  ــی ســهامدار تنهــا ب ــده قانون ــه نماین پرداخــت ســود ســهام ب
ــا  ــی ی ــراه اصــل کارت مل ــه هم ــر ب ــه رســمی معتب ــه وکالت نام ارائ
شناســنامه، گواهــی نقــل و انتقــال ســپرده ســهام ســازمان بــورس و 

ــر اســت. ــد بورســی ســهامدار امکان پذی ــا اعــالم شــفاهی ک ی

پیش بینی رویترز:
بازگشت نفت ایران به بازار، کند تر از حد انتظار!

بینی کردند قیمت  یلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز پیش  تحل
نفت تحت تاثیر روند احیای اقتصاد جهانی و بازگشت کندتر از حد انتظار 
نفت ایران، تا پایان سال ۲۰۲۱ نزدیک ۷۰ دالر در هر بشکه معامله می 
شود و شیوع انواع جهش یافته ویروس کرونا رشد قیمتها را محدود نگه 

خواهد داشت.
به گزارش دنیای جوانان، در نظرسنجی رویترز از ۳۸ تحلیلگر و 
کارشناس بازار پیش بینی شد میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال 
۲۰۲۱ به ۶۸ دالر و ۷۶ سنت می رسد که اندکی باالتر از ۶۷ دالر و ۴۸ 
سنت برآورد شده در نظرسنجی ژوئن است. میانگین قیمت نفت برنت از 
ابتدای سال میالدی جاری تاکنون حدود ۶۶ دالر و ۵۷ سنت بوده است.
کارستن منکه، تحلیلگر جولیوس بائر گفت: موجهای افزایش و کاهش 
کووید ۱9 تا پایان سال در فضای بازار بیشتر از عوامل عرضه و تقاضا 
تاثیرگذار خواهند بود زیرا انتظار نمی رود سیاستمداران دیگر تدابیر قرنطینه 
سفت و سختی وضع کنند. سیاست نفت عامل دیگر نوسان خواهد بود 
به خصوص اگر قیمتها در تابستان افزایش بیش از حدی پیدا کند، فشار 
روی تولیدکنندگان برای اقدام الزم در این خصوص افزایش خواهد یافت.

اوپک و متحدانش شامل روسیه که در قالب گروه اوپک پالس 
همکاری می کنند، موافقت کرده اند تولیدشان را از اوت تا دسامبر سال 
۲۰۲۱ به میزان دو میلیون بشکه در روز افزایش دهند. اگرچه تحلیلگران 
در خصوص پتانسیل صعود نفت به ۸۰ دالر در هر بشکه اختالف نظر 

دارند اما قبول دارند که این سطح قیمت پایدار نخواهد بود.
فرانک شالن برگر، تحلیلگر شرکت LBBW اظهار کرد: افزایش تولید 
نفت اوپک پالس، احتمال افزایش تولید آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ و 
کووید ۱9 همچنان روند بهبود قیمت نفت را تهدید می کنند و تصور می 
کنم ۷۰ دالر کم و بیش سطح قیمت واقع گرایانه تری برای نفت باشد.

اگرچه اوپک و آژانس بین المللی انرژی انتظار دارند تقاضا برای 
نفت در سال ۲۰۲۲ به سطح پیش از شیوع همه گیری بازگردد، کشورها 
در آسیا از جمله چین به منظور مقابله با افزایش موارد ابتال، دوباره رفت 

و آمدها را محدود می کنند.
قیمت نفت همچنین از به تاخیر افتادن بازگشت نفت ایران به بازار 

که منتظر رفع تحریمهای آمریکاست، حمایت شده است.
بر اساس گزارش رویترز، سوورو سرکار، تحلیلگر بانک دی بی اس 
در این باره گفت: به نظر می رسد بازگشت نفت ایران موضوع مطرح در 
سال ۲۰۲۲ باشد و دورنمای کوتاه مدت بازار را تقویت کرده اما احتماال 

در نیمه اول سال ۲۰۲۲ قیمتها را تحت فشار قرار می دهد.

یک فعال كارگری مطرح كرد؛

گرفتاری 89 درصد حقوق بگیران و بازنشستگان در تله فقر!
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زیر نظر: محمد امامی

ادامه رشد قیمت جهانی نفت در بازار
قیمت نفت روز جمعه افزایش یافت و تحت تاثیر رشد سریعتر تقاضا از 
عرضه و محدود شدن تاثیر افزایش شیوع کووید ۱9 در جهان به دلیل رشد 

نرخ واکسیناسیون، رشد هفتگی و همچنین رشد ماهانه ثبت کرد.
به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در 
سپتامبر که روز جمعه منقضی شد، با ۲۸ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، 
در ۷۶ دالر و ۳۳ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای قرارداد تحویل اکتبر 

۳۱ سنت معادل افزایش یافت و به ۷۵ دالر و ۴۱ سنت بسته شد.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۳ سنت معادل ۰.۵ 

درصد افزایش، در ۷۳ دالر و 9۵ سنت در هر بشکه قرار گرفت.
هر دو شاخص بیش از دو درصد رشد هفتگی داشتند. نفت برنت ۱.۶ 
این  درصد در ژوییه رشد ماهانه داشت که چهارمین رشد ماهانه متوالی 

شاخص بود اما شاخص نفت آمریکا تغییر چندانی نداشت.
با وجود رشد موارد ابتال به کووید ۱9 در آمریکا، سراسر آسیا و بخشهایی 
از اروپا، تحلیلگران می گویند نرخ واکسیناسیون باالتر، ضرورت وضع قرنطینه 
های سخت گیرانه که عامل ریزش تقاضا برای نفت در سال گذشته بودند 
را محدود خواهد کرد. جیم ریتربوش، رییس شرکت ریتربوش و آسوشیتس 
در این باره گفت: بازار نفت نگاه دوباره ای به ویروس کرونا به عنوان عامل 
تعیین کننده در روند تقاضا انداخته است و اکنون تاثیر مالیمی را پیش بینی 
می کند. حداقل تاثیر آن نسبت به ریزش شدیدی که مصرف در سال گذشته 

داشت، ضعیفتر خواهد بود.
تحلیلگران به بهبود سریع مصرف بنزین و تولید صنعتی هند پس از 
ابتدای سال  این کشور در  ابتال به کووید ۱9 در  فزایش چشمگیر موارد  ا
میالدی جاری اشاره کرده و آن را نشانه ای از تاب آوری بیشتر اقتصاددها 

در برابر همه گیری می دانند.
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه اظهار کرد که مصرف نفت 
در سراسر جهان افزایش پیدا کرده است. وی به خبرنگاران گفت: تقاضا رو 
به رشد است و مصرف افزایش پیدا کرده است. البته شیوع ویروس کرونا 

همچنین وجود دارد اما قرنطینه هایی مشابه قبل در کار نیست.
تحلیلگران اظهار کردند: غولهای نفتی آمریکایی اکسون موبیل و شورون 
درآمدهای سه ماهه خود را گزارش کرده اند و اطالعات آنها نشان می دهد 
که عرضه محدود خواهد ماند. شورون اعالم کرد انتظار دارد حداقل یک 
یا دو حلقه حفاری در سه ماهه سوم یا سه ماهه چهارم در منطقه پرمیان 
باسین اضافه کند و شاهد بهبود تقاضا برای بیشتر محصوالتش بجز سوخت 

جت به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا بوده است.
آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار دکلهای حفاری 
نفت آمریکا هفته گذشته دو حلقه کاهش یافت و به ۳۸۵ حلقه رسید. شمار 
دکلها به مدت ۱۲ ماه متوالی افزایش داشته است. شمار دکلهای حفاری 
نفت و گاز آمریکا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۳۷ حلقه معادل 
9۴ درصد افزایش نشان می دهد و از رکورد پایین ۲۴۴ حلقه در اوت سال 

۲۰۲۰، بیش از دو برابر افزایش داشته است.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA گفت: غولهای نفتی هزینه 
برای چاههای جدید را افزایش نداده و به کاهش بدهی متمرکز شده اند که 
احتماال اوپک پالس که قصد افزایش مستمر عرضه را دارد، خوشحال می 
کند. اوپک پالس سهم بازارش را به آمریکا واگذار نمی کند که به معنی 
احتمال صعود بیشتر بازار است. نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک 
با ادامه روند تسهیل محدودیت عرضه، در ژوییه به باالترین میزان از آوریل 

سال ۲۰۲۰ رسیده است.
طبق آمار رسمی آمریکا، تولید نفت خام آمریکا تنها ۸۰ هزار بشکه 

در روز در ماه مه افزایش یافت و به ۱۱.۲۳ میلیون بشکه در روز رسید.
با این حال تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز پیش بینی کردند 
قیمت نفت تحت تاثیر روند احیای اقتصاد جهانی و تاخیر در بازگشت عرضه 
ایران به بازار جهانی، نزدیک ۷۰ دالر در هر بشکه تا پایان سال میالدی 
جاری معامله می شود و شیوع انواع جهش یافته ویروس کرونا رشد قیمتها 

را محدود نگه خواهد داشت.
بر اساس گزارش رویترز، منابع بازرگانی با اشاره به قیمت پایه خاورمیانه، 
پیش بینی کردند عربستان سعودی قیمت فروش نفت به آسیا در سپتامبر 

را برای دومین ماه متوالی افزایش می دهد.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

معرفی 9000 نفر برای قرادادی كه هنوز منعقد نشده؛
ساخت 10 هزار واحد مسکونی برای 

خبرنگاران و هنرمندان!
وزیر راه و شهرسازی در آستانه روز خبرنگار گفت: با امضای تفاهمنامه 
با وزارت فرهنگ و ارشاد برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای خبرنگاران 

و هنرمندان تا قبل از روز ۱۷ مرداد پیامک ثبت نام به دست آنها می رسد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، محمد اسالمی روز گذشته)شنبه( در 
مراسم امضای تفاهمنامه با وزارت فرهنگ و ارشاد برای خانه دارشدن خبرنگاران 
که در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد،افزود: وظیفه داریم زمینه خانه دار 
شدن مردم را فراهم کنیم و در دوره اخیر سازوکارها را به گونه ای تعریف کردیم 

که بیانگر سیاست پابرجا و عزمی راسخ برای خانه دارشدن مردم است.
وی ادامه داد: با اهتمام ویژه تالش شد طرح مسکن ملی که در سراسر 
کشور در حال پیشرفت است بدون توقف اجرایی شود؛ وضعیت پیشرفت فیزیکی 
پروژه ها در استان های مختلف متفاوت است و در صورتی که مردم آورده اولیه 
خود را زودتر واریز کنند ساخت پروژه ها شتاب خواهد گرفت و زودتر از زمانبدی 

تحویل می شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تفاهمنامه امضا شده با وزارت فرهنگ و 

ارشاد، افزود: یک سال است که با آقای صالحی وزیر محترم ارشاد موضوع خانه 
دار شدن خبرنگاران و تفاهم با وزارت ارشاد دنبال می شود، زمان زیادی برد تا 

این تفاهمنامه به مرحله امضا برسد!
وی ادامه داد: با این حال امروز در نقطه صفر نیستیم گام های مقدماتی 
برداشته شده است و افراد شناسایی پروژها مشخص و ظرفیت ها تخصیص داده 
شده است و تا روز ۱۷ مرداد ماه افراد معرفی شده به وزارت راه و شهرسازی به 

سیستم متصل و برای ثبت نام خبرنگاران پیامک ارسال خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت:همزمان لیست بعدی آماده سازی خواهد شد و 
ظرفیت زمین و پروژه جدید اختصاص خواهد یافت تا گروه های بعدی هدف که 

در این تفاهمنامه نام برده شده است به پروژه ها متصل شوند.
اسالمی گفت: به زودی دغدغه مهم مسکن از خبرنگاران گرفته خواهد شد.

قرارداد  اینکه  علیرغم  اینجاست که  تفاهم  این  نامشخص  اما  کته مهم  ن
دارد،  قرار  اجرایی  نقطه صفر  در  هنرمندان  و  خبرنگاران  به  گذاری مسکن  ا و
لیست 9۰۰۰ نفره ای که پیشتر تهیه و به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده بر 

اساس چه معیار و شرایطی تهیه شده است!؟
امضا  نامه  تفاهم  این  شنبه  روز  آمده  خبر  ابتدای  در  که  انطور  م ه
از سوی ارشاد به وزارت راه و  ادامه نوشته شده 9۰۰۰ نفر لیست  شده در 
شهرسازی داده شده، یعنی این لیست قبل از امضای تفاهم نامه آماده شده 
پیگیر  موضوع  این  روشن شدن  خبرنگارن جهت  جامعه  است!  ارائه شده  و 

موارد زیر خواهد بود! 
۱- چه کسی این لیست را تهیه کرده؟

۲- شرایط انتخاب افراد این لیست چه بوده؟
۳- چه زمانی نام نویسی انجام شده؟

۴- نام نویسی از چه طریقی اطالع رسانی شده؟
۵- در حال حاضر چه افرادی در این لیست حضور دارند؟

۶- ۱۰۰۰ نفر جدید چه طور انتخاب و به این لیست اضافه می شوند!؟

سهامداران  اغلب  که  حالی  ر  د
بازار سرمایه معامالت  تظار داشتند  ن ا
اولین روز هفته را با رشد همراه کند 
اما کمتر سهامدارانی انتظار رشد ۳۴ 
هزار واحدی شاخص بورس را داشتند 
معامالت  پایان  در  جهش  این  از  و 

غافلگیر شدند.
به گزارش دنیای جوانان، برپایه 
از  بیش  گذشته)شنبه(  روز  امالت  ع م
هفت میلیارد و ۵۴۲ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۸ هزار 
و ۱۸۰ میلیارد ریال داد و ستد شد و 
شاخص بورس ۳۴ هزار و 9۶۲ واحد 
باال رفت تا شاخص بورس روی عدد 
یک میلیون و ۳۵۱ هزار واحد بایستد. 
همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با چهار هزار و ۱۷۸ واحد افزایش به 
شاخص  و  واحد   9۲۵ و  هزار   ۴ ۰ ۰
قیمت )هم وزن( با دو هزار و ۶۴۱ واحد 
رشد به ۲۵۳ هزار و ۴۰۱ واحد رسید.

شاخص بازار اول ۲۸ هزار و ۶۴۲ 
واحد و شاخص بازار دوم ۶۰ هزار و 

9۶۱ واحد افزایش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، 
معدنی  صنایع  و  معادن  توسعه  ماد  ن
خاورمیانه )میدکو( با سه هزار و ۷۱۰ 
واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 
دو هزار و 9۳۰ واحد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( با دو هزار و 9۲۲ 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 

و  معدنی  واحد،   ۵۴۷ و  هزار  دو  ا  ب
صنعتی گل گهر )کگل( با دو هزار و 
۴۳۴ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با یک هزار و ۳۳۷ واحد، نفت 
و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک 
سرمایه  شرکت  واحد،   ۳۳۵ و  زار  ه
گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک 
و  نفت  گسترش  واحد،   ۳۰۴ و  زار  ه
گاز پارسیان )پارسان( با ۳۰۶ واحد و 
شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با یک هزار و ۵۵ واحد تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
پاکشو  صنعتی  گروه  مقابل  ر  د
خودرو  ایران  واحد،   ۲۲۶ با  پاکشو(  (
)خودرو( با ۱۲۷ واحد، شرکت سرمایه 
گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه 
شرکت  واحد،   9۵ با   ) وسکرشا (
 ۸۲ با  )همراه(  ایران  سیار  رتباطات  ا

ایران  تراکتورسازی  آهنگری  احد،  و
)خاهن( با ۶۷ واحد، شرکت سرمایه 
گذاری سیمان تامین )سیتا( با ۶۵ واحد 
ساختمان  گذاری  سرمایه  شرکت  و 
ایران )وساخت( با ۶۰ واحد تاثیر منفی 

را بر شاخص بورس داشتند.
سپید  نماد  گزارش،  این  پایه  ر  ب
ماکیان )سپید(،  فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد(، شرکت سرمایه گذاری تامین 
مس  صنایع  ملی  )شستا(،  جتماعی  ا
کارآفرین  لیزینگ  )فملی(،  یران  ا
)ولکار(، ایران خودرو )خودرو(، پاالیش 
نمادهای  در  )شپنا(  اصفهان  فت  ن

ُپرتراکنش قرار داشتند.
گروه شیمیایی هم در معامالت 
روز شنبه صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه ۵۸۴ میلیون 
به ارزش 9  و ۸۵۲ هزار برگه سهم 

هزار و ۳۶۴ میلیارد ریال دادوستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
از  بیش  نیز  فرابورس  اخص  ش
۳9۸ واحد افزایش داشت و بر روی 
کانال ۱9 هزار و ۷9۴ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار یک میلیارد 
و ۸۳۷ میلیون برگه سهم به ارزش ۲۴ 
هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال دادوستد شد.
نماد بیمه پاسارگاد )بپاس(، پلیمر 
آریا ساسول )آریا(، سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(، شرکت آهن 
سرمایه  )ارفع(، شرکت  ارفع  فوالد  و 
پتروشیمی  )صبا(،  تامین  صبا  ذاری  گ
ملی  توسعه  گروه  )شگویا(،  ندگویان  ت
مهر آیندگان )ومهان(، فرابورس ایران 
الوان  نفت  پاالیش  و  فرابورس(  (
)شاوان( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس 

داشتند.
ملل  اعتباری  موسسه  همچنین 
)وملل(، صنعتی مینو )غصینو(، ویتانا 
سیر  آسیا  )ودی(،  دی  بیمه  غویتا(،  (
ارس )حآسا(، تولید نیروی برق دماوند 
)دماوند(، گروه سرمایه گذاری میرث 
پاستوریزه  شیر  )سمگا(،  رهنگی  ف
معدن  زرین  )غفارس(،   فارس  گاه  پ
دریای  کشتیرانی  و  )فرزین(  سیا  آ
شاخص  بر  منفی  تاثیر  )حخزر(   زر  خ

فرابورس همراه بودند.

شروع طوفانی بازار سرمایه در ابتدای هفته؛

شوكه شدن سهامداران با رشد 34 هزار واحدی شاخص بورس!



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1800- یکشنبه 10 مرداد 41400 زمین یران  ا

ه  هر ز
- س مقد یمشهد حید و
گفت:  رمضانی  حمدرضا  م
به  ما  های  اکیپ  گذشته  ماه  دو  ز  ا
پاساژهای تجاری و ادارات پرمصرف 
که  دادن  تذکر  اندو  کرده  راجعه  م
برخی از برق آنها قطع خواهدشد به 
گونه ای که ما در یک هفته برق ۱۸۰ 
اداره پرمصرف را قطع کردیم که اکثر 

اینها بانک ها بودند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
بسیج  گفت:  ها    شهرستان  رق  ب
همه  در  که  دارد  ای  نهفته  تانسیل  پ
برهه ها و مشکالتی که برای سازمان 

ها پیش می آید همکاری می کند.
محمدرمضانی بیان کرد: در حال 
حاضر تراز تولید و مصرف در کشور بر 
هم خورده است، علت آن خشکسالی 
خارج   ، بارندگی  نبود   ، شدید  خیلی 
به  و  مدار  از  آبی  نیروگاه های  شدن 
مدار آمدن  چاه های کشاورزی زودتر 
از موقع و با تمام توان زیر بار رفتند.
قسمتی  در  داشت:  اظهار  ی  و
اساس  بر  که  داشت  وجود  ایرنها  م
پیش بینی ها حدود ۳ هزار مگاوات 
و  باشد  داشته  وجود  در کشور  اینر  م
ز طرفی دیگر صنایع مصرف بیش  ا
از حدی داشتند و  ۱۴ درصد صنایع 
لذا  بود  رفته  باال  آنها  کشور مصرف 
به هم  تولید مصرف در کشور  طراز 

ورد. خ
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
کرد:  بیان  مشهد  شهرستان  رق  ب
وقتی تراز تولید مصرف به هم بخورد 
وجود  نیروگاه  نصب  سریع  امکان   ،
را  مصرف  مدیریت  باید  ما  لذا  دارد  ن
فعال کنیم ، یکی از گزینه های کمک 
کننده بسیج است. ما از قبل تفاهم نامه 
ای با بسیج در این خصوص داشتیم 
که امروز به صورت نمادین امضا شد 

خود  موتوری  ناوگان  نامه  تفاهم  ر  د
به  تا  دادیم  قرار  بسیج  اختیار  در  ا  ر
کنند  مراجعه  ها   سازمان  و  دارات  ا
می دادیم  انجام  را  کار  این  نیز  ما   ،
مدیریت  بحث  برای  بسیج  همراه  و 
کرده  ریزی  برنامه  ادارات  صرف  م
یم. و در این خصوص ۲9۸ تیم ما  ا

را همراهی کرده اند.
درسال  ماینر  ۱۰۶۴دستگاه   

9۸و99جمع آوری کردیم
وی اظهار داشت: ۱۰۶۴ دستگاه 
ماینر در سال 9۸ و 99  جمع آوری 
کردیم ولی تا االن در سال جاری ، 
۷۱۵۰ دستگاه ماینر جمع آوری شد 
که با جمع آوری ماینرها ۱۷ مگاوات 
قدرت  و  توان  افزایش  برای  ار  ب
تولیدی مشهد را برگرداند و تعدادی 
از ماینرها نیز قبل از شناسایی جمع 
شدند و اکنون زیر بار نیستند و پیش 
بینی می شود که حدود ۲۰ مگاوات 
پیدا  کاهش  ماینر  باب  از  مشهد  ار  ب

کرده است.
در  امروز  اظهارکرد:  مضانی  ر
زنده  صورت  به  همکاران  اداره   ۵
این   ، شد  برقرار  توانیر  با  صویری  ت
۵ سازمان دیزل های خود را زیر بار 
بردند در حال حاضر ۵۲۰ واحد ادارای 
در مشهد وجود دارند که ۷۰ اداره ما 

دارای دیزل بودند که حدود ۱۰ اداره 
دیزل های خود را زیر بار بردند و حدود 
۱۰ مگاوات از طرف ادارات دیزل زیر 
ها  بیمارستان  مگاوات   ۳ و  آمد  ار  ب

دیزلهایشان زیر بار آمد.
رمضانی با بیان اینکه حدود ۱۳ 
کمک  به  ادارات  دیزلهای  گاوات  م
 ۱۳ مطهر  حرم  گفت:  آمد؛  شهر 
دیزل دارند که با ما همکاری کردند 
و این کار انجام شد و اکنون دو واحد 
بار آوردند که رسانه ای  خود را زیر 

نشده است.
مدیرعامل شرکت برق  با اشاره 
بیان کرد:  به برق پاساژهای تجاری 
به  ما  های  اکیپ  گذشته  ماه  دو  ز  ا
مغازه  و  بزرگ  و  تجاری  اساژهای  پ
هایی چون لوستر فروشی ها و میوه 
فروشی ها مراجعه می کنند، تذکر داده 
شدو حتی قطع برق و جریمه شدند . ما 
در یک هفته برق ۱۸۰ اداره پرمصرف 
را قطع کردیم که اکثر اینها بانک ها 
سرمایشی  آنها  بار  عمده  که  ودند  ب

بوده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 
و  دارند  هوشمند  کنتور  ما  دارات  ا
و  است  شده  تنظیم  درصد  وی۵۰  ر
از ساعت ۱۱ قطع می شود و نیازی 
به حضور در محل نیست؛ بیان کرد: 

که  گذرانده  را  ای  مصوبه  جلس  م
تجاری  واحدهای  پرمصرف،  دارات  ا
پرمصرف،  واحدهای خانگی پرمصرف 
کنترل هوشمند نصب شود و قطعًا تا 
سال دیگر حدوداً ۱۰ هزار مشترک را 
شناسایی می کنیم و پیش بینی می 
تجاری،  واحد  هزار   ۶ حداقل  شود 
کنتور  پرمصرف  خانگی  و  دارای  ا
هوشمند نصب شود تا از راه دور بدون 
صورت  در  را  برق  محل  به  راجعه  م

مصرف باال قطع کنیم.
رمضانی در خصوص فرهنگسازی 
برای مصرف بهینه برق گفت: واحدی 
به نام مدیریت مصرف داریم که مرتب 
تلفنی  تماس  پرمصرف  واحدهای  ا  ب
برقرار می کنند و لحظه به لحظه نمودار 
صنعتی  و  تجاری  خانگی،  صارف  م
را  دارند  هوشمند  کنتور  که  نهایی  آ

رصد می کنیم.
خوبی  کار  اخیرا  داو:  ادامه  وی 
مشهد  برای  هوشمندسازی  رای  ب
عنوان  به  کشور  در  که  شد  نجام  ا
ایلوت معرفی شد، ما  مصرف برق  پ
تمام محالت را به تفکیک می توانیم 
رصد کنیم که کدام محله برق بیشتری 
مصرف می کند و در صورت مصرف 
زیاد به مصرف کننده پیامک ارسال 

می کنیم.

مدیرعامل شركت برق مشهد:

درمشهد180اداره پرمصرف برق قطع شد مدیر روابط عمومی شركت فوالد مباركه خبر داد
افتتاح 3 مرکز واکسیناسیون کرونا با مشارکت فوالد 

مبارکه و سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان

مرکز   ۳ افتتاح  از  مبارکه  فوالد  شرکت  عمومی  روابط  دیر  م
با مشارکت شرکت فوالد مبارکه و سپاه صاحب  واکسیناسیون کرونا 

الزمان)عج( در شهر اصفهان خبر داد.
هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اظهار 
کرد: شرکت فوالد مبارکه همواره در شرایط سخت تالش کرده تا در 
قبال جامعه مسئوالنه عمل کند و نزدیک ۲ سال است که با تجهیز 
درمان گر  بیمارستان های  برای  رایگان  اکسیژن  تأمین  و  یمارستان ها  ب
بیماران کرونایی در حوزه سالمت جامعه نقش خود را به خوبی ایفا کند 

و در کنار مردم باشد.
وی افزود: در همین راستا به منظور سرعت بخشی واکسیناسیون 
کرونا در اصفهان ۳ مرکز جدید »خوراسگان«، »ملک شهر« و »رهنان« 
با مشارکت شرکت فوالد مبارکه و سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 

افتتاح خواهد شد.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: تاکنون۴9۰ هزار 
شهروند اصفهانی یک دوز واکسن و ۱۳۴ هزار شهروند اصفهانی دو 
دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند و برای رسیدن به ایمنی جمعی 
که  آن جا  از  همچنین  بگیرد؛  شتاب  واکسیناسیون  روند  که  اگزیریم  ن
واکسن کووبرکت در مردادماه به تولید انبوه می رسد نیاز است که مراکز 
واکسیناسیون در استان اصفهان توسعه یابد تا هرچه سریع تر با ایمنی 

از طریق واکسیناسیون، اپیدمی کرونا کنترل شود.
وی با اشاره به اهمیت عمل به مسئولیت های اجتماعی در شرکت 
صدر  در  همواره  اجتماعی  مسئولیت  کرد:  خاطرنشان  مبارکه  والد  ف
اولویت های شرکت فوالد مبارکه قرار داشته است و این شرکت سعی 
کرده تا در راستای امیدآفرینی و تقویت سرمایه های اجتماعی، تصمیمات 
سنجیده ای اتخاد کند که نمود آن در ایفای مسئولیت های اجتماعی در 

ایام شیوع ویروس کرونا مشهود است.
نباتی نژاد با اشاره به تأمین بیش از ۱۸ هزار تن اکسیژن رایگان 
در مراکز درمانگر ویروس کرونا اذعان داشت: در شرایطی که شرکت 
فوالد مبارکه متأثر از محدودیت های انرژی برق برای تولید است، این 
شرکت با ایفای مسئولیت اجتماعی خود، روزانه ۶۰ تن اکسیژن رایگان 

بیمارستان ها را تضمین کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت شتاب گیری روند واکسیناسیون کرونا برای 
واکسیناسیون  با  ویروس  این  واریانت های  کنترل  و  اپیدمی  این  مهار 
گسترده تصریح کرد: با تولید انبوه واکسن تولید داخل و تعامل با سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان، شرکت فوالد مبارکه درصدد توسعه 
در  کرونا  واکسن  روزانه  تزریق  ظرفیت  تا  است  واکسیناسیون  راکز  م

اصفهان به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

شهردار رشت در كنفرانس ملی«شهرهایی برای مردم«: 
تحقق اهداف »شهرهایی برای مردم« از اولویت های 

شهرداری رشت است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت در کنفرانس ملی »شهرهایی 
برای مردم« اظهار داشت: شهری برای مردم، شهری ارگانیک بوده 
که پایه اش با انسانیت و اجتماع انسان هایی که نسبت به حقوق هم 

احساس مسئولیت دارند عجین شده است.
وی به سه اصل حفاظت، آسایش و لذت اشاره کرد و افزود: در 
باید  اصل  سه  این  شوند  می  طراحی  مردم  اولویت  با  که  شهرهایی 
مورد توجه قرار گیرند.شهردار رشت خلق شهرهای سالم، امن، پایدار و 
سرزنده را از جمله شرط های اولیه زندگی شهری عنوان کرد و افزود: 
شهرهایی برای مردم، شهرهایی هستند که در طراحی و برنامه ریزی 
قرار  را مدنظر  انسان  فیزیولوژیک  و  شان هم ویژگی های جسمانی 
دهند و هم ثبات محیطی را که در خدمت ویژگی های انسانی است.
اظهار  مردم«  برای  های«شهری  ویژگی  به  اشاره  با  حمدی  ا
های  فعالیت  بستر  ایجاد  با  که  است  مردم، شهری  برای  کرد: شهر 
منفی  بار  روانشناختی،کاهش  مثبت  اجتماعی،تاثیر  یزیکی،تعامالت  ف
زیست محیطی و..را برای شهروندانش به ارمغان بیاورد.وی با اشاره 
به اینکه شهر رشت از گذشته همواره در بسیاری از اقدامات انسانی 
بوده  ...اولین ها  اجتماعی نظیر تماشاخانه،داروخانه شبانه روزی و  و 
است بیان کرد: شهر رشت با توجه به پیشینه فرهنگی خود در گذشته 
شهری برای مردم بوده و  در حال حاضر نیز شهرداری رشت با اقدامات 

بازآفرینی در راستای تحقق شهرهایی برای مردم گام برمی دارد.
شهردار رشت در ادامه ایجاد پیاده راه بافت مرکزی رشت، آرام 
از  امام رضا)ع(، بهره گیری  پیرامون حرم مطهر خواهر  بافت  سازی 
کلیه  از  گیری  بهره  رشت،  های  رودخانه  حریم  آزادسازی  فضاهای 
و  تاریخی شهر  ابنیه  بازآفرینی  سبز،  فضای  و  طبیعی  تانسیل های  پ
داشتن شهرهایی  به  نگاه  با  اقدامات شهرداری رشت  از جمله  را   .. .

برای مردم نام برد.

بیمه گر واحد در شورای هماهنگی مدیران  انتخاب 
ارشد صنعت آب و برق گیالن

و  مدیره  هیأت  رئیس  حسینی  سیدمحسن  جلسه  ابتدای  ر  د
ارشد  مدیران  هماهنگی  شورای  رئیس  و  گیالن  آبفای  دیرعامل  م
صنعت آب و برق گیالن ضمن ارایه گزارش عملکرد دوره ای شورای 
با  ویدئوکنفرانسی  ۷ جلسه   ، دوره  این  داشت: طی  اظهار  هماهنگی 
با موضوعات اصالحات ساز و کاری و پروژه های  نیرو  حضور وزیر 
ایران تشکیل شد.وی در  مربوط به پویش # هرهفته_الف _ب _ 
برق  و  آب  ارشد صنعت  مدیران  با حضور  نیز  جلسه   9 افزود:  دامه  ا
گیالن برگزار شد که نتیجه آن ۴9 مصوبه بود و ۴۶ مصوبه به مرحله 

اجرا درآمد و ۳ مصوبه در دست پیگیری است.
سپس اعضاء شورای هماهنگی مدیران ارشد صنعت آب و برق 
گیالن با توجه به نشست تخصصی معاونین منابع انسانی در خصوص 
بررسی  و  بحث  به  نیرو،  وزارت  از  شده  معرفی  گران  بیمه  رایط  ش

درخصوص انتخاب بیمه گر واحد پرداختند.
برق  و  آب  صنعت  عامل  مدیران  جلسه  پایان  در  است  فتنی  گ
دوره  در  حسینی  مهندس  زحمات  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  یالن  گ
ریاست  حکم   ، هماهنگی  شورای  ریاست  بعنوان  مسئولیت  صدی  ت
جدید شورا که از سوی وزیر نیرو ابالغ شد را قرائت و دکتر هنرمند 
شورای  جدید  رئیس  بعنوان  گیالن  برق  توزیع  شرکت  دیرعامل  م

هماهنگی مدیران معرفی شد.

مدیلر مركلز پایلش و نظلارت بركیفیلت آب و فاضلالب 
شلركت آبفلا مازنلدران خبلر داد:

میکروبـی  آزمایشـگاه  از  بـرداری  بهـره  غـاز  آ
بابلسـر در  آب  ـیمیایی  ش و

مدیـر مرکـز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضالب شـرکت آب  
فاضـالب مازنـدران گفـت: با احـداث و تجهیـز آزمایشـگاه میکروبی، 
شـیمیایی و فیزیکـی آب در امـور آبفـا بابلسـر ، ایـن پـروژه بـه بهـره 

برداری رسـیده است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـالب مازنـدران؛ 
مهنـدس علـی معـزی در گفتگویـی ضمـن ابـراز خرسـندی از ایجـاد 
و تجهیـز پـروژه آزمایشـگاه آب در کنـار آزمایشـگاه فاضـالب در 
بـودن  توریسـتی  بـه  توجـه  بـا  داشـت:  اظهـار  بلسـر  ا ب شهرسـتان 
ایـن  در  شـناور  مشـترکین  عظیـم  جمعیـت  و  سـر  ل ب ا ب ن  ا ت سـ شهر
منطقـه و نیـاز مبـرم بـه آزمایشـگاه مجهـز آب، از ابتـدای مـرداد ماه 
سـالجاری آزمایشـگاه میکروبـی، شـیمیایی و فیزیکـی آب بـا تحـت 
پوشـش قراردادن شـهرها و روسـتاهای بابلسـر ،بهنمیر،هادی شـهر و 
فریدونکنـار بـه بهـره برداری رسـید و در آینـده نزدیک شـاهد افتتاح 

ایـن پـروژه خواهیـم بود.
وی بـا اشـاره بـه وجـود آزمایشـگاه فاضـالب از گذشـته در 
شهرسـتان بابلسـر، اعتبار صرف شـده برای پروژه آزمایشـگاه آب در 
ایـن شهرسـتان را ۸۵۰ میلیـون تومـان اعـالم کرد و گفـت: اکنون با 
راه انـدازی آزمایشـگاه آب در بابلسـر، آزمایشـگاه کنتـرل کیفیـت آب 

در ایـن شهرسـتان تکمیل شـده اسـت.
مهنـدس معـزی بـا اشـاره بـه ارتباط نزدیـک صنعت و دانشـگاه 
بـا آزمایشـگاههای آب و فاضـالب در بابلسـر و نیز اسـتقرار دانشـگاه 
بابلسـر در منطقـه بـا رشـته هـای مرتبـط بـا صنعـت آب و فاضالب، 
ایـن پـروژه را گامـی اسـتوار در راسـتای پیشـرفت مسـائل تحقیقاتی 
مرتبـط بـا صنعـت دانسـت و اظهـار امیـدواری کـرد  وجـه مشـترک 

صنعـت و دانشـگاه بیـش از پیـش مـورد توجـه قـرار گیرد.

رئیس دانشگاه ایالم : 
ارتقـای 38 پلـه ای رتبه دانشـگاه ایـالم در نظام 

رتبه بنـدی وبومتریکـس در سـال 2021
رئیس دانشـگاه ایالم گفت:بر اسـاس آخرین نتایج اعالم شـده از 
سـوی نظام رتبه بنـدی وبومتریکس در جوالی ۲۰۲۱، دانشـگاه ایالم 

بـا ۳۸ پلـه ارتقاء، رتبه ۳۰۴۲ جهانی و ۷۶ کشـوری را کسـب کرد.
محمـد علی اکبری رئیس دانشـگاه ایالم افزود:بر اسـاس آخرین 
نتایـج اعالم شـده از سـوی نظـام رتبه بنـدی وبومتریکـس در جوالی 
۲۰۲۱، دانشـگاه ایالم توانسـت رتبه ۳۰۴۲ جهانی و رتبه ۷۶ کشوری  
شـامل کل دانشـگاه ها و مراکز پژوهشی کشـور از جمله  دانشگاه های 
جامـع، صنعتـی و هنـر، دانشـگاه های آزاد اسـالمی، پژوهشـگاه ها و 

دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور را کسـب کند.
وی اظهار داشـت:بر اسـاس جدیدترین ارزیابی منتشرشـده نظام 
رتبه بنـدی وبومتریکـس در مـرداد ۱۴۰۰، در مجمـوع  ۷۰۴ مؤسسـه 
ایرانـی در فهرسـت ۳۱ هزار مؤسسـه علمی ایـن رتبه بندی قرار دارند، 
که در این میان دانشـگاه ایالم رتبه ۷۶ کشـور را کسـب کرده اسـت.
علـی اکبـری تصریـح کرد:رتبـه جهانی دانشـگاه ایالم در سـال 
۲۰۲۰ بـه ترتیـب ۳۰۸۰ جهانی و ۸۰ کشـوری بوده، کـه بدین ترتیب 
شـاهد صعـود ۳۸ پلـه ای در رتبـه جهانـی و ۴ پلـه ای ارتقـاء در رتبـه 

کشـوری دانشـگاه ایالم می باشـیم.
رتبه بنـدی  کرد:نظـام  یـالم  خاطرنشـان  ا ه  نشـگا ا د یـس  ئ ر
وبومتریکـس حـدود ۳۱ هـزار مرکـز علمـی -  پژوهشـی جهـان را 
بـر اسـاس معیارهایـی، شـامل:قابلیت مشـاهده پذیـری وب سـایت 
مؤسسـات، تعداد ارجاعات دریافتـی از ۲۱۰ محقق برتر، تعداد مقاالت 
پراسـتناد و ۱۰ درصـد برترطـی سـال های ۲۰۱9-۲۰۱۵ رتبه بنـدی 
می کنـد و ایـن رتبه بندی توسـط آزمایشـگاه سـایبرمتریک اسـپانیا به 

 صـورت دو بـار در سـال انجـام می  گیـرد.

چهار سورتی پرواز به فرودگاه ایالم اضافه شد
ایالم  -  مدیر فرودگاه شـهدای ایالم گفت: چهار سـورتی پرواز 

به تعداد پروازهای این فرودگاه به مقصد مشـهد اضافه شـده اسـت
جـواد یگانـه در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران اظهـار داشـت: ایـن 
پروازهـا بـه صـورت شـبانه و از ایـالم بـه مقصد مشـهد صـورت می 

. د ر ی گ
وی افـزود: پروازهـای شـبانه مشـهد توسـط شـرکت هواپیمایی 

زاگـرس و روزانـه دوشـنبه و پنجشـنبه اسـت.
مدیـر فـرودگاه شـهدای ایـالم یـادآور شـد: همچنین بـه مقصد 
این شـهر روزهای یکشـنبه و چهارشـنبه پرواز توسـط شـرکت آسمان 

انجام می شـود.
یگانـه تاکیـد کرد: در حـال پیگیری برای انجام پروازهای شـبانه 

ایـالم ، تهران نیز هسـتیم.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر ۶۰ سـورتی پرواز روزانه و شـبانه 
در فـرودگاه شـهدای ایـالم بـه مقاصـد تهران مشـهد و کیـش انجام 

می شـود.
بـه گفتـه یگانـه بـا افزایش چهار سـورتی پرواز شـبانه بـه مقصد 

مشـهد، تعـداد پروازهای اسـتان ایالم ۲۰ درصـد افزایش یافت.
وی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه ویـروس کرونـا اسـتان ایـالم به 
شـهرهای مقصـد بـا ۶۰ درصـد ظرفیـت هـر پـرواز انجـام می شـود.

وی ابـراز امیـدواری کـرد: در ایـام اربعین پرواز فرودگاه شـهدای 
ایـالم بـه مقصـد نجف اشـرف توسـط شـرکت هواپیمایی ایرتـور نیز 

راه اندازی شـود.
یگانـه گفـت: در صـورت تقاضـای سـفر هوایـی برای شـهرهای 
مختلـف از سراسـر کشـور امـکان راه انـدازی پـرواز هوایـی جدیـد 

وجـود دارد.

جذب بیش از 6900 مشـترک جدیـد گاز از ابتدای 
1400 تاکنون سال 

کرج- اکبری
سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان البـرز از جـذب بیـش از ۶9۰۰ 
مشـترک جدیـد گاز از ابتـدای سـال ۱۴۰۰ تاپایـان خـرداد خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان البـرز، سـهراب 
نجـار سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان البـرز بااعـالم ایـن خبـر گفت:از 
ایـن تعداد،۶هـزار و چهارصدمشـترک درشـهرها و ۵9۷ مشـترک در 
روسـتاها بهجمـع مشـترکین گاز طبیعـی پیوسـته انـد که با احتسـاب 
ایـن تعـداد،در مجمـوع، کل مشـترکین گاز طبیعیـاز بـدو تاسـیس 

تاکنـون، بـه ۸9۵ هـزار مشـترک رسـیده اسـت.
وی گفت: کل حجم گاز جایگزین شـده در بخش صنعت اسـتان 
البـرز از ابتـدای سـال تـا پایـان خـرداد مـاه سـال ۱۴۰۰،  حـدود ۱۴ 
هـزار متـر مکعـب در سـاعت بـوده و ۱۴ واحـد صنعتـی عمـده جدید 

نیـز در اینمـدت بـه مـدار مصـرف گاز متصل شـده اند.
نجـار ضمـن تاکیـد بـر گازرسـانی بـه روسـتاها اظهار داشـت: ۳ 
روسـتا در ۳ ماهـه ابتدایـی سـال ۱۴۰۰ ازنعمـت گاز بهره مند شـده و 
۶9 روسـتا نیز در حال اجرا می باشـد. سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان 
البـرز در خصـوص بهـره منـدی  خانوارهـای  شـهری  و روسـتایی از 
گازطبیعـی گفت:9/99 درصد خانوار شـهری و ۵/۸۶ خانوار روسـتایی 

از نعمـت گاز طبیعـی برخوردار میباشـند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان ایالم گفت: با اقدامات 
صورت گرفته، استان ایالم از سوی 
شرکت توانیر از حیث پایش ادارات 
درجایگاه اول و در راستای رصد 
وبازدید از بخش صنعت در جایگاه 

دوم قرار گرفته است.
مل  ا ع ر ی د م ی  ن ا خ ر ی ش ی  د ا ه
شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم 
در مراسم رزمایش سراسری پایش و 
رصد مدیریت مصرف برق کشور که 
با محوریت ادارات، صنوف، کسبه 
و جلب مشارکت مشترکان خانگی 
این  فزود: در حاشیه  ا ر شد،  برگزا
اجرایی  ه  ۴۰ دستگا برق  زرمایش 
استان قطع شد و در واقع ادارات با 
بکارگیری دستگاه های مولد، برق 

مورد نیاز خود را تامین کردند.
س  سا ا ر ب : شت ا د ر  ا ظه ا ی  و
بر  بنی  م ت  ل و د ت  ا ی ه ی  ه  ب صو م

کاهش مصرف انرژی تا ۵۰ درصد، 
بر آن شدیم تا ادارات را ازاین جهت 
ر دهیم که در این  مورد پایش قرا
۳۰۰ مورد بازدید از  راستا تاکنون 
ادارات و دستگاه های اجرایی صورت 
۱۴۰ مورد  ین مدت  ا گرفت و در 
اعمال  ت  ا ر ا د ا درسطح  برق  قطع 

شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان ایالم به خاموشی های 
کرد:می توان  وتصریح  ره  ا ش ا ر  ی خ ا
فرصت  به  را  آمده  ش  ی پ د  ی د ه ت
تبدیل کرد اگر بتوانیم در این حوزه 
و بیشتر اصالح الگوهای مصرف به 
ادبیات مشترکی برسیم، قطعا چنین 

وضعیتی تکرار نخواهد شد.
سپاه  اینکه  بیان  با  ی  ن ا خ ر ی ش
پتانسیل  و  ازظرفیت ها  ن  ا ر ا د س ا پ
باالی برخوردار است و نقش معنوی 
این عزیزان بر کسی پوشیده نیست، 

بحران های  در  کرد:  ن  ا ش ن طر ا خ
پاسداران  سپاه  موثر  قش  ن ف  ل خت م
مشهود بوده است و عالقمندی مردم 
به این قشر را چند برابر نموده است.

اینکه همدلی  به  شاره  ا ا  ب وی 
این  مردم  و  پاسداران  ه  ا پ س ن  ی ب
ایجاد کرده است که اگر  شرایط را 
در  بخواهد  مردم  از  سداران  ا پ ه  ا سپ
مصرف  و  الگوها  اصالح  ی  ا ت س ا ر
بهینه حرکت کنند، یقینا درجامعه این 
فرهنگ جاری می شود،گفت:فرهنگ 
بهینه مصرف باید از همان سال های 
در  اما  شود  شروع  زندگی  ی  ی ا د ت ب ا
آموزش و فرهنگ  با  فعلی  وضعیت 
پشت  را  مشکالت  می توان  ی  ز سا  

سر بگذاریم.
همچنین معاون هماهنگ کننده 
ایالم  استان  یرالمومنین)ع(  م ا ه  ا پ س
عید  و  والیت  عید  یک  ر ب ت ضمن 
بزرگ غدیر گفت: باعث افتخار است 

که سپاه پاسداران بر اساس نیاز در 
کنار مردم باشد یا در شرایط کنونی 
در کنار ارگان ها و ادارات قرار گیرد.
ضا  م ر کر ر  ا سد ا پ گ  ن ه ر س
همیشه  ینکه  ا بیان  با  ی  ه ل ل ا ر ص ن
مردم  وهمراهی  ندهی  ا م ز ا س ا  ب
عبور  آمده  پیش  ن های  ا حر ب ز  ا
مشکل  راستای  در  م،افزود:  ی ا ه  د کر
میزان  و  برق  تولید  در  ه  د م آ یش  پ
جلسه  از۶۰  بیش  دم،  ر م ف  مصر

ستادی تشکیل شده است.
گروه   ۲۲۰ داشت:  ر  ظها ا وی 
در بین پایگاه ها برای تبیین موضوع 
پیش آمده، پرهیز از اسراف به عنوان 
امری منکر و فرهنگ سازی مصرف 
بهینه تشکیل شده است و امیدواریم 
تاثیرگذار  مهم  امر  این  در  م  ی ن ا و ت ب
برق  نیروی  توزیع  شرکت  و  ه  د و ب
در  را  ما  بحران،  این  از  عبور  رای  ب

کنار خود احساس کنند.

مدیر عامل شركت برق ایالم گفت:

ایالم از لحاظ پایش ادارات در جایگاه اول كشوری قرار گرفته است

مسئوالن  و  مدیران  ردهمایی  گ ه  س ل ج
مخابرات منطقه اصفهان با حضور مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان،معاونین، مدیران و روسای ادارات 

این مجموعه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه 
اصفهان، مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این 
فرهنگ  شدن  جاری  لزوم  به  اشاره  ا  ب ست  ش ن
غدیر در همه شئونات زندگی، گفت: فرهنگ غنی 
علوی که برخواسته از معارف غدیر است باید در 
زندگی هر شیعه و محبت حضرات اهلبیت نمود 
نیز  پیدا کند و هدف غایی ترویج معارف غدیر 

همین نکته مهم و اساسی است.
مردم  به  رسانی  خدمت  قربانی  ل  ی ع ا سم ا

فرهنگ  های  آموزه  ترین  مهم  جمله  ز  ا ا   ر
و  آیات  مطالعه  با  کرد:  اظهار  و  انست  د علوی 
روایات و تدبر در این منابع الهی، خواهیم دید 
بسامد  از  معارف  این  در  مردم  خدمتگزاری  که 
نشان  خود  این  و  است  برخوردار  باالیی  ر  ا سی ب
از اهمیت این مقوله در سعادت دنیوی و اخروی 

همگان دارد.
وی افزود: اکنون که برای همه ما، فرصت 
خدمت به مردم در زیر سایه نظام اسالمی پدید 
آمده باید به بهترین نحو و با تمام وجود در این 
جهت گام برداریم و فرصت را به هیچ عنوان از 

دست ندهیم.
قربانی با اشاره به آخرین وضعیت مخابراتی 

استان عنوان کرد: با همت مجموعه مخابرات، 
استان  در سطح  مخابراتی  های  سرویس  ه  ئ ا ر ا
جدیت  با  روند  این  داشته  چشمگیری  یش  ا ز ف ا

بیشتر ادامه خواهد داشت.
 گفتنی است در این جلسه گزارشی از آخرین 
وضعیت ارتباطی استان ارائه شد و حضار به بحث 
و بررسی درباره مشکالت پیش روی توسعه و 

گسترش سرویس های مخابراتی پرداختند.
نشست  این  پایان  در  است  ذکر  به  م  الز
برات  مخا ره  دا ا رئیس  فردوسی  اس  ب ع ز  ا
ارزیابی  در  برتر  رتبه  کسب  موجب  به  ز  ن ط ن
تقدیر  ها  ۱۴۰۰ شهرستان  ماه  خرداد  عملکرد 

به عمل آمد.

جلسه گردهمایی مسئوالن مخابرات اصفهان برگزار شد

کت  شــر مــل  ا ع ر ی د م
شــهرکهاي صنعتــي مازنــدران 
ــوان  ــه عن ــگاه آزاد ب ــت: دانش گف
یــک نهــاد آموزشــی انقالبــي 
بایــد در رشــد اجتماعــی، اقتصادی 
و فنــاوری بــه عنــوان بــازوی 
ــد و اشــتغال  ــت و تولی ــاد صنع نه
مؤثــر  و  فرینــی کــرده  آ نقش 

ــد. باش
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
صنعتــی  ی  کها هر ـ شـ رکت  ـ شـ
مازنــدران، یاســر امینــی در جلســه 
هــم اندیشــی بــا  معــاون آمــوزش 
هــای عمومــی و مهارتی دانشــگاه 
آزاد اســالمی اســتان مازنــدران 
کــه بــا هــدف ایجــاد ارتبــاط 
میــان صنعــت و دانشــگاه برگــزار 
ــد  ــش تولی ــت:  بخ ــدبیان داش ش

امــروز بیــش از هــر زمــان دیگري 
نیازمنــد  رشــد همــه جانبــه 
علمــی، پژوهشــی و فنــاوری و 
اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای 
موجــود و توســعه همکاری هــا در 
ــری دانــش  ــه کارگی زمینه هــای ب
فنــی روزآمــد در حوزه هــای 
ــی  ــاوری و تحقیقات ــی، فن پژوهش

ــت . ــردی اس کارب
ت  ک ر ـ ـ ش ل  ـ ـ م ا ع ر ی د م
شــهرکهای صنعتــی مازنــدران 
افــزود: ایــن شــرکت بعنــوان 
رکــن اصلــي ایجــاد و توســعه 
صنایــع کوچــک و متوســط بــا 
اســتفاده از تمامــي ابزارهــاي 
حمایتــي خــود در جهــت تعامــل و 
همــکاري بیشــتر بــا دانشــگاه آزاد 
ــوان  ــه عن ــدران  ب ــالمي مازن اس

شــبکه بــزرگ علمــی، فرهنگــی و 
اجتماعــی در خدمــت اســتان براي 
آســایش خاطــر تولیدکننــدگان 
ــع  ــتاي مان ــران در راس و صنعتگ
ــت  ــد و صنع ــش تولی ــي بخ زدای

ــود . ــد ب ــگام خواه پیش
ا  ر فنــاوری  نه  وي پشــتوا
نــش، پژوهــش و نــوآوری  دا
دانســت و تصریــح کــرد: شــرکت 
شــهرکهاي صنعتــي مازنــدران 
ــاط  ــراری ارتب ــا برق تــالش دارد ب
پایدارصنایــع و آمــوزش عالــي 
، رســالت خــود در همــکاری 
ــا فضــاي صنعــت   دانشــگاه هــا ب
ــی  ــای اشــتغال زای ــه ارتق در زمین
و افزایــش تولیــدات داخلــی و بــه 
تبــع آن تربیــت نیــروی کار ماهــر 
و کارآفریــن را افزایــش دهــد .

یــی  ا ب ا ب لرضــا  دکتــر عبدا
ــی  ــای عموم ــوزش ه ــاون آم مع
و مهارتــی دانشــگاه آزاد اســالمی 
مازنــدران نیــز ضمــن تقدیــر 
نشســت  ــن  ی ا ري   ا رگــز ب ز  ا
خاطرنشــان کــرد:  فعالیــت هــای 
کاربنیان در دانشــگاه آزاد اســالمي 
قــه  حل ــد  ن ا و ت می  ن   ا ــدر ن ز ا م
ــن شــرکت شــهرکهاي  واســط بی
ــدگان  ــتان و تولیدکنن ــي اس صنعت
و صنعتگــران در جهــت ارائــه 
ــوده  ــردم ب ــه م ــد ب ــات مفی خدم
و بــه عنــوان پشــتیبان صنعــت در 
حــوزه دانــش، پژوهــش، نــوآوری 
و فنــاوری عمــل کــرده و آثــار آن 
ــل  ــد و تکام ــا رش ــده ب را در آین
ــاهد  ــتان ش ــاط اس ــي نق در تمام

ــود . ــم ب خواهی

مدیرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران :

پژوهش، فناوری و تحقیقات كاربردي
 نیاز امروز بخش صنعت و تولید است



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1800- یکشنبه 10 مرداد 1400 یران  ا
تعداد مراکز جوارکارگاهی آموزش فنی و حرفه ای 

سمنان به 2۵ عدد می رسد 
 سید حسین شاهچراغ روز سه شنبه در نشست خبری به مناسبت 
هفته ملی مهارت در سالن کنفرانس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان سمنان توسعه مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی کنار صنایع و 
بنگاه های اقتصادی استان را از برنامه های سال۱۴۰۰ دانست و ابراز 
داشت: به منظور توسعه مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی در استان 
شهرستان  در  ویژه  به  اقتصادی  بنگاه های  مشارکت  به  نیاز  سمنان، 

گرمسار به عنوان قطب صنعتی استان است.
وی افزود: بیش از ۵۰ درصد از دوره های برگزار شده سال گذشته 
استان سمنان سفارش محور بود و این استان از نظر پرداختن به آموزش 

سفارش محور رتبه اول کشور را دارد.
آموزش  گفت:  سمنان  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  دیرکل  م
مهارت محور در راستای جذب کارآموزان به بازار کار تاثیر بیشتری 
دارد و باید به آموزش سفارش محور بیشتر از تقاضا محور )متناسب 

با نیاز جامعه( پرداخته شود.
شاهچراغ بیان کرد: در دوران شیوع کرونا، بیشترین آسیب متوجه 
آموزش شد اما به دلیل اینکه اثرات آن در بلند مدت مشخص می شود، 

اکنون به آن پرداخته نمی شود.
وی افزود: با توجه به اینکه احتمال حضوری بودن آموزش در سال 
تحصیلی پیش رو زیاد است، برای حفظ سالمت مربیان و دانش آموزان، 
نیاز است کادر آموزش فنی و حرفه ای در اولویت واکسیناسیون قرار 
بگیرند زیرا در هر حال آموزش های عملی به صورت مجازی کیفیت 

مطلوب را ندارد.
قرار  اگر  گفت:  استان سمنان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
است انتظاراتی که از آموزش فنی و حرفه ای وجود دارد محقق شود، 
الزم است تجهیزات و دانش فنی و حرفه ای مدام به روز رسانی شود.

است  آموزش، الزم  کیفیت  افزایش  برای  کرد:  تاکید  شاهچراغ 
بر تجهیزات روز دنیا  برای فراهم کردن آموزش مبتنی  اعتبار کافی 

فراهم باشد.
وی ابراز داشت: همچنین قانون و مقررات باید متناسب با شرایط 
روز به گونه ای تغییر کند که جوانان عالقه مند به کسب مهارت های 

فنی و حرفه ای شوند.
سال  در  گفت:  سمنان  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
۱۳99، ۵۰ درصد از کارآموزهای استان سمنان به بازار کار جذب شدند.

شاهچراغ ادامه داد: با آغاز شیوع ویروس کرونا، آموزش مجازی 
در استان آغاز شد و دوره های مجازی در رشته هایی که امکان پذیر 

است برگزار شد.
و  مجازی  تلفیقی  آموزش  نارنجی،  شریط  در  کرد:  بیان  وی 

حضوری با نصف ظرفیت و رعایت بهداشت انجام شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان گفت: از برنامه های 
از  پیش  دانشجویان  افزایی  مهارت  به  توجه   ،۱۴۰۰ سال  مهم 
فارغ التحصیلی است زیرا ۴۷ درصد از بیکاران کشور و ۵۷ درصد از 

بیکاران استان سمنان، دانش آموختگان دانشگاه ها هستند.
شاهچراغ ابراز داشت: طرح مشترک با دانشگاه سمنان در حال 
آماده سازی است که بر این اساس، پذیرش دانشجویان در دوره های 

آموزش فنی و حرفه ای در اولویت باشد.
وی خاطرنشان کرد: در سال 99، ۱۳ هزار و ۳۸۱ نفر معادل یک 
میلیون و 9۱ هزار نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای دریافت کردند 

که با توجه به شرایط کرونا میزان قابل توجهی است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان گفت: از ابتدای 
سال تا پایان تیر ۱۴۰۰ نیز چهار هزار و ۶۲۴ نفر معادل ۴۲۰ هزار 

نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای دریافت کردند.
شاهچراغ ادامه داد: ۴۳ درصد از دوره های آموزشی سال گذشته 
در خوشه صنعت، ۳۶ درصد در خوشه خدمات، ۱۲ درصد در خوشه 

کشاورزی و 9 درصد در خوشه فرهنگ و هنر برگزار شد.

ملت  ایثارگری  و  ارزش ها  تداعی  مرصاد  عملیات 
ایران بود

تداعی  مرصاد  عملیات  گفت:  سرهنگ »محمد حسن سالمی« 
ارزش ها و ایثارگری ملت ایران بود، یکی از موفق ترین عملیات های 
دوران دفاع مقدس که با الطاف خاصه خداوندی نابودی سازمان نظامی 
منافقین را به همراه داشت و پرونده هشت سال دفاع مقدس در بعد 

سخت افزاری آن را با شکست منافقان بست.
به گزارش خبرنگار دفاع پرس از سمنان، سرهنگ »محمد حسن 
سالمی« مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
یگان های  ویژه  فتح«  »ترنم  استانی  جشنواره  چهارمین  در  سمنان  
جمع  در  مرصاد  عملیات  سالروز  با  همزمان  مسلح  نیروهای  موزیک 
گروههای موزیک نیروهای مسلح استان  اظهار داشت: دوران پرافتخار 
دفاع مقدس برگهای زرینی در خود دارد که در تاریخ ماندگار شده و 
ایثار رزمندگان اسالمی در سالهای  و  اوج مقاومت  به عنوان  آنها  از 

حماسه و خون یاد می شود.
وی با بیان  این که سنگین ترین تلفات منافقین در طول هشت 
سال  دفاع مقدس در عملیات مرصاد رخ داد، افزود: یکی از شاخص 
»فروغ  عملیات  به  پاسخ   در  که  مقدس  دفاع  های  عملیات  ترین 
جاویدان« منافقین پس از پذیرش  قطعنامه ۵9۸ از سوی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی اتفاق افتاد، عملیات مرصاد بود که در واقع رزمندگان 
اسالم به کانون فتنه منافقین حمله کردند و باعث نابودی دشمن شدند.
ایثارگری ملت  سالمی گفت: عملیات مرصاد تداعی ارزش ها و 
ایران بود، یکی از موفق ترین عملیات های دوران دفاع مقدس که با 
به همراه  را  منافقین  نظامی  نابودی سازمان  الطاف خاصه خداوندی 
داشت و پرونده هشت سال دفاع مقدس در بعد سخت افزاری آن را 
با شکست منافقان بست.مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان سمنان  با بیان این که اولین نیروهای سازماندهی شده 
که منافقین را در تنگه مرصاد زمینگیر کردند، رزمندگان استان سمنان 
بودند افزود: در سوم مرداد ۱۳۶۷، نیرو های منافقین از محور سرپل 
ذهاب وارد ایران شدند ، اما دالور مردان استان سمنان، تیپ قائم استان 
سمنان با ابالغ ماموریت از طرف قرارگاه در سوم مردادماه سال ۱۳۶۷ 
با سازمان رزم خود شامل چهار گردان توانست حرکت اولیه منافقین 
که به سوی کرمانشاه در حرکت بودند را سد و دشمن را زمین گیر کند
وی ادامه داد: در عملیات غرورآفرین مرصاد که گردان هایی از 
تیپ قائم)عج( استان سمنان در آن نقش مهمی داشتند مورد تحسین 
استان  به  ایشان در سفر  و  قرار گرفتند  قوا   فرماندهی معظم  کل  
سمنان در سال ۸۵ یادآور شدند: »تیپ قائم )عج( در عملیات مرصاد 
نقش مهمی ایفا کرد. شنیدم نقش تیپ قائم )عج( در عملیات مرصاد 
آن چنان بود که اگر نبود، دشمن ممکن بود تا کرمانشاه بیاید. آن که 

ایستاد؛ تیپ قائم )عج( بود. این ها در تاریخ می ماند«
 سالمی ادامه داد: تیپ۱۲  قائم)عج( استان سمنان در ۶۰ ساعت 
مقاومت جانانه در برابر پیشروی منافقان ، ۶۷ شهید و ۲۲۸ مجروح به 
انقالب و کشور تقدیم کرد تا برگ زرینی از حماسه سازی مردم دلیر 

استان سمنان در هشت سال دفاع مقدس را خلق کند.
سالمی ادامه داد: همزمان با سالروز عملیات  مرصاد  برنامه هایی  
چون بازخوانی عملیات مرصاد،  محافل خاطره گویی و روایت گری،  
یادواره  شهدا،  شب شعر و خاطره،  برپایی نمایشگاه های مختلف 
برنامه ریزی  و برگزار شده است که  به دلیل شرایط  قرمز کرونایی 
برنامه های تجمعی برگزار نخواهد شد   استان سمنان  مراسمات و  

و عمده  برنامه ها در بستر فضای مجازی در حال  برگزاری است.

پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، محور راهبردی بانک پارسیان
دکتر کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان از گروه تولیدی سولیکوکاله 
به عنوان یکی از تولید کنندگان فرآورده های لبنی فعال داخلی با هدف پشتیبانی و 

رفع موانع تولید و ارائه خدمات بهینه بازدید کرد.
دکتر پرویزیان در این بازدید ضمن آشنایی با فعالیت های تولیدی این مجموعه، 
در جریان روند طرح توسعه پاالیشگاه شیرآن که ظرفیت تولید روزانه شش هزار تن 

شیر و فرآورده های لبنی را داراست، قرار گرفت.
دکتر پرویزیان در نشستی با مدیران این مجموعه برحمایت از واحدهای تولیدی 
و پروژه های ملی در سال جاری تاکید و خاطرنشان کرد: در سال” تولید، پشتیبانی 
ارائه خدمات  اراده بانک پارسیان بر این است که با حمایت و  و مانع زدایی ها”، 

مناسب به تولیدکنندگان فعال داخلی و صادر کنندگان از خروج ارز جلوگیری کند.
دکتر پرویزیان با بیان اینکه ” با وجود برخی هجمه ها، نظام بانکی همچون 
همیشه در خدمت اقتصاد کشور است” گفت: فعاالن اقتصادی وابسته به نظام بانکی 
هستند و بر همین اساس بانک پارسیان در بسیاری از طرح ها و پروژه های ملی به 

صورت بنیانی و بنیادی نقش داشته و تحول ایجاد کرده است.
غالمعلی سلیمانی، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره گروه صنایع غذایی سولیکو 
– کاله نیز ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور دکتر پرویزیان و هیئت همراه گفت: 
با تکمیل تمام فازهای این پاالیشگاه، ساالنه از خروج ۱،۴ میلیارد دالر ارز از کشور 

جلوگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه بانک پارسیان با مشارکت در تامین مالی پروژه های عظیم 
امیدواری  اظهار  است  داشته  اقتصاد  و  تولید  رونق  در  مهمی  آفرینی  نقش  ملی، 
کردکه باحمایت بانک پارسیان زمینه های توسعه و پیشرفت این شرکت بیش از 

بیش فراهم شود.
نخستین پاالیشگاه شیر کشور و خاورمیانه با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد 
تومان در باغستان شهریار و در مساحت ۱۷ هکتاری راه اندازی شده و قرار است 
در ۳ فاز ساخته شود که با بهره برداری از مجموع فازهای این پاالیشگاه، بیش از ۵ 

هزار شغل مستقیم و ۵۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

بانک مسکن بانک حامی نوسازی بافت فرسوده
بانک مسکن تنها بانک عامل فعال در شبکه بانکی کشور که از طریق پرداخت 

تسهیالت ارزان قیمت از جریان نوسازی بافت فرسوده حمایت می کند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، طی سال های اخیر تسریع روند 
نوسازی و احیای بافت فرسوده یکی از مهم ترین ماموریت های دولت در شهرهای 
مختلف کشور و همچنین مدیریت شهری در پایتخت تعریف شده است. پایین بودن 
سطح تاب آوری امالک کلنگی محدوده بافت فرسوده در برابر حوادث طبیعی و 
ظرفیت مغفول این محدوده از شهرها برای ساخت و سازهای جدید از جمله اهداف 
اصلی برای ایجاد نگاه ویژه در دولت ها و مدیریت شهری بوده است. در این میان 
بانک مسکن تنها بانک عامل فعال در حوزه تسهیالت دهی به این بخش جهت 
تسریع جریان نوسازی بوده است. از همین رو یکی از ماموریت های ساالنه بانک 
مسکن در جریان طراحی سبد تسهیالتی متنوع برای جهش تولید و رونق بخشی 
به تمامی بخش های ساخت و ساز کشور، حمایت از ساکنان بافت های فرسوده 
نوسازی  و  احیا  قیمت جهت  ارزان  تسهیالت  پرداخت  از طریق  شهرهای کشور 
امالک واقع در این محدوده های شهری مدنظر قرار گرفته است. این بانک طی 
سال های گذشته از دو محل شامل منابع داخلی بانک و قرارداد عاملیت با وزاره 
راه و شهرسازی به تامین اعتبار برای پرداخت تسهیالت به جریان نوسازی بافت 
فرسوده اقدام کرده است. تاکنون نیز دو قرارداد عاملیت با وزارت راه و شهرسازی 
منعقد و همکاری گسترده ای آغاز شده و قرارداد دوم عاملیت در سال 99 منعقد 
برای  را  خود  ظرفیت  و  تالش  تمامی  مسکن  بانک  آنکه  مهم  نکته  است.  شده 
تسهیل و تسریع جریان دسترسی متقاضیان بافت فرسوده به تسهیالت نوسازی 
کرده به طوریکه این تالش فقط به پرداخت تسهیالت منجر نشده است. یکی از 
مهم ترین اقدامات در این مسیر تسهیل جریان پرداخت تسهیالت به متقاضیان 
بوده است. در همین راستا از دو سال گذشته فرآیند تشکیل پرونده های تسهیالتی 
بافت فرسوده به صورت آنالین انجام می شود. مدل جدید طراحی شده، عالوه 
بر حذف مراجعه فیزیکی متقاضیان به شعب، سه مزیت مهم برای مدیریت منابع 
اخذ  متقاضیان  به  پاسخگویی  جهت  مدل  این  در  است.  کرده  ایجاد  مصارف  و 
برای صدور  متقاضی  مراجعه حضوری  به  نیاز  فرسوده،  بافت  حمایتی  تسهیالت 
معرفی نامه و سایر اقدامات مربوط به تشکیل پرونده حذف شده چراکه این روند 
مشکالتی از جمله بروز تخلف، جعلی بودن، عدم دسترسی به مجموعه آمار مربوط 
پرونده  آنالین تشکیل  پروسه  در  بود.  ایجاد کرده  را  و…  میزان هزینه کرد  به 
با شکل گیری یک داشبورد کامل اطالعاتی در تمامی سطوح  های تسهیالتی، 
، امکان مدیریت بهینه منابع و پاسخگویی سریع و آسان به تمامی متقاضیان به 
وجود آمده است. در این راستا بانک مسکن تالش کرده که در سال های اخیر به 
تمامی تقاضاهای تسهیالتی مربوط به این بخش به سرعت پاسخ دهد. از همین 
رو کارنامه تسهیالت دهی بانک مسکن به بافت فرسوده طی یکسال گذشته نشان 
می دهد شعب بانک مسکن در سراسر کشور بیش از ۱۳ هزار فقره تسهیالت برای 
نوسازی واحدهای فرسوده به متقاضیان اعطا کرده اند. ارزش ریالی این تسهیالت 

معادل یک هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان بوده است.

رشد 10٫7درصدی منابع باجه های روستایی پست بانک
پست بانک ایران از رشد ۱۰,۷درصدی منابع باجه های روستایی خود خبر داد.
منابع باجه های بانکی روستایی پست بانک ایران در پایان تیرماه نسبت به 
۳۰ اسفند ۱۳99، به میزان ۱۰٫۷ درصد رشد داشته و به بیش از ۱۸ هزار و ۵۰9 
میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال ریال رسیده است که قطعا با برنامه ریزی و اقدامات 
موثر مدیریت شعب استان ها  /مناطق تهران در ماههای آتی شاهد رشد بیشتر منابع 

باجه ها خواهیم بود.
پنج استان برتر که نسبت به ماه قبل )خرداد ماه ۱۴۰۰( بیشترین رشد منابع 
را داشته اند به ترتیب خراسان رضوی با ۱٫۳۸۳ میلیارد ریال، خوزستان با ۱٫۰۵۶ 
میلیارد ریال، مازندران با ۱٫۰۲۶ میلیارد ریال، آذربایجان شرقی با ۸9۱ میلیارد ریال 

و اصفهان با ۸۵۰ میلیارد ریال بوده اند.
تعداد کل دستگاه های خودپرداز منصوبه فعال در باجه های کشور ۲۷۳۰ دستگاه 
است که تعداد ۱۲۶۵ دستگاه مالکیتی، ۱۲۴۲ دستگاه با مالکیت پست بانک )طرح 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات( و ۲۲۳ دستگاه در قالب طرح پرستاری است 

که در مجموع نسبت به ماه قبل تعداد ۵ دستگاه افزایش داشته است.
تعداد کل دستگاههای Pinpad )پوز شعبه ای( فعال در کل باجه های کشور 

۵۴۷۱ دستگاه است. که نسبت به ماه قبل تعداد ۱۰ دستگاه افزایش داشته است.
تا پایان تیر ماه تعداد کل باجه های فعال کشور ۵۷۱9 باجه است که در این 
ماه تعداد ۴۲ باجه جدید ایجاد و ۴۴ باجه به دالیل مختلف از جمله عدم کارایی 

کارگزار، عدم انعقاد قرارداد جدید و مکان نامناسب غیرفعال شده اند.
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هوش کالمی چیست و جدیدترین راههای تقویت هوش کالمی

چینش واژه ها و نظم درکالم
 فاطمه زاهد 

تان  برای   حال  به  تا 
یک  بخواهید  آمده  پیش 
آن  یادآوری  که  خاطره  ای 
دار  خنده   بسیار  شما  برای 
بازگو  جمعی  در  را  است 

کنید؟
داشتیم  را  ای  تجربه   چنین  ما  قطعا همه  ی 
اما آیا توانستید با همان میزان بامزه بودن اولیه آن 

خاطره را بازگو کنید؟
بعد از تعریف کردن خاطره  تان چند نفر مثل 

شما و به اندازه  ی شما خندیدند؟
خاطره   بودن  بامزه  از  شده  باعث  عاملی  چه 

مان کاسته شود؟
تا به حال با کسانی که به راحتی دیگران را 
متقاعد می  کنند، می  خندانند، در مشاجره  ها کم 

نمی  آورند و.. برخورد داشتید؟
تقویت  را  خود  کالمی  هوش  تنها  افراد  این 

کردند.

هوش کالمی چیست؟
هوش کالمی یعنی چطور از واژه و کالم خود 

موقعیتی  هر  در  تا  کنیم  استفاده 
مفاهیم متفاوت را به بهترین نحو 
به مخاطب  مان منتقل کنیم چه 
در صحبت کردن و چه در نوشتن، 

به گونه  ای که اثرگذار باشد.
ین  ا مثل  کالمی  هوش 
است که؛ شما در حرفه  ی خود 
تبدیل  ماهر  و  خبره  فردی  به 
به  شروع  که  زمانی  و  شده  اید 
روزهای  با  قطعا  کنید  می   کار 
اولیه  تان متفاوت هستید و حتی 
از کارها را  ممکن است بسیاری 
بر اساس عادتی که با تجربه به 

دست آوردید، انجام بدهید.
سخنران  و  کردن  صحبت 
ای  حرفه   شرط  به  البته  بودن 
که  دارد  نیاز  تبحری  به  بودن، 

بتوان با استفاده از کلمات، مفهوم مورد نظر را به 
انتقال مفهوم،  و در عین  منتقل کرد  نحو  بهترین 

تاثیرگذار نیز باشد.
هوش  اگر  که  شود  مطرح  سوال  این  شاید 
کالمی مهارت استفاده از کلمات است و این کلمات 
از هوش  افراد  تمام  چرا  همه هست،  دسترس  در 

کالمی باالیی برخوردار نیستند؟
و  تکرار  باید  و  است  هوش کالمی یک هنر 
از هوش  تا  کنیم  بیان خود  فن  را چاشنی  تمرین 
کالمی بهرمند شویم. کسی که در مسابقات رانندگی 
شرکت می  کند در واقع با تمرین توانسته مهارت 
اولیه  ای که داشته را ارتقا دهد و خود را به سطح 

باالیی از مهارت رانندگی برساند.
هوش کالمی هم، این چنین است و به تمرین 

نیاز دارد تا کالم ما با تاثیرگذاری همراه شود.

هوش کالمی چه تفاوتی با فن بیان 
دارد؟

قواعد  و  اصول  برخی  رعایت  یعنی  بیان  فن 

هنگام صحبت کردن به گونه  ای که مخاطب به ما 
توجه کند و مفهوم کالم ما را بهتر متوجه شود ولی 

هوش کالمی در واقع بازی با کلمات است.

 چرا باید هوش کالمی خود را تقویت 
کنیم؟

معموال کسانی که هوش کالمی تقویت شده  
نسبت  و شخصی خود  کاری  زندگی  در  دارند  ای 
به دیگران، افراد موفق  تری هستند چرا که ارتباط 
درست و اصولی داشتن، یکی از روش  های موثر 

برای رشد و پیشرفت در هر زمینه  ای است.
بارها برای  مان پیش آمده که نتوانستیم مفهوم 
حرف خود را به درستی منتقل کنیم و این عدم درک 

درست، دلیل برخی از سو تفاهم  ها شده است.
بهرمند بودن از هوش کالمی منجر می  شود 
در چنین شرایطی به اصطالح گوشه  ی رینگ گیر 
نکنیم و به خوبی از عهده  ی متقاعد کردن دیگران 
نکته ی کوچک است که موفقیت  برآییم و همین 

 های بزرگی را در پی دارد.

چگونه می  توان هوش کالمی را 
افزایش داد؟

تحقیقات نشان داده ارتباط زیادی میان حرفه 
 ی تخصصی افراد با هوش کالمی آن ها وجود دارد.

کسانی که خود و حرفه ی خود را بهتر و با 
استفاده از دایره واژگان گسترده  ای که دارند، معرفی 

می  کنند، از احترام بیشتری برخوردارند.
همچنین این افراد باهوش  تر به نظر می رسند 
می  کنند  جلب  خود  به  را  دیگران  نظر  نتیجه  در 
دست  روزافزونی  های  موفقیت   به  آن  پی  در  و 

خواهند یافت.
در ادامه به برخی تمریناتی که منجر به تقویت 

هوش کالمی می شود اشاره خواهم کرد:

تندگویی
تمرین تندگویی یا تند صحبت کردن کمک می 
 کند که اصطالحات، واژه ها، لغت ها و تمام اطالعاتی 
که در مغز ما وجود دارد دسته بندی شود و به صورت 
آماده قرار می  گیرد تا بتوانیم استفاده  ی سریع  تر و 

آسان  تری از آن  ها داشته باشیم.
بر اساس تحقیقات، یک انسان بالغ بین ۱۸ تا 

۲۵ هزار لغت در ذهن خود دارد اما در بهترین حالت 
تنها از ۴۵۰ لغت استفاده می  کند!

 یادداشت وقایع روزانه
نوشتن اتفاقاتی که در طول روز رخ می  دهد 
شاید بعد از مدتی تکراری باشد اما اگر تالش کنید 
این اتفاقات را به گونه  ای یادداشت کنید که جذاب به 
نظر برسد و با نوشته ی قبلی تان تفاوت داشته باشد، 
عالوه بر تقویت هوش کالمی، مهارت نویسندگی را 

هم در خود تقویت می  کنید.
اگر نظر منفی دیگران شما را دلسر نمی  کند 
حتی می  توانید بخشی از این خاطرات را در فضای 
مجازی خود به اشتراک بگذارید تا با استفاده از نظر 

دیگران ایرادتان را برطرف کنید.
البته سرودن شعر هم می  تواند تاثیر به سزایی 
داشته باشد و به گسترده شدن دایره  ی واژگان  تان 

کمک می  کند.

بهترین  ها را جمع كنید!
بهترین  ها شامل: اصطالحات جدید و جالب، 
فی  ها،  حاضرجوابی   شعر،  داستان،  المثل ،  ضرب  
دیگران  در کالم  که  است  و…  بودن  ها   البداهه 

می  شنوید.
می   احساس  که  هرچیزی 
به  و  هاست  بهترین   شامل  کنید 
یادداشت  را  می  کند  کمک  شما 

 کنید.
برداری  یادداشت  از  پس 
باید از این مجموعه در کالم  تان 
استفاده کنید تا به عبارتی ملکه ی 
تمرین  این  البته  ذهن شما شود. 
نیاز به تیزحسی دارد و باید عکس 

 العملتان سریع باشد.  

میزان مطالعه  ی خود را 
افزایش دهید

کتاب  ها دنیای وسیعی دارند 
و زمانی که وارد این دنیای پر از 
شوید  متفاوت  اتفاقات  و  هیجان 
آشنا  شماری  بی  اصطالحات  و  ها  بندی  جمله   با 
می شوید که در نهایت به شما برای داشتن هوش 
کالمی تقویت شده کمک می کند.از طریق کتاب و 
مجله و روزنامه و... می توان سطح آگاهی را افزایش 
داد و افزایش سطح آگاهی درک درستی به ما می 
دهد که هزاران مزیت دیگر را در پی خواهد داشت.

صدای خود را ضبط كنید
فایل صوتی تا حد زیادی می تواند برای شما 
کارساز باشد. وقتی با کسی در حال صحبت هستید 
صدای خود را ضبط کنید.این کار به شما کمک می 
بار گوش دادن به صدای تان  از هر  کند که بعد 
تشخص بدهید تا چه میزان پیشرفت داشته اید یا 
متوجه  یا حتی  و  است  کدام بخش  در  ایراد شما 
می شوید که از چه جمله ها یا واژگان بهتری می 

توانستید استفاده کنید.
این تمرین در زمینه های مختلفی می تواند 
تاثیر گذار باشد به همین جهت توصیه می کنم این 

تمرین را جدی بگیرید!.

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۲۷۸ هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / 
خانم سکینه شعاعی کردکندی فرزند عمران به شماره شناسنامه ۲۰۲۰ صادره 
از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 99۰/۱۲ 
متر مربع از پالک شماره 9۳ فرعی از ۳ اصلی واقع در کهریزک بخش حوزه 
ثبت ملک ورامین از مالکیت اکبر مغاری 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: ۴۰۰/۴/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۴۰۰/۵/۱۰

محمود داوودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین
م / الف ۲۱۲

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۳۱۲ هیات اول / دوم موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم فاطمه بهاءالدینی فرزند محمد  به شماره شناسنامه ۰۴۱۰۲9۷۷9۸ 
صادره از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
۱۴9/۵۵ متر مربع از پالک شماره ۲۶۸۶ فرعی از ۱۱۱  اصلی واقع در ورامین 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت ماشااهلل بهاءالدینی بهاء آبادی 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: ۱۴۰۰/۵/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۲۵

محمود داوودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین
م / الف ۲۳۳

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۲۷۰ هیات اول / دوم موضوع 
رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 

متقاضی آقای / خانم حبیب اله یونسی فرزند علی  به شماره شناسنامه ۴۴۳۸ 
صادره از اردبیل مقدار ۲۵۳ سهم از ۱۵۴۸9۳۷ ششدانگ از پالک ۶۷/۷9۶ و 
مقدار ۱۳۵۲ سهم از۲۳۱۵۰۲۳ ششدانگ پالک ۶۷/۷9۷ که جمعا به صورت 
۱۶۰۵ سهم مشاع از پالک های ۶۷/۷9۶ و ۶۷/۷9۷ واقع در باغخواص بخش 
حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت غالمعلی اعتماد کرد کندی 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۵/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۲۵

محمود داوودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین
م / الف ۲۳۲

آگهی مفقودی
پروانه ساختمان مسکونی محمد مراد طهماسبی   فرزند حیدر 
تاریخ صدور پروانه ۱۳۸۰/۱۲/۲۱ کد نوسازی ۷9۰۳ بخش دلفان 

به شماره  ۱۲۷9۶/۱۵شماره شناسنامه ۱۶  مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.
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امروز در توكیو، آغاز كشتی المپیک؛
شروع المپیک توکیو برای ایران! 

حاال یک هفته تا پایان المپیک توکیو باقی مانده و ایرانی ها مثل همیشه منتظر شروع 
مسابقات کشتی و وزنه برداری هستند. 

به گزارش دنیای جوانان، همیشه عادت داشتیم که در یک هفته اول المپیک خبری از 
مدال آوری و حداقل کسب مدال های متعدد نباشد. این بار هم در توکیو اتفاق عجیبی رخ نداده 
و شاید تنها اتفاق غیرقابل پیش بینی طالیی بود که جواد فروغی در تیراندازی کسب کرده است. 
البته امیدوار بودیم در رشته هایی همچون تکواندو و شمشیربازی هم کاروان ایران به 
مدال برسد، اما شکست های بدموقع ورزشکاران این رشته ها، باعث شد آن ها دست خالی 

به تهران بازگردند.
حاال وارد هفته دوم بازی ها شدیم و از امروز مسابقات کشتی در بخش فرنگی آغاز می 
شود. در این دوره نه تنها مردم، بلکه مسئوالن هم خیلی دل به کشتی بسته اند. ۵ فرنگی کار 
و ۶ آزادکار که البته به جز حسن یزدانی خیلی هم باتجربه و باسابقه نیستند، هر کدام برای 
خودشان شانس مدال قائل شدند و از امروز گام روی تشک مسابقات المپیک توکیو می گذارند.
در واقع از امروز المپیک تازه برای ایران شروع خواهد شد. درطول یک هفته آینده اول 
کشتی فرنگی وارد میدان می شود، سپس نوبت به دو وزنه بردار ایرانی می رسد و از روز چهارشنبه 

هم نوبت به آزادکاران ایرانی خواهد رسید. 
نباید در این دوره کاراته کاها را هم فراموش کنیم. با اینکه بهمن عسکری، شانس اول 
کسب مدال طالی المپیک به خاطر دوپینگ ناخواسته حضور در توکیو را از دست داد، اما سجاد 
گنج زاده، حمیده عباسعلی و سارا بهمنیار سه کاراته کای پرامید ایران هستند که هر کدام می 

توانند حتی تا پای کسب مدال طال هم روی تاتامی توکیو پیش بروند.
این سه رشته پرامید و پرمدال می توانند روزهای متفاوت و جذابی را در یک هفته آینده 
برای کاروان ایران رقم بزنند. باید دید در شرایطی که وزنه برداری در این دوره مثل المپیک 
های قبلی امید به کسب مدال های پرتعداد و خوشرنگ ندارد، کشتی و کاراته چه گلی به سر 

کاروان ایران خواهند زد. 
مرور برنامه هفته جاری نشان می دهد که باید تا لحظه آخر المپیک که شامگاه ۱۶ مردادماه 

به پایان می رسد، منتظر کسب مدال های خوشرنگ در کاراته و کشتی باشیم. 
نباید والیبال را هم فراموش کنیم که هنوز اندک امیدی برای کسب یک مدال تاریخی در 
المپیک توکیو برایمان نگه داشته، اما گام اول باید امروز ژاپن را برای صعود از گروه خود شکست 

دهد و به یک چهارم نهایی برسد.
بد نیست در ادامه نگاهی به برنامه کشتی گیران، وزنه برداران و کاراته کاهای ایرانی در 

روزهای آینده بیاندازیم:
یکشنبه ۱۰ مردادماه:

*مسابقات مقدماتی تا فینال کشتی فرنگی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم)علیرضا نجاتی و 
امین میرزازاده(

دوشنبه ۱۱ مردادماه:
*مسابقات شانس مجدد، رده بندی و فینال کشتی فرنگی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم)علیرضا 

نجاتی و امین میرزازاده(
*مسابقات مقدماتی تا فینال کشتی فرنگی اوزان ۷۷ و 9۷ کیلوگرم)محمدعلی گرایی 

و محمدهادی ساروی(
سه شنبه ۱۲ مردادماه:

 9۷ و   ۷۷ اوزان  فرنگی  کشتی  فینال  و  بندی  رده  مجدد،  شانس  مسابقات   *
کیلوگرم)محمدعلی گرایی و محمدهادی ساروی(

* مسابقات مقدماتی تا فینال کشتی فرنگی وزن ۶۷ کیلوگرم)محمدرضا گرایی(
* وزنه برداری دسته ۱۰9 کیلوگرم)علی هاشمی(

چهارشنبه ۱۳ مردادماه:
*مسابقات شانس مجدد، رده بندی و فینال کشتی فرنگی وزن ۶۷ کیلوگرم)محمدرضا 

گرایی(
* مسابقات مقدماتی تا فینال کشتی آزاد اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم)رضا اطری و حسن یزدانی(

*وزنه برداری دسته ۱۰9+ کیلوگرم)علی داوودی(
پنج شنبه ۱۴ مردادماه:

*مسابقات شانس مجدد، رده بندی و فینال کشتی آزاد اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم)رضا 
اطری و حسن یزدانی(

*مسابقات مقدماتی تا فینال کشتی آزاد اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم)مصطفی حسین خانی 
و امیرحسین زارع(

*مسابقات کاراته دسته ۵۵- کیلوگرم بانوان)سارا بهمنیار(
جمعه ۱۵ مردادماه:

*مسابقات شانس مجدد، رده بندی و فینال کشتی آزاد اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم)مصطفی 
حسین خانی و امیرحسین زارع(

قیاسی و  اوزان ۶۵ و 9۷  کیلوگرم)مرتضی  آزاد  فینال کشتی  تا  *مسابقات مقدماتی 
محمدحسین محمدیان(

شنبه ۱۶ مردادماه:
*مسابقات شانس مجدد، رده بندی و فینال کشتی آزاد اوزان ۶۵ و 9۷ کیلوگرم)مرتضی 

قیاسی و محمدحسین محمدیان(
*مسابقات کاراته دسته ۶۱+ بانوان)حمیده عباسعلی( و دسته ۷۵+ کیلوگرم مردان)سجاد 

گنج زاده(

کی روش نه، ادووکات سرمربی عراق شد!
به گزارش دنیای جوانان، در شرایطی که 
روز جمعه گذشته چند رسانه عراقی از قطعی 
بودن توافق سرمربی اسبق تیم ملی ایران با 
فدراسیون فوتبال عراق خبر داده بودند، خبری 
منتشر شد مبنی بر آنکه سرمربی سابق کلمبیا 
به تماس های  پاسخی  برنامه هایش  و مدیر 
فدراسیون فوتبال عراق نداده اند و این موضوع 

باعث عصبانیت شدید عراقی ها شده است.
انتشار خبر سفر وزیر ورزش عراق به 
اسپانیا برای مذاکره با دیک ادووکات هم به 

همین دلیل بوده است.
 کی روش علیرغم توافق با فدراسیون 

فوتبال عراق، برای سفر به بغداد مردد بوده و به همین دلیل به تماس های مسئوالن 
فدراسیون فوتبال این کشور پاسخ نداده است منتهی بعد از آنکه او متوجه مذاکره عراقی ها 
با دیک ادووکات شده، تغییر نظر داده و حاال دوباره او گزینه اصلی عراقی هاست و 
برخی رسانه های عراقی مدعی شده اند که قرارداد نهایی برای این مربی ارسال شده و 
او طی روز های آینده به بغداد سفر خواهد کرد تا به صورت رسمی کارش با تیم ملی 

این کشور را شروع کند.

صعود برزیل و ژاپن به نیمه نهایی فوتبال المپیک
تیم های برزیل و ژاپن به نیمه نهایی فوتبال المپیک راه یافتند. کره جنوبی و 

ساحل عاج در دو دیدار دیگر حذف شدند.
به گزارش دنیای جوانان، در ادامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی فوتبال 
مردان المپیک ۴ دیدار برگزار شد که در یکی از بازی ها تیم ملی فوتبال ژاپن برابر 
نیوزیلند به تساوی بدون گل رسید ولی در ضربات پنالتی ۴ بر ۲ برنده شد تا راهی 

مرحله نیمه نهایی شود.
کره جنوبی دیگر نماینده قاره آسیا برابر مکزیک قرار گرفت و شکست سختی را 

متحمل شد و با نتیجه ۶ بر ۳ باخت و از دور رقابت ها کنار رفت.
برزیل مدافع عنوان قهرمانی توانست با یک گل مصر را شکست دهد و اسپانیا 

با نتیجه ۵ بر ۲ ساحل عاج را از پیش روی برداشت.
به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی این دو دیدار برگزار می شود:

ژاپن - اسپانیا
برزیل – مکزیک

ابهام در رقم انتقال نهایی رافائل واران
بین ادعای انگلیسی ها و اسپانیایی ها در مورد رقم انتقال رافائل واران تناقض 

دیده می شود.
به گزارش دنیای جوانان، که انتقالش به منچستریونایتد پیش قطعی شده بود، 
روز گذشته در کمپ والدبباس حاضر شد و با هم تیم هایش و کادر فنی حداحافظی 
کرد. واران در صحبت هایی احساسی برای رئال در فصل پیش رو آرزوی موفقیت کرد 

و با تیم عکسی به یادگار نیز گرفت.
رقم انتقال واران به منچستر یونایتد اما با ابهاماتی روبرو شده است. در اسپانیا می 
گویند که شیاطین سرخ برای او ۵۰ میلیون یورو به عالوه بندهای متغیر پرداخت کرده 
اند در حالی که رسانه های انگلیسی با اطمینان خبر داده اند که یونایتد برای واران تنها 
۴۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مبلغی نیز بر اساس عملکرد بازیکن و نیز باشگاه به 

حساب رئال واریز خواهد شد.
اگر ادعای رسانه های انگلیسی صحت داشته باشد، واران از فهرست ۵ فروش 
بزرگ رئال خارج خواهد شد چرا که مسوت اوزیل و متئو کوواچیچ به ترتیب با ۴۷ و 

۴۵ میلیون یورو راهی آرسنال و چلسی شده بودند.
در صدر فهرست رونالدو با ۱۱۲ میلیون یورو قرار دارد و پس از او نیز آلوارو موراتا، 

آنخل دی ماریا، اوزیل و کوواچیچ قرار می گیرند.
الزم به ذکر است که رئال باید ۲,۵ درصد از رقم انتقال را نیز به النس باشگاه 
سابق واران به عنوان حق رشد پرداخت کند. واران محصول آکادمی النس است 
که در ۱۸ سالگی این باشگاه را به مقصد رئال ترک گفت. همچنین اگر واران از 
منچستریونایتد در آینده به باشگاهی دیگر واگذار شود، رئال ۲,۵ درصد را به عنوان 

حق رشد دریافت خواهد کرد.
حق رشد به باشگاه هایی پرداخت می شود که بازیکن از ۱۲ تا ۲۳ سالگی در 

آنها حضور داشته است.

پنجمین قهرمانی پرسپولیس 
در لیگ برتر، چهاردهمین قهرمانی 
آنها در تاریخ برگزاری لیگ های 

سراسری است.
به گزارش دنیای جوانان، پرسپولیس 
در حالی هفتمین قهرمانی خود در لیگ برتر 
را بدست آورد که قبل از آن چهار بار در لیگ 
آزادگان، دو بار در لیگ تخت جمشید و یک 
بار هم در لیگ منطقه ای  سال ۱۳۵۰ قهرمان 
لیگ سراسری ایران شده است. چه بسا اگر 
در دهه شصت بازی های لیگ باشگاهی به 
صورت کشوری و نه استانی برگزار می شد، 

این تعداد قهرمانی نیز افزایش می یافت.
اینکه  پرسپولیس  مورد  در  مهم  نکته 
این تیم تا به حال دو بار در زمستان، سه بار 
تابستان و یک بار در پاییز قهرمان لیگ شده 
و مابقی قهرمانی ها یعنی هشت قهرمانی در 

فصل بهار به دست آمده است.
سوم  دربی  در  پرسپولیس  سیمای 
لیگ  در  قهرمانی  و جشن  فروردین ۱۳۵۱ 
پس از این بازی با بردن دو بر صفر تاج در 
حالی که یک تساوی هم قرمزها را قهرمان 
می کرد. اولین قهرمانی پرسپولیس در لیگ 
برای  بود.   ۱۳۵۰ سال  در  کشور  منطقه ای 
سراسری  صورت  به  لیگ  بازی های  اولین 
برگزار شد و البته در دو گروه. آخرین بازی 
پرسپولیس در این لیگ اما در سوم فروردین 
۱۳۵۱ برگزار شد. پرسپولیس برای قهرمانی به 
یک تساوی مقابل تاج نیاز داشت اما با دو گل 
صفر ایرانپاک و حسین کالنی تاج را برد و در 
نوروز ۱۳۵۱ اولین قهرمانی خود در لیگ های 
سراسری را جشن گرفت. اولین قهرمانی در 

بهار و در نوروز.
اولین قهرمانی در لیگ تخت جمشید 
و دومین قهرمانی در لیگ های سراسری در 
دی ماه ۱۳۵۲. اولین قهرمانی پرسپولیس در 
زمستان. اتفاقی که فقط یک بار دیگر برای 
قرمزها افتاد و  قهرمانی را در سرمای زمستان 
جشن گرفتند. یک قهرمانی بدون شکست. 
رکوردی بی نظیر و استثنایی و غیرقابل تکرار. 

۲۲ بازی بدون شکست.
پرسپولیس مدل ۵۴. فاتح لیگ تخت 
جمشید در آذر ۵۴. اولین و آخرین قهرمانی 
پرسپولیس در پاییز. و چه حسن تصادفی برای 
شروع پاییز قهرمانی های پرسپولیسی که تا 
قهرمان  بعد  سال   ۲۰ تا  یعنی  سال ۱۳۷۴ 

تعطیلی  دهه  یک  چند  هر  نمی شود.  لیگ 
لیگ باشگاهی تا سال ۶۸ هم مزید بر علت 
می شود اما از سال ۶۸ تا ۷۴ پرسپولیس پنج 
دوره در لیگ قهرمان نمی شود و فقط سه بار 

دوم می شود.
اولین قهرمانی پرسپولیس در لیگ های 
پس از انقالب. لیگی که سال ۷۴ شروع شد 
از کاپ  و همان سال هم تمام شد. خبری 
اینکه قهرمانی  قهرمانی نبود حتی با وجود 
پرسپولیس یک هفته مانده به پایان قطعی 
و  گل  زمین  در  قهرمانی  جشن  بود.  شده 
الی آزادی و در زمستان، پس از برد مقابل 
استقالل اهواز و کاپی که سال بعد به قرمزها 
داده شد. دومین و آخرین قهرمانی در زمستان. 
اولین باری که پرسپولیس بدون بردن دربی 

قهرمان می شود.
کاپ قهرمانی لیگ آزادگان سال ۷۴ را 
بازیکنی در سال ۷۵ باالی سر برد که تازه 
از محرومیت یک و نیم ساله به پرسپولیس 
برگشته بود. کاپی که پس از پایان بازی اول 
مقابل  آسیا  باشگاه های  جام  در  پرسپولیس 
به  آزادی  کوپتداق ترکمنستان در ورزشگاه 
از  پس  ماه  و حدود شش  داده شد  قرمزها 

قهرمانی پرسپولیس به آنها داده می شود!
آخرین بازی پرسپولیس در لیگ ۷۶-
۷۵ و بردن سه بر صفر استقالل در بیستم 
تیر ۷۶ در شرایطی که قهرمانی پرسپولیس 
از مدت ها قبل مسجل شده و خبری هم از 
اهدای کاپ قهرمانی نیست و تنها یک کاپ 
پیوسی  فرشاد  به  استقالل  باشگاه  از سوی 
برای  را  بازی اش  آخرین  که  می شود  اهدا 
پرسپولیس انجام می دهد. پنجمین قهرمانی 

و  دربی  برد  چاشنی  با  لیگ  در  پرسپولیس 
شرایطی  در  و  آقای گل  فرشاد  خداحافظی 
که هفته اول لیگ بعدی روز قبلش آغاز شده 

بود! اولین قهرمانی در تابستان.
۱۸اردیبهشت ۱۳۷۸، یک هفته مانده 
به پایان لیگ ۷۸-۷۷ کاپ قهرمانی قبل از 
سادگی  همین  به  تبریز  با شهرداری  بازی 
به حسین عبدی داده می شود تا باالی سر 
ببرد و او قبل از آن از علی پروین رخصت 
می گیرد. پروینی که اولین قهرمانی از سه 
قهرمانی اش در لیگ ها را به عنوان سرمربی 
پس از دوری پنج ساله اش از فوتبال گرفته 
طعم  با  لیگ  در  قهرمانی  ششمین  است. 

اردیبهشت و بهار.
۱ خرداد ۱۳۷9 و اهدای کاپ قهرمانی 
به پرسپولیس آن هم یک هفته مانده به پایان 
لیگ و پس از تساوی مقابل فوالد. آخرین 
قهرمانی پرسپولیس در لیگ آزادگان با طعم 
در  حضورش  عدم  و  نسب  هاشمی  جدایی 
جشن قهرمانی پس از تعویض از سوی پروین. 

هفتمین قهرمانی لیگ این بار در خرداد.
هشتمین قهرمانی لیگ و یک قهرمانی 
دراماتیک در اولین دوره لیگ برتر برخالف 
چهار قهرمانی در لیگ آزادگان که قبل از هفته 
آخر مسجل شده بودند. آخرین قهرمانی پروین 
در فوتبال که او آن را شیرین ترین قهرمانی اش 
خواند. یک قهرمانی در ورزشگاه کم تماشاگر 
آزادی در ۷ خرداد ۱۳۸۱ و کاپی که روی 

دستان افشین پیروانی باال می رود
دومین  و  لیگ  در  قهرمانی  نهمین 
قهرمانی در لیگ برتر در اردیبهشت ۸۷. باز 
هم یک قهرمانی دراماتیک در هفته آخر با 

بردن سپاهان و گل دقیقه 9۶. دومیم قهرمانی 
کریم باقری در لیگ به عنوان بازیکن و کاپی 
پرسپولیس  باال می رود.  او  که روی دستان 
برای قهرمانی دهم و زدن ستاره روی پیراهن 
باید 9 سال صبر کند. شروعی بر بدترین ده 

سال تاریخ پرسپولیس.
اردیبهشت 9۶ و دهمین قهرمانی در 
لیگ واولین قهرمانی از پنج قهرمانی متوالی. 
جامی که دو هفته مانده به پایان و پس از 
برتری چهار گله مقابل پدیده، به قرمزها داده 
می شود. پایانی برای دوران تاریک 9 ساله و 
شروعی بر درخشان ترین دوره پنج ساله تاریخ 
پرسپولیس. دومین باری که پرسپولیس بدون 

بردن دربی قهرمان می شود.
یازدهمین قهرمانی. این بار هم قاطع 
و با فاصله 9 امتیازی با تیم دوم. اهدای جام 
در هفته آخر و پس از پیروزی سه بر صفر 
مقابل سپیدرود رشت. جشنی با حضور یک 
ورزشگاه لبریز از تماشاگر و یک علی کریمی 
در مقام سرمربی سپیدرود. ۷ اردیبهشت ۱۳9۷

دوازدهمین قهرمانی در ۲۶ اردیبهشت 
9۸. اولین جشن قهرمانی در خارج از تهران و 
این بار در جم بوشهر. اختالف سه امتیازی با 
تیم دوم و کشیدن کار قهرمانی به هفته آخر. 
قهرمانی با طعم خداحافظی از برانکو و پایانی 
بر حضور چهار سال و نیمه ی این مربی. تردید 
در مورد آینده و آخرین قهرمانی در بهار با ثبت 

تنها یک شکست در مقابل فوالد.
در  بار  ین  ا قهرمانی  سیزدهمین 
طوالنی ترین لیگ تاریخ و در مرداد ۱۳99. 
 ۱۴ اختالف  با  دیگر  قاطع  قهرمانی  یک 
هفته  دو  که  جامی  و  دوم  تیم  با  امتیازی 
مانده به پایان در ورزشگاه خالی از تماشاگر 
به سیدجالل حسینی داده می شود. همچون 
سال ۷۴ این بار نیز قرمزها، دو سرمربی را در 
طول فصل باالی سر خود دید. اما کالدرون 
را  تیم   ۷۴ سال  در  گده  یورگن  برخالف 

صدرنشین تحویل داد و رفت.
در  هم  بار  این  قهرمانی  چهاردهمین 
مرداد و باز هم کاپیتان سیدجاللی که کاپ 
را باالی سر برده. دومین قهرمانی یحیی در 
لیگ در مقام سرمربی و باز هم همچون لیگ 
9۸-9۷ قهرمانی با تنها ثبت یک شکست. این 
بار در مصاف با رقیبی جدی به نام سپاهان 
و کشیده کار قهرمانی به هفته آخر. همچون 

آخرین قهرمانی برانکو.

به بهانه پنجمین قهرمانی متوالی پرسپولیس در لیگ برتر؛

نتیجه پایانی لیگ؛ همون همیشگی!

تیمش  می گوید  پرسپولیس  سرمربی 
با وجود توطئه، نقشه و برنامه های از پیش 

طراحی شده به قهرمانی دست یافت.
یحیی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
نی  قهرما پنجمین  ز  ا بعد  گل محمدی 
پرسپولیس در لیگ برتر اظهار کرد: خدا را 
از همه کسانی که زحمت  شکر می کنیم. 
تشکر  داد،  رخ  بزرگ  اتفاق  این  و  کشیدند 
می کنم. کار خیلی بزرگی انجام دادیم. این 
ما  قهرمانی  ترین  ارزش  با  و  سخت ترین 
نقشه کشی ها  و  ها  توطئه  بود. علی رغم 
و برنامه ریزی ها به قهرمانی رسیدیم. این 
یک واقعیت است. مشکالت زیادی داشتیم. 
شرایط برای قهرمانی سخت بود. ما با اراده 

خداوند و بازیکنان قهرمان شدیم.
سرمربی پرسپولیس درباره درگیری های 
و  زمین  از  بیرون  مسائل  علت  به  ذهنی 
تنها  ماه ها  از  خیلی  گفت:  مالی  مشکالت 
بودیم. شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم. 
از شروع فصل چه اتفاقاتی رخ داد. ما وقتی 
به فینال آسیا هم رسیدیم مشکالت وجود 
داشت. اراده ای که بازیکنان ما نشان دادند، 
فراتر از مشکالت بود و با غیرت و شرف خود 

قهرمان شدند.
از  خیلی  قرارداد  اتمام  درباره  وی 
سخت  شرایط  گفت:  پرسپولیس  بازیکنان 
است. ما باید به لیگ قهرمانان آسیا برویم. 
این یک  تمدید شود.  بازیکنان  قرارداد  باید 

واقعیت است که این بازیکنان بهترین های 
از دست  را هم  ما همراهانی  ایران هستند. 
دادیم. مهرداد میناوند، علی انصاریان و ... را 
از دست دادیم و مدیون این نفرات هستیم. 

گل محمدی هم چنین در نشست خبری 
بعد از قهرمانی تیمش در لیگ بیستم گفت: 
واقعا نمی توان درباره بازی زیاد صحبت کرد. 
دوست دارم این قهرمانی را به همه هواداران 
ما  سرما  و  گرما  در  که  کنیم  تقدیم  عزیز 
حمایت،  این  بدون  قطعا  کردند.  حمایت  را 
قهرمان نمی شدیم. این قهرمانی را به روح 
بزرگ مهرداد میناوند، علی انصاریان، بهروز 
خورشیدی و هوادارانی که سال گذشته جان 
خود را به خاطر تیم و کرونا از دست دادند، 

آرزوی  عزیزان  این  برای  می کنیم.  تقدیم 
مغفرت دارم.

او ادامه داد: این قهرمانی به راحتی به 
دست نیامد. این قهرمانی حاصل تالش افراد 
زیادی بود که کنار تیم بودند. به خصوص 
بازیکنان که با غیرت و شرف خود دست به 
کار بزرگی زدند. با وجود همه مشکالتی که 
داشتیم و توطئه ها، دسیسه ها و برنامه ریزی ها 
اراده  با  پرسپولیس،  نشدن  قهرمان  برای 
خداوند و بازیکنان قهرمان شدیم و این مهم 
را انجام دادیم. فکر می کنم سخت ترین و با 
ارزش ترین قهرمانی ما بود. امسال خیلی ها 
این  اما  نشویم  قهرمان  ما  داشتند  دوست 

اتفاق خوب رخ داد.
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محمدرضا هاشمی كهندانی

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
 آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن 
آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از 
آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی ماده ۳ قانون ۱۳ آیین 
نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل 
اختالف مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
های  شماره  به  صادره  آراء  و    ۳۰۰۰۲۲۴ و   ۳۰۰۰۰۲۸ کالسه  پرونده  ۱ـ 
۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵۱۰ و ۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵۰9 مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ به تقاضای 
آقای مراد علی نورعلی فرزند مهدی نسبت به مقدار یکصد و سی و هشت هزارم سهم 
از پالک ۱۴۰  از پالک ۱ فرعی  از ۱۲ سهم ششدانگ مزرعه دره دیمه قسمتی  مشاع 
اصلی و یکصد و سی و هشت هزارم سهم مشاع از ۱۲ سهم ششدانگ اراضی موسوم به 
مزرعه چشمه رشنو پالک ۱۴۰ اصلی واقع در بخش ۱۲ شهرستان نورآباد دلفان خروجی 

از مالکیت مالک اولیه خانم خیرالنساء رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 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 خرم آباد تسلیم دارند و 
در برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر 
حال صدور صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.م الف۱۳۷

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۵/۲۵

رضا پوالدوندی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
 آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن 
آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از 
آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی ماده ۳ قانون ۱۳ آیین 
نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل 
اختالف مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل:

۱ـ برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ مورد تقاضای 
آقای محمدتقی عبدیانی فرزند بگعلی اسد نسبت به ۰/۲۶۸۶۳۱ سهم مشاع از 9۶ سهم 
قسمتی از ششدانگ پالک ۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان قریه 

چراغعلی )قوچعلی( پالک ۸ اصلی خروجی از مالکیت چراغعلی عبدیان
۲ـ برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ مورد تقاضای 
آقای محمدتقی عبد یانی فرزند بگعلی اسد نسبت به ۰/۳۲۴۳ سهم مشاع از 9۶ سهم 
قسمتی از ششدانگ پالک ۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان قریه 

چراغعلی )قوچعلی( پالک ۸ اصلی خروجی از مالکیت چراغعلی عبدیان
۳ـ برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ مورد تقاضای 
آقای محمدتقی عبدیانی فرزند بگعلی اسد نسبت ۲۵۶/. سهم مشاع از ۱۱ سهم مشاع از 
9۶ سهم قسمتی از ششدانگ پالک ۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان 

دلفان قریه چراغعلی )قوچعلی( پالک ۸ اصلی خروجی از مالکیت چراغعلی عبدیان
رسیدگی، تائید و انشاء گردید. مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 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 خرم آباد تسلیم دارند و در برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و 

گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم 
نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس 
از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدور صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه 

مراجع قضایی نخواهد بود.م الف۱۳۷
رضا پوالدوندی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
 آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن 
آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از 
آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی ماده ۳ قانون ۱۳ آیین 
نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل 
اختالف مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
آراء شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۴9۷   پرونده کالسه ۳۰۰۰۲۲۷ و ۳۰۰۰۲۲۶  ۱ـ 
نوری  محمدباقر  آقای  تقاضای  به   ۱۴۰۰/۰۴/۰9 مورخه  و۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۴9۵ 
عزیزآبادی فرزند میرزاجان نسبت به ششدانگ یک باب دکان)مغازه( به مساحت ۱۶/9۴ 
متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۸ فرعی از پالک ۲۱  اصلی واقع در بخش ۱۲ شهرستان 
نورآباد دلفان ۲ـ  قدرت اهلل نوری عزیزآبادی فرزند میرزاجان  نسبت به ششدانگ یک باب 
دکان)مغازه( به مساحت ۱۷/۵۵ متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۸ فرعی از پالک ۲۱  
اصلی واقع در بخش ۱۲ شهرستان نورآباد دلفان خروجی هر دو نفر از مالکیت مالک اولیه 

آقای بهرام شریفی رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 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 خرم آباد تسلیم دارند و 
در برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر 
حال صدور صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.م الف۱۴۲

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۵/۲۵

رضا پوالدوندی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
 آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن 
آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از 
آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی ماده ۳ قانون ۱۳ آیین 
نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل 
اختالف مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
مورخه   ۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵۷۸ شماره  رای   ۳۰۰۰۰۲۲۸ کالسه  پرونده  ۱ـ 
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ به تقاضای آقای مجتبی شیری کریم وند فرزند منصور علی ششدانگ یک 
باب عمارت به مساحت ۲۰۰/۱۲ متر مربع قسمتی از پالک ۱۵۴ اصلی واقع در بخش 
بیگی و غیره  آقای اسدبگ  اولیه  از مالکیت مالک  نورآباد دلفان خروجی  ۱۲ شهرستان 

رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 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 خرم آباد تسلیم 
دارند و در برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در 
غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
مانع مراجعه متضرربه مراجع  مالکیت  صادر خواهد شد. در هر حال صدور صدور سند 

قضایی نخواهد بود.م الف۱۳۶
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۵/۲۵

رضا پوالدوندی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره۲۰۶۲۶مورخ۱۴۰۰/۴/۶دفترخانه  وکالتنامه  بموجب  منصورفتحی  آقای 
تائید  شماره۱۴۰۰۸۵۶۵۴۵۱۸۰۰۰۰9۱مورخ۱۴۰۰/۴/9به  نامه  بموجب  ۲9شهریارکه 
دفترخانه رسیده است مع الواسطه ازوکالتنامه های شماره۴۰۴۳۵مورخ۱۴۰۰/۳/۲۴دفترخانه 
۲۲۱تهران و۱۰۳۸مورخ۸۶/۱۰/۳دفترخانه 9۷۴تهران که بموجب نامه های شماره۱۴۰۰
و۱۳9۸۸۵۶۵۲۵۴۸۰۰۱۱99 ۸۵۶۵۶۴۴۱۰۰۰۰۳۷مورخ۱۴۰۰/۳/۳۰دفترخانه۲۲۱تهران 
مورخ9۸/۱۱/۱۲دفترخانه 9۷۴تهران به تائید رسیده است ازطرف شرکت کشت وصنعت 
شهریاروباستناد دو برگ استشهادیه بشناسه یکتا۱۴۰۰۰۲۱۵۲۵9۵۰۰۰۳۵۱و رمزتصدیق 
۸۱۱۴۷۷دفترخانه ۴۳۴تهران مدعی فقدان سندمالکیت ششدانگ یکقطعه زمین قطعه 
ششم تفکیکی بمساحت ۲۴۵۵۶ مترمربع بشماره۵۸۴فرعی از۵۲اصلی واقع درقریه بهاء 
شهریار)سهامی  وصنعت  کشت  شرکت  ۳۰9۸صفحه۴۴۷دفتر9۱بنام  ثبت  شهریارذیل 
رهنی  وبرابراسناد  است  شده  چاپی۳۱۵۷۳۶تسلیم  بشماره  مالکیت  خاص(صادروسند 
۵۲9۸مورخ۸۵/۱۲/۲۳و۵۴۶۰مورخ۸۶/۲/۱۷دفترخانه ۵۸۸تهران نزد بانک ملی دررهن 
است وبرابرنامه های شماره۱۵۰۸۲۷مورخ9۴/۸/۱۰اجرائیات تامین اجتماعی و9۰۲۷۱۴د۶ 
مورخ9۰/۶/۷و9۰۲۷۷9د۶مورخ9۰/۶/۷دادسرای شهریاردربازداشت میباشد بعلت اسباب 
کشی مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد تبصره ذیل ماده۱۲۰آئین نامه قانون ثبت 
دریک آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق ویا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت ده روزاعتراض خود را 
باین اداره تسلیم ورسیددریافت نماید درغیراینصورت نسبت به صدورالمثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد نمود.م.الف:۸9۴۶
   رئیس واحدثبتی حوزه ثبت ملک شهریار-بشیرنعیم زاده                

           
آگهی

وفق مواد ۱۳۶ الی۱۳9 قانون امورحسبی مراتب مفقوداالثربودن آقای علی اکبرحیدری 
فرزند لطف اله به شماره ملی ۴9۱۰۸۳۶۳۵۷متولد۱۳۲۷/۳/۱ سه مرتبه به فاصله یک ماه 
در روزنامه نشرآگهی گردد تا چنانچه فردی از وی اطالع دارد به این شعبه اعالم نماید 

وقت نظارت یکسال تعیین گردد.م.الف:۸9۴۸
  دادرس شعبه ۱۰۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-محمدشالی

آگهی فقدان سندمالکیت
آقای محمدجواد کیانی فیض آبادی بموجب وکالتنامه ۳۲۸۲۸مورخ۱۳99/۳/۲۷دفترخانه 
۱۵۰۴تهران ازطرف آقای احمدامین رعیای جزء که دفترخانه مربوطه طبق نامه شماره
باستناد  است  نموده  تائید  را  تنظیمی  ۱۴۰۰۸۵۶۵۱۷۰۰۰۰۰۶۸مورخ۱۴۰۰/۴/۷وکالتنامه 
شماره  به  یکتا  شناسه  ذیل  آن  شهود  امضا  که  شده  مصدق  استشهادیه  برگ  دو 
۱۳99۰۲۱۵۷۰۰۰۰۱۲9۴رمزتصدیق ۶9۸۸۷۳مورخ۱۳99/۱۱/۲دفترخانه ۱۵۰۴تهران مدعی 
فقدان سندمالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۲۸۶/۳۵مترمربع 
ازاصلی  از۴۷اصلی مفروزازپالک۲۱۰۳فرعی  قطعه۴تفکیکی به شماره پالک۵۸۳۲فرعی 
مذکورذیل ثبت۱۰۴۴9۷صفحه۳۱۶دفتر۵9۰بنام احمدامین رعیای جزء ثبت وسندمالکیت 
به شماره چاپی9۱۵۱۵۸ت/۷۵صادروتسلیم شده است وبحکایت ثبت دفترامالک دررهن 
شماره۳۸۷۱۴مورخ۸۶/۳/۲۴به  مجلس  صورت  طبق  ثبت  مورد  تمایم  سپس  باشد  نمی 
اسناد  طبق  مسکونی  قطعات  که  است  گردیده  تفکیک  و۱۱واحدتجاری  ۴واحدمسکونی 
مالکیت جداگانه  اسناد  آنها  به  به غیرواگذارگردیده ونسبت  دردفاتراسناد رسمی  تنظیمی 
صادروتسلیم شده است بعلت سهل انگاری مفقودگردیده است لذا مراتب به استناد تبصره 
ذیل ماده۱۲۰قانون ثبت دریک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به پالک فوق یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ نشراین آگهی ظرف 

مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت 
نماید ودرغیراینصورت این اداره پس از انقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به 

صدورسند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد نمود.م.الف:۸9۴۷
رئیس واحدثبتی حوزه ثبت ملک شهریار-بشیرنعیم زاده      

                     
آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳9۰/9/۲۰  
هیات  از  صادره  مورخ۱۴۰۰/۰۳/۲۴   ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۲۱۵9 شماره  رای  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  امالک  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  شهریارتصرفات  وامالک  اسناد  ثبت  مستقردراداره   ۱۳9۰/9/۲۰ مصوب  رسمی 
۱9۱مترمربع  مساحت  به  مسکونی  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  عابدی  عاقل  آقای 
قسمتی ازپالک ۶۲/۲۰۳واقع درشهریارمحرزگردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی مساحت 
شماره  انتقال  سند  طبق  اصلی  از۶۲  فرعی  پالک۲۰۳  ششدانگ  از  ۲9۲/۲۰مترمربع 
۷۸۲۲۷مورخه۱۳۸۲/۱/۳۱دفترخانه ۲۰شهریاربه محمداسماعیل دائی قصاب انتقال یافته  
است که نسبت به آن سندمالکیت مجزی صادرنگردیده است وبه واسطه قولنامه ای به 
متقاضی آقای عاقل عبادی منتقل گردیده است وهیات مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون 
مذکور ونیزماده ۱۳ آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳9۱/۴/۲۵ نسبت به صدور سند مالکیت 
به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده وبه اشخاص 
ذینفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز آگهی میگردد که چنانچه به مفاد رای 
صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره 
ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف 
مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:۸9۴9
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار-بشیرنعیم زاده

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰/۵/۱۰
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/۵/۲۵ 

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی چالوس

 نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوبه ۱۳9۰/۰9/۲۰ متقاضی که در موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
۴۲۵۴ فرعی از ۲ اصلی واقع در قریه آبرنگ بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس 
مربوط به علی آقا نجارپور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 

۵۱۷/۲۴ متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد زارع یزدی مالکیت رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوط به این آگهی در دو نوع به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
ارائه حکم  به  ثبت موکول  اقدامات  این صورت  در  ثبت محل تحویل دهد که  اداره  به 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی حاصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 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 ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب 
را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.شناسه آگهی ۶۸۲۶9۱۱
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰۵/۱۰

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ 
سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس نیکنام ازوجی

كار خیلی بزرگی انجام دادیم؛

گل محمدی: بازیکنانم با غیرت و شرف خود قهرمان شدند!
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رمان  اول  چاپ  از  کمیاب  نسخه ای  جوانان:  دنیای 
قیمت  به  یده  مزا یک  در  جادو«  سنگ  و  »هری پاتر 

خورد. پوند چکش  هزار   ۸۰ استثنایی 
ز  ا یرنا  ا فرهنگی  ر  خبرنگا شنبه  روز  گزارش  به 
بی بی سی انگلیسی، این کتاب یکی از ۵۰۰ نسخه از چاپ 
اول نخستین جلد از مجموعه فانتزی هری پاتر است که 
در سال ۱99۷ میالدی منتشر شد. گذر ۳۰۰ نسخه از این 
۵۰۰ کتاب به کتابخانه ها افتاد و بسیاری از آنها خسارت  
در حراجی  اواخر هفته گذشته  کتابی که  اما  دیدند  جدی 
کوتاهی  مدت  در  شد،  گذاشته  مزایده  به  انگلیس  تننتس 
خریداری  ناتینگهام  در  کتابفروشی  یک  از  انتشار  از  پس 

داشت. مطلوبی  مزایده وضعیت  هنگام  به  و  بود  شده 
کارشناسان حراجی تننتس ارزش تخمینی این کتاب 
را چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار پوند برآورد کرده بودند اما 
سرانجام به قیمت فراتر از انتظار ۸۰ هزار دالر به فروش 
رسید و به یکی از گرانترین آثار فروخته شده از جی. کی. 

شد. تبدیل  رولینگ 
را  نویسنده  امضای  که  کتاب  همین  از  نسخه  یک   
هزار   ۱۲۵ قیمت  به  ادینبورگ  در  گذشته  سال  داشت، 
حراج های  تاریخ  در  جدیدی  رکورد  و  رفت  فروش  پوند 
نسخه  یک  نیز  گذشته  سال  دسامبر  گذاشت.  جا  به  اروپا 
به  استافوردشایر  در  مزایده ای  در  رمان  همین  از  مشابه 

بود. رفته  به فروش  پوند  ۶۸ هزار  قیمت 
هری پاتر و سنگ جادو دروازه ورود به دنیای فانتزی 
هری پاتر است که داستان کشته شدن پدرو مادر هری به 
دست لرد ولدرموت و داغی که به پیشانی این پسر جوان 
مدرسه  فضای  بار  اولین  برای  و  کرده  روایت  را  نشست 
علوم و فنون جادوگری هاگوارتز و دنیای جادویی کوچه 
در  که  رمان  این  می کند.  معرفی  مخاطب  به  را  دراگون 
سالهای ۱999 تا ۲۰۰۰ پای ثابت فهرست پرفروش ترین  
و  شده  ترجمه  زبان   ۷۳ به  بود،  تایمز  نیویورک  کتابهای 

به شمار می رود. رمان های جهان  برترین  از  یکی 

فرود چکش جادویی بر »هری پاتر« نفیس

رئیس  جوانان:  دنیای 
کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
مستند  گفت:  ن،  یرا ا ملی 
به صورت عریان  را  واقعیات  می تواند 
در اختیار مخاطبانش قرار دهد و اکران 
برای  آنالین فیلم های مستند فرصتی 
بهره مندی ساده تر از این امکان است.

به  اشاره  با  بروجردی  اشرف 
اهمیت مستند و لزوم دسترسی عموم 
ن  زا مستندسا ساخته های  به  مردم 
معموال  ما  جامعه  در  گفت:  کشور، 
این است که آخرین  انتظارشان  مردم 
مسائل مختلف  به  نسبت  را  اطالعات 
به  که  چیزهایی  بین  از  باشند؛  داشته 
مردم اطالع رسانی می شود، آنچه وجه 
مهم تر  سینما،  دارد همچون  تصویری 
این  رد.  دا بیشتری  جاذبه  و  است 
جذابیت، می تواند به ماندگاری آن اثِر 

مصور کمک کند.
بر  عالوه  مستند  داد:  ادامه  وی 
بیان  با  می تواند  بصری،  جذابیت  این 
یک واقعیت و حقیقت هم همراه باشد. 
چون معموال فیلم های سینمایی، ساخته 
و پرداخته ذهن افراد است و اگر هم بر 
مبنای واقعیتی باشد، یک مقدار رنگ 
اما  دارد  خود  همراه  تخیل  از  لعابی  و 
بنابراین  ندارد  را  خصیصه  این  مستند 
بیشتر مورد باور مردم قرار می گیرد و 

مخاطب بیشتر هم با آن احساس قرابت 
و نزدیکی می کند.

کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رئیس 
ملی ایران با اشاره به طرحی که مرکز 
تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش 
مستندها  آنالین  اکران  راستای  در 
موثر  اقدامی  را  آن  کرده،  راه اندازی 
در جهت اطالع رسانی و مشارک دادن 
مردم به سمت فهم مشترک از فرهنگ 
می تواند  مستند  گفت:  و  خواند  هنر  و 
واقعیات را به صورت عریان در اختیار 
آنالین  اکران  و  دهد  قرار  مخاطبانش 
فرصتی برای بهره مندی ساده تر از این 

امکان است.
بروجردی با تاکید بر اینکه تحقق 
این امر نیاز به زیرساخت های مناسب 

و  مردم  به  اطالع رسانی  گفت:  دارد، 
بیان واقعیات از این طریق طبیعتا باید 
با کیفیت خوب و روند منطقی همراه 
باشد. متاسفانه اکنون شاهد اختالالتی 
در فضای مجازی هستیم که دسترسی 
تماشای  برای  را  مردم  از  بسیاری 
که  می کند  ر  ا دشو فیلم ها  نالین  آ

امیدوارم این مشکالت برطرف شود.
کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رئیس 
ملی ایران، عالقه مندی مردم به مستند 
و توجه و اقبال نسبت به آن را پاسخ به 
بخشی از نیاز جامعه یعنی توجه به یک 
رسانه داخلی قابل اعتماد خواند و گفت: 
اعتماد مردم به برنامه های صدا و سیما 
برنامه های مستند،  اما  کم شده است، 
حتی در تلویزیون هم مخاطب خاص 

خود را دارد. اکران آنالین مستندهایی 
دارد  کار  و  سر  جامعه  واقعیات  با  که 
می تواند پاسخگوی این نیاز مردم باشد.

مخاطبان  شد:  یادآور  بروجردی 
و  فکر  اهل  افرادی  معموال  مستند 
به  رسیدن  دنبال  که  افرادی  نظرند؛ 
رویدادهای  و  تاریخی  واقعیت های 
زی  ندا ه ا ا ر لذا  و  هستند  جتماعی  ا
فرصتی برای تماشای آنالین مستندها 
به  هم  باشد؛  ارزشمند  بسیار  می تواند 
دلیل انتقال واقعیت ها به سطح جامعه، 
هم به جهت برخورداری از یک پشتوانه 
نزدیک  دلیل  به  همچنین  و  علمی 
کردن اذهان عموم مردم به همدیگر.

وی با اشاره به اینکه ما تجربه این 
از فعالیت های کارکنان و  مستندسازی 
کارمندان بخش های مختلف کتابخانه 
ملی ایران را از یک سال و نیم قبل با 
برنامه ای تحت عنوان »99 ثانیه« آغاز 
کردیم، گفت: با این برنامه، کارمندهایی 
که در قسمت های مختلف کتابخانه کار 
که  دارند  سربلندی  احساس  می کنند 

کارشان دیده شده است.
 : د کر ن  نشا طر خا بروجردی، 
با  روز  به  مستندهای  اینکه  معتقدم 
موضوع های متنوع تجمیع شوند و در 
یک سایت، به رویت مردم برسند یک 

کار ماندگار است.

 مستندهای به روز با موضوع های متنوع تجمیع شوند

در  پاکستان  و  افغانستان  مرزی  اختالفات  به  نگاهی 
»پشتونستان و خط دیوراند«
ب  کتا   : ن نا ا جو ی  نیا د
نقش  دیوراند؛  خط  و  »پشتونستان 
و  دیوراند  خط  ایجاد  در  انگلستان 
نوشته  منازعه«  و  مناقشه  تداوم 

حمیدرضا سیدناصری منتشر شد. 
از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
پشتونستان  مسئله   ذکر  انتشارات 
به  افغان ها  منظر  از  دیوراند  خط  و 
لحاظ قومیـ  ملی و جغرافیایی بسیار 
در طول  همواره  و  است  اهمیت  با 
افغانستان،  استقالل  از  پس  تاریِخ 
با  کشور  این  روابط  و  تحوالت  در 
پاکستان تأثیرگذار بوده است. مسئله  
از  یکی  دیوراند  خط  و  پشتونستان 

عوامل مهم دخالت همه جانبه  پاکستان در امور افغانستان و پیگیری سیاست 
افغانستاِن بی ثبات و ناامن بوده است. 

یکی از چالش های اساسی کشورهای جهان، همواره بروز مشکالت 
مرزی بوده که به دلیل فقدان یک قرارداد حقوقی مورد قبول طرفین باعث 
ایجاد بحران و تنش های مرزی در مناطق مختلف جهان گردیده است. در 
این زمینه می توان به اختالفات مرزی میان پاکستان و افغانستان، موسوم 

به پشتونستان که دارای قدمتی بیش از یکصد سال می باشد، اشاره نمود.
دو همسایه  با  همواره  تاریخی  و  ژئوپولتیکی  نظر  نقطه  از  پاکستان 
خود یعنی هند و افغانستان مشکل داشته است. روابط پاکستان و هند به 
دلیل موضوع کشمیر تیره است و نتیجه آن سه جنگ و تنش های متعدد 
در مرزهای دو کشور بوده است. روابط پاکستان و افغانستان نیز هیچ گاه 

به دلیل مسئله پشتونستان دوستانه نبوده است. 
از نگاه دولت مردان پاکستانی، موضوع مناطق قبایلی پشتونستان و خط 
مرزی دیوراند در کنار موضوع کشمیر، دو نقطه چالش برانگیز این کشور 
در دو سوی جنوب و شمال پاکستان بوده که هزینه های سیاسی، نظامی و 

اقتصادی زیادی را به این کشور تحمیل نموده است. 
در این تأثیر مسئله  پشتونستان بر گرایش ها و حساسیت های قومی 
افغان ها و بر سیاست  حاکمیت های مختلف افغانستان در سه دهه گـذشته و 
سیاست های پاکستان در مقـاطـع مختلف تاریخی و سیاسی مورد بررسی و 
نقش مسئله  پشتـونستان در تبییـن سیاست های این کشور در قبال افغانستان 
و این که پشتونستان یکی از عوامل مهم دخالت پاکستان در امور افغانستان 
بوده است مورد ارزیابی قرار گرفته است.  کتاب پشتونستان و خط دیوراند؛ 
نقش انگلستان در ایجاد خط دیوراند و تداوم مناقشه و منازعه در ۳۰۴ صفحه 
از سوی انتشارات ذکر منتشر شده و در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

تصویر غرب در سینمای ایران چگونه است؟
تاریخ  در  مطالعه ای  تا غرب نگاری؛  فرنگ شناسی  »از  کتاب  دنیای جوانان: 
سینمای ایران« که به تازگی از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
به بازار کتاب عرضه شده است، تالش می کند به این سوال پاسخ دهد که »چه 

تصویری از غرب در سینمای ایران ارائه شده است؟«
در  ای  مطالعه  نگاری؛  تا غرب  فرنگ شناسی  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
انتشارات  از سوی  تازگی  به  که  زرگر  نوشته محمد سروی  ایران  سینمای  تاریخ 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به بازار کتاب عرضه شده، پژوهشی است که 
در راستای اندیشیدن به »غرب شناسی« به عنوان »دانشی جمعی« در ایران معاصر، 
بر ضرورت اتخاذ رویکردی تاریخی در مطالعه غرب شناسی در ایران تأکید می کند؛ 
و معتقد است سینما به دلیل حضور تاریخی طوالنی مدت در تاریخ معاصر ایران، 
پیچیدگی های رابطه میان سازوکارهای تولید و توزیع آن و همچنین امکان های 
متکثری که بازنمایی های بصری برای خوانش فراهم می آورد، محملی مهم برای 

پرداختن به مفاهیم و ایده ها در تاریخ معاصر ایران است.
از فرنگ شناسی تا غرب نگاری؛ مطالعه ای در تاریخ سینمای ایران به شکل 
گیری استراتژی های متفاوت بازنمایی غرب در سینمای ایران پرداخته و در قالب 
روایتی تاریخی، به تطورات تاریخی  سوژه های برساخته شده در سینمای ایران از 

»خود« و »دیگری« می پردازد.
در پیشگفتار این کتاب آمده است: در مطالعه حاضر نیز به اشکال مختلف به 
فضاهای غربی - مانند بازنمایی کلیشه ای شهرهای غربی و تقلیل آن ها به انگشت 
شمار شهر مهم مانند پاریس و نیویورک - و همچنین شخصیت های غربی بازنمایی 
شده در سینمای ایران اشاره شده است اما هرچه مطالعه نمونه های سینمای ایران در 
این مطالعه پیش رفت، اهمیت »سوژه های تولیدشده در سینمای ایران در مواجهه با 
غرب و غربی« بیش از پیش برجسته شدند. به بیان دیگر سینمای ایران در مواجهه 
با غرب سوژه های گوناگون و متکثری )نه صرفا از غربی به عنوان »دیگری« که 
از قضا »خود«( ارائه می دهند. این وجه از بازنمایی در سینمای ایران در ادامه به 
حدی در فیلم های تولیدشده متداول، چندوجهی و پیچیده بود که مطالعه حاضر 

بخش مهمی از تمرکز خود را بر روی آن قرار داد )ص.۱۰(.
در این پژوهش که در سه فصل تدوین شده است )فصل اول: فرنگ شناسی: 
ُفکلی،  از  دوم:  فصل  ایران؛  نوزدهم  قرن  سفرنامه های  در  سیاح  فرستاده  دوگانۀ 
دندی، ممل آمریکایی تا قاسم سیاه و فصل سوم: از جاسوس و خرابکار تا رجعت 
به فیلمفارسی( هدف اصلی، فهِم شرایط و امکان های شکل گیری استراتژی های 
متفاوت بازنمایی غرب در سینمای ایران است که نویسنده این مهم را با تمرکز بر 
سوژه های ساخته شده در این فرآیند و مقوالت موضوعی یا مضمونی مرتبط با این 
سوژه ها پیش می برد.کتاب از فرنگ شناسی تا غرب نگاری به قلم محمد سروی زرگر 
در ۲۸۳ صفحه و شمارگان ۵۰۰ نسخه از سوی انتشارات فرهنگ، هنر و ارتباطات 

به تازگی روانه بازار نشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

خالق»ادبیات و خدایان« درگذشت

دنیای جوانان: »روبرتو کاالسو« نویسنده صاحب نام ایتالیایی و خالق 
کتاب »ادبیات و خدایان« در ۸۰ سالگی درگذشت.

و  مترجم  ناشر،  کاالسو  روبرتو  تایمز،  نیویورک  روزنامه  گزارش  به 
نویسنده پرآوازه ایتالیایی که آثار متنوعش تکامل و رموز ضمیر انسان را در 
حد فاصل اسطوره های اولیه تا آیین های تمدن مدرن مورد کنکاش قرار 
می دهند، واپسین روزهای هفته گذشته در سن ۸۰ سالگی در شهر میالن 

چشم از جهان فروبست.
کاالسو یک نویسنده پرکار بود که در ۵ دهه فعالیت خود در دنیای 
قلم، آثار فراوانی را چاپ و روانه بازار کرد. آثار او را نمی شود به سادگی در 
دسته بندی خاصی قرار داد؛ او عالوه بر یک رمان، در کارنامه هنری خود 
طیف متنوعی از کتاب های غیرداستانی داشت، از کتاب هایی درباره فلسفه 
فرانتس کافکا رمان نویس معروف و  تا  اساطیر هند گرفته  دین ودائی و 
جامباتیستا تیه پولو نقاش شناخته شده ایتالیایی. اما درون مایه بنیادی بیشتر 

آثار او رابطه بین اسطوره و ظهور ضمیر مدرن بشری بود.
این نویسنده سرشناس عالوه بر زبان ایتالیایی به ۶ زبان فرانسوی، 
انگلیسی، آلمانی، التین، یونانی و سانسکریت مسلط بود و از این حیث به 
او لقب »نهاد ادبی تک نفره« را داده بودند. این آشنایی با زبان های مختلف 
طریق  از  چطور  انسان ها  که  بود  کرده  ایجاد  کاالسو  برای  را  سوال  این 
نویسنده  این  نوشته های  بیشتر  می کنند.  خلق  معنا  مشترک  داستان های 
در دغدغه مادام العمر او درباره اساطیر باستانی و معانی آنها و لزوم کشف 
تمثیل ها و رشته های روایی مشترک بین فرهنگ ها، دوره های تاریخی و 
تمدن های مختلف ریشه داشت. آنچه کاالسو به دنیای ادبیات عرضه کرد، 
مورد توجه جهان قرار گرفت؛ آثار وی به ۲۸ زبان مختلف ترجمه و در ۲9 

کشور منتشر شده اند.
خانواده  یک  در  و  ایتالیا  فلورانس  در  سال ۱9۴۱  در  کاالسو  روبرتو 
روشنفکر متولد شد؛ پدربزرگ مادری روبرتو، ارنستو کودینیوال، در دانشگاه 
فلورانس استاد فلسفه بود و یک انتشاراتی داشت. پدرش، فرانچسکو کاالسو، 
در دانشگاه فلورانس تاریخ حقوق تدریس می کرد و مادرش، ملیسندا کاالسو، 

یک اندیشمند و مترجم ادبی بود.
با ظهور فاشیسم در ایتالیا، پدر روبرتو به دلیل دیدگاه های ضدفاشیستی 
تحت پیگرد قرار گرفت و وقتی پسرش تنها سه سال داشت به اتهام توطئه 
برای به ترور جووانی جنتیله که خود را فیلسوف بنیانگذار فاشیسم ایتالیایی 
می دانست، به زندان افتاد. خانواده کاالسو در سال ۱9۵۴ به رم نقل مکان 
کردند و در آنجا روبرتو به سینما و ادبیات و اساطیر یونانی و رومی عالقه مند 
شد. وی در سن ۲۱ سالگی در انتشارات تازه تاسیس آدلفی ادیزیونی مشغول 
به کار شد. او یک دهه بعد به مدیر بخش ویراستاری این انتشارات تبدیل شد 
و به نویسندگان کمتر شناخته شده میدان داد. انتشارات آدلفی حاال انتشار 
ترجمه آثار غول های ادبی چون جی.آر.آر تالکین، والدیمیر ناباکف، خورخه 

لویی بورخس و میالن کوندرا را در کارنامه خود دارد.
کاالسو یک نویسنده موفق بود؛ وی در سال ۲۰۱۵ به عنوان عضو 
افتخاری آکادمی هنر و ادبیات آمریکا انتخاب شد و از کتاب ازدواج کادموس و 
هارمونی او که از اساطیر یونان باستان برای کنکاش ریشه های اندیشه غربی 
استفاده می کند، به عنوان یکی از بهترین آثار فانتزی سال ۱99۴ یاد می شود.   

منابع تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری 
1400 آرشیو شد

دنیای جوانان:  معاون اداره کل فراهم آوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران از گردآوری و آرشیو منابع تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری در مخازن 
آرشیوی این سازمان خبر داد و گفت: برای نخستین بار است که منابع تبلیغاتی 
انتخابات ریاست جمهوری جمع آوری و در مخازن آرشیوی سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی قرار می گیرد.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، فرناز محمدی 
افزود: مجموع منابع مربوط به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
به صورت تفکیک شده گردآوری و در ادامه مسیر در مخازن این سازمان برای 

حفاظت، حراست و بهره مندی آیندگان آرشیو شد.
وی ادامه داد: مجموع ۲۶ هزار و 9۰۴ منبع الکترونیکی شامل عکس، فیلم 
های مناظره ای، کلیپ های تبلیغاتی، فایل های صوتی و غیره و نیز طرح ها و 
برنامه های پیشنهادی نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری جمع آوری 
شده است و در این میان تنها ۲۱۳ عنوان منبع چاپی گردآوری و آرشیو شده است.

معاون اداره کل فراهم آوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تصریح 
کرد: با توجه به تاکید معاونت کتابخانه ملی مبنی بر گردآوری و حفاظت از آثار 
مرتبط با رویدادهای ملی و به منظور تحقق این مهم در مرحله نخست، کمیته 
ای ویژه تشکیل شد و هریک از اعضای این کمیته مکاتباتی را با ستادهای 
انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری برقرار کردند و در نهایت برای نخستین بار 
این منابع به عنوان یکی از رویدادهای مهم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور 

جمع آوری و آرشیو شد.
محمدی توضیح داد: جمع آوری منابع مرتبط با رویدادهای مهم کشور و 
حفاظت و حراست از این منابع یکی از رسالت های مهم سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران است و از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری نیز جز رویدادهای 
مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود؛ اداره کل فراهم آوری 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای جمع آوری منابع انتخاباتی ۱۴۰۰ 

گام برداشت.

مفقود شده
برگ سبز اتومبیل سمند با شماره انتظامی 

تهران :55      5 52   ی  ۷۷
به مالکیت محمد حسن هجرت

كدملی:00۷9255256
رنگ سفید روغنی مدل 1393دوگانه سوزمفقود

 واز درجه اعتبار ساقط است 

بلوشلهلر نلخلسلتلیلن پلایلتلخلت قلرآنلي ایلران  -1400

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۰۳۲۰،۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰، ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۰۳۳۴،۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۰۱۴۵
۰۳۰۰۰۳۲۴  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي تنگستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
ردیف ۱ - آقای محسن دست افشان  فرزند خضر  بشماره شناسنامه ۵۶۸۰  صادره از  تنگستان  به 
شماره ملی ۳۵۵9۳۱۵9۵۶  درششدانگ یکقطعه نخلستان به مساحت  ۶۳۸۶متر مربع پالک ۱فرعی 

از ۱۰۸۱ اصلی  واقع در شهر اهرم قطعه ۱بخش ۴ اهرم*** 
ردیف ۲ - آقای احمد ممسنی رو  فرزند خدا رحم بشماره شناسنامه ۷۴۸۶ صادره از  تنگستان به 
شماره ملی ۳۵۵9۳۳۴۲۵۱  درششدانگ یک باب ساختمان با کاربری اداری انتظامی به مساحت  ۷۶ /۳۳۸ 
متر مربع  در قسمتی ازپالک ۱۷۱ فرعی از ۱۴۸۷  اصلی واقع در اهرم قطعه ۱ بخش ۴ بوشهر *** 
ردیف ۳ - آقای حیدر صدیق  فرزند حاجی بشماره شناسنامه ۲۸۶ صادره از  تنگستان  به شماره ملی 
۳۵۵9۵۳۳۶۰۰ درششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت  9۶ /۲۲۸۶۲  متر مربع پالک 9۲۱فرعی 

از ۱۴۸9 اصلی واقع در سمل جنوبی قطعه ۲ بخش۴ بوشهر *** 
ردیف ۴ - آقای حیدر صدیق  فرزند حاجی بشماره شناسنامه ۲۸۶ صادره از  تنگستان  به شماره ملی 
۳۵۵9۵۳۳۶۰۰ درششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت  ۳۵ /9۸۴9  متر مربع پالک 9۲۲فرعی 

از ۱۴۸9 اصلی واقع در سمل جنوبی قطعه ۲ بخش۴ بوشهر *** 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۰ /۰۵ /۱۴۰۰             

تاریخ انتشارنوبت دوم : ۲۵ /۰۵ /۱۴۰۰
عیسي رضایي
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان

 پیکر »محمد سرور رجایی« راوی 
شهدای مشترک ایران و افغانستان در 
جوار سید شهیدان اهل قلم و شهدای 

دفاع مقدس به خاک سپرده شد.
پیکر محمد سرور رجایی، مجاهد 
راوی  اسالمی،  انقالب  فرهنگی  جبهه 
افغانستان،  و  ایران  مشترک  شهدای 
نویسنده و شاعر  ظهر امروز )جمعه( با 
حضور خانواده، آشنایان مرحوم رجایی 
فعاالن  و  مسئوالن  برخی  همچنین  و 
 ۲9 قطعه  در  انقالب  فرهنگی  جبهه 

بهشت زهرا و در جوار مزار شهید سید 
مرتضی آوینی سید شهیدان اهل قلم و 
شهدای دفاع مقدس به خاک سپرده شد.
االسالم  حجت  مراسم  این  در 
تبلیغات  سازمان  رئیس  قمی  محمد 
حوزه  رئیس  دادمان  مهدی  اسالمی، 
مسئول  عبودتیان  احمد  سید  هنری، 
بذرافکن  مجید  االوصیا،  خاتم  بنیاد 
معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقالب 
مدیر  شاهمرادی  حسین  اسالمی، 
امیرکبیر، علی محمد  انتشارات  موسسه 

شهرستان  ادبی  موسسه  مدیر  مودب 
ادب، وحید جلیلی مدیر دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگی انقالب، میالد عرفان پور 
مدافع حرم  و  مداح  شاعر، سید مسافر 
افغانستانی، محسن مومنی شریف مدیر 
سابق حوزه هنری، محمدرضا شهبازی 
انقالب  کاریکاتور  و  طنز  مدیرباشگاه 

اسالمی حضور داشتند.
پژوهشگر  رجایی  سرور  مرحوم 
دیروز  سحرگاه  افغانستانی،  نویسنده  و 
)پنجشنبه( بر اثر عوارض ناشی از ابتال 

به کرونا در سن ۵۲ سالگی درگذشت. 
رجایی بیست سال آخر عمر با برکتش 
را صرف جمع آوری اطالعات و خاطرات 
مربوط به شهدای ایرانی جهاد افغانستان 
و شهدای افغانستانی دفاع مقدس کرد.

 ۱۳۴۸ متولد  رجایی  محمدسرور 
کابل بود. وی از سال ۱۳۷۳ به ایران 
مهاجرت کرده و مدیریت خانه ادبیات 
و  شعر  دفتر  مدیریت  و  فغانستان  ا
داستان افغانستان در حوزه هنری را بر 

عهده گرفت.

آوینی افغانستان؛ راوی شهدای امت در جوار شهدا آرام گرفت
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تصویری دیده نشده از زنده یاد نجف دریابندری و هوشنگ ابتهاج )سایه(
اختصاصی دنیای جوانان

مثل نسیم صبحدم 
از خود رها شدم 

محمدعلی عجمی )شاعر تاجیک(

یک پرده در سکوت شکستم، صدا شدم
رفتم دعای ندبه بخوانم، دعا شدم

چون الله در سپیده دم از خون دمیده ام
مثل نسیم صبحدم از خود رها شدم

می خواستم به چرخ در آیم به گرد دوست
پیش از طواف کعبه سوی کربال شدم

از عشق دوست، خاک وجودم بلند شد
از عشق دوست، آینۀ کبریا شدم...

می خواستم رضا شود از من خدای من
گردی ز آستان اماِم رضا شدم

می خواستم به سمت حرا دل روان کنم
یک پرده در سکوت شکستم، صدا شدم



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی كاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی
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فرنوش صمدي در جشنواره زنان بیروت

فرضی،  خط  یی  سینما فیلم 
و  صمدی  فرنوش  کارگردانی  به 
 ۲ برنده  مصفا  علی  تهیه کنندگی 
گروه  بهترین  و  فیلم  بهترین  جایزه 
بازیگران از جشنواره بین المللی فیلم 
شد.  لبنان  کشور  در  بیروت،  زنان 

که  بیروت  زنان  فیلم  بین المللی  جشنواره 
با عنوان زنان برای تغییر با گردآوری فیلمسازان و دوستداران سینما از 
سراسر جهان با استفاده از قدرت لنز و سینما که پنجره ای برای جامعه 
و به ویژه زنان است، با مسائلی مانند برابری جنسیتی، هویت جنسی و 
خشونت خانگی توسط انجمن فیلم بیروت برگزار می شود. سحر دولتشاهی، 
پژمان جمشیدی، حسن پورشیرازی، آزیتا حاجیان، امیررضا رنجبران، صدف 
عسگری، محمد حیدری و آیلین جاهد به عنوان بازیگران اصلی در خط 

فرضی ایفای نقش کرده اند.

فیلم هاي عباس كیارستمي در سیدني

ره  جشنوا هشتمین  و  شصت 
مرکز  ری  همکا با  سیدنی  فیلم 
مه  برنا لیا  ا ستر ا متحرک  ویر  تصا
مرور فیلم های کوتاه و بلند زنده یاد 
عباس کیارستمی را برگزار می کنند. 

در این برنامه ۸ فیلم بلند و ۳ فیلم کوتاه 
کارنامه سینماگر فقید ایرانی ابتدا ماه اوت 
در شصت و هشتمین جشنواره فیلم سیدنی به نمایش درمی آید و سپس 
 ACMI گزیده این آثار ماه سپتامبر در مرکز تصاویر متحرک استرالیا

روی پرده می رود. 
مدیر جشنواره فیلم سیدنی درباره این برنامه گفت: عباس کیارستمی 
یکی از تاثیرگذارترین چهره های سینمای امروز است و شیوه درخشان 
فیلمسازی او به تماشاگران در سراسر جهان اجازه می دهد سینمای ایران 

را به بهترین شکل تجربه کنند و از آن بیاموزند.

امین زندگاني و اولین تجربه كارگرداني

نشست خبری عوامل تولید فیلم 
تجربه  اولین  سرخ،  کتاب  سینمایی 
موضوع  با  زندگانی  امین  کارگردانی 
واقعه عاشورا به همت سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در این 

نشست  این  در  زندگانی  شد.  برگزار  شهر 
گفت: این فیلم سینمایی که اکنون مراحل 
درباره  می کند،  دنبال  بافق  شهرستان  نخلستان های  در  را  فیلمبرداری 
سندیت واقعه عاشورا بنابر یک روایت تاریخی است که به تهیه کنندگی 
محمد مصری پور و زهرا اسحاقیان با نقش آفرینی بازیگرانی مانند الیکا 
عبدالرزاقی، فریبا متخصص، بهار قاسمیان و امیرارسالن رزمی و دیگر 
عوامل در حال تولید است. بسیاری از عوامل تولید این فیلم به جای عدد 
چک قراردادشان عنوان هدیه را نوشته اند ولی به نحوی در این اثر ایفای 

نقش کرده اند که هزینه ساخت این فیلم میلیاردی متصور خواهد شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل كه به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب كیفی:  40

تهمینه میالني و میانبر براي واكسیناسیون

جنجالي  چهره  میالنی  تهمینه 
در  فیلمي  مدتهاست  که  هنر  عرصه 
سینما نساخته است، قصد دارد سریال 
با  و  اجتماعی  مضمونی  با  را   میانبر، 
و  مجرب  کارشناسان  از  بهره گیری 
با موضوع مهارت زندگی بسازد. این 

 ۳۲ از  پس  میالنی،  تهمینه  سریال  اولین 
سال حضور در سینماست که از سال ۶۸ با فیلم بچه های طالق آغاز شد. 
تهیه کنندگي این سریال را مانند همیشه همسر تهمینه میالني یعني 

محمد نیک بین برعهده خواهد داشت.
 البته این روزها به واسطه اتفاقاتي که از سوي ساترا رخ مي دهد، به 
نظر مي رسد که تهمینه میالني کار ساده اي براي دریافت مجوز نخواهد 
داشت. ضمن اینکه او اعالم کرده امیدوار است با واکسینه شدن اهالی 

سینما، ساخت سریال را به طور جدی آغاز کند.
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از نبود بودجه كافي تا سانسورهاي سلیقه اي

صفا آقاجاني: صداوسیما مي خواهد خطوط قرمز خود را 
وارد شبکه خانگي كند!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122۷52190
امور  مشتركین: كلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

زمینه هاي  در  که  هنرمنداني 
واقع  به  و  باشند  هنرمند  مختلف 
عرضه  براي  کافي  توان  و  استعداد 
بسیار  باشند،  داشته  را  خود  هنر 
اندک هستند. صفا آقاجاني از جمله 
هنرمندان شاخص و پیشکسوت هنر 
عرصه  در  هم  که  است  کشورمان 
دوبله و اجرا در رادیو موفق است و 
هم در عرصه بازیگري. قطعا همه 
نمایش های  در  او  صدای  با  یا  ما 
عین  در  و  داریم  خاطره  رادیویی 
حال با هنرنمایی او در آثار سینمایی 
و تلویزیونی آشنا هستیم. هنرمندنی 
با  بازهم  اما  است  گزیده کار  که 
مردم  ذهن  در  هنرنمایی هایش 
را  آقاجانی  صفا  است.  بسته  نقش 
دردسرهای  سریال  در  روزها  این 
چندمین  برای  که  می بینیم  عظیم، 
با  می شود.  پخش  تلویزیون  از  بار 
کشورمان  ارزشمند  هنرمند  این 
این  وضعیت  از  تا  شدیم  همراه 
روزهاي تولیدات هنري و همینطور 

فعالیت هایش بیشتر بدانیم...

-شما از جمله هنرمنداني بودید 
که به تازگي واکسن کرونا دریافت 
کرده اید... در ابتدا با همین بیماري 
عجیب شروع کنیم که چه تاثیري 
روي کار و زندگي همه ما گذاشته 

است؟
آلوده  را  جهان  تمام  *کرونا 
کرده و ردپایی که از خودش گذاشته 
در تمام خانواده های جهان مشهود 
نبود  و  ناامنی  بیکاری،  فقر،  است. 
است.  آثار  این  از  بخشی  سالمت 
البته در کشور ما نیز مدیریت بسیار 
ضعیف بوده است. در واقع می توان 
تصور  در  این  از  ضعیف تر  گفت 
کسی نمی گنجید و وزارت بهداشت 
این همه  و  این همه کشته  از  بعد 
بیمار هنوز نمی داند که وارد کردن 
واکسن به عهده وزارت بهداشت هر 
کشوری هست یا نیست!؟ بعد از این 
همه تبلیغی که شرکت ها قرار است 
خودشان واکسن بسازنند و چه بکنند، 
تازه چند روز است که ۶۰ ساله های 

ما نوبت شان شده تا واکسن بزنند!

-چند سال است که در سینما 
شده  کمتر  فعالیت تان  تلویزیون  و 
دلیل  یا  کروناست  دلیل  به  است، 

دیگری دارد؟
و  کم کار  بازیگر  کال  *من 
گزیده کاری  هستم،  گزیده کاری 
را کم کار می کند ولی  آدم  مقداری 
به  ربطی  اصال  من  کم کاری  دلیل 
از من  ندارد. در سینما  گزیده کاری 
اینکه در بین  دعوت نمی شود مگر 
بازیگران کسی باشد که بگوید این 
نقش کامال مناسب صفا است. وگرنه 
به  تا  بازیگران من  انتخاب  بین  در 
حال ندیدم که کسی فکر کند خانم 
آقاجانی هم می تواند در سینما کار 
کند. در تلویزیون هم ایام کرونا سبب 
شد، همه خانه نشینی داشته باشند و 
بعدا  و  نمی شد  انجام  کاری  اوایل 
که کارها شروع شد رفتن به سرکار 

خیلی ترسناک بود ولی من با وجود 
این، پارسال یک سینمایی کار کردم 
پخش  تلویزیون  از  بار  چندین  که 
در سریال  ماه  از دی  و  است  شده 
مستوران، مشغول هستم و االن هم 
جلوی دوربین آقای سلیم خانی برای 

سریال راه شب هستم.

تحت  سریال  یک  هم  -قبال 
ارتباطی  آیا  داشتیم!  راه شب  عنوان 

با آن برنامه دارد؟
صرفا  ندارد.  ارتباطی  *خیر، 
مدت  چون  است.  اسمی  تشابه 
سریال  آن  تولید  از  زیادی  زمان 
آن  اسم  از  می توانند  است،  گذشته 

استفاده کنند.

به  پا  ما  بازیگران  که  -زمانی 
کاری  پیشنهادات  می گذارند،  سن 
این  چرا  می شود.  کمتر  آنها  برای 
برای  آسیبی  چه  و  می افتد  اتفاق 

هنر کشور ما دارد؟
به  ما  کشور  هنر  به  *آسیب 
خصوص در حیطه سینما و تلویزیون 
خیلی بیشتر از این حرف هاست که 
بخواهیم فقط به بازیگری بپردازیم. 
و  فیلمنامه ها  موضوع  همه،  از  اول 
مخاطب  بازار  برای  سرمایه گذاری 
تولیدات  در  ما  نه  متاسفا است. 
را  سال های اخیر به مرور مخاطب 
خیلی آسان پسند کردیم یعنی همین 
که چهارتا جوک بگوییم و بخندیم 
را  اجتماعی مان  قرمزهای  خط  و 
مقداری رد کنیم یا عشق و عاشقی 
و گریه و زاری را به مخاطب نشان 
دهیم کافی است. در نتیجه به اینجا 
می رسیم که عده ای جوان باید بیایند 
کار  موضوع  این  روی  انرژی  پر  و 
و  شود. صدا  مخاطب پسند  تا  کنند 
تاریخی   نقش های  همه  هم  سیما 

حمایت  فرهنگسازی،  از  اعم  خود 
از هنر، موسیقی و حمایت از روابط 
صرفا  و  گذاشته  کنار  را  اجتماعی 
رویکردش سیاسی و مسائل مرتبط 
شده  قرمزها  خط  اعمال  و  آن  به 
سن  به  پا  که  کسانی  طبیعتا  است 
که  موضوعی  در  کمتر  گذاشته اند 
دوربین  جلوی  فیلمنامه  عنوان  به 
اینکه  ضمن  دارند.  نقش  می رود، 
نقش های خاص تر به افراد خاص تر 
داده می شود و همه ما می دانیم این 
وجود  تلویزیون  و  سینما  در  روابط 
آن  آبشخور  نمی دانیم  ولی  دارد 
کجاست و از کجا این روابط ایجاد 
برای  نقش  می دانیم  ولی  می شود 
آدم ها نوشته می شود نه اینکه آدم ها 

برای نقش انتخاب شوند.

نقش  نام  به  چیزی  -االن 
شده اند  تیپ  همه  انگار  نداریم! 
یعنی یک کارگردان شخصیت یک 
همیشه  و  می کند  پیدا  را  کاراکتر 
همان نقش را به همان آدم پیشنهاد 
به حال شده است که  تا  می دهند. 
مادری  از  متفاوت تر  نقشی  به شما 

مهربان و دلسوز پیشنهاد دهند؟
ست!  شما با  حق  مال  *کا
می خواهم برای شما موشکافی کنم 
متفاوتی  جاهای  از  دیدگاه  این  که 
نشات می گیرد. اول از همه از آنجایی 
آب می خورد که سلیقه ها پایین آمده 
و کلیشه ای شده است. برای نمونه، 
کارگردان جرات نمی کند نقش مادر 
مهربان و دلسوز را به کسی بسپارد 
که تا به حال این نقش را بازی نکرده 
نامهربان  مادر  نقش  مثال  یا  است 
حال  به  تا  که  بسپارد  کسی  به  را 
نقش نامهربان را بازی نکرده است. 
فرض بفرمایید آقای سعید سلطانی 
در ستایش، نقش یک مادر نامهربان 

را به من سپردند و زمانی که من به 
لوکیشن رفتم تمام گروه فکر کردند 
که من به اشتباه به کار دعوت شدم 
و قرار بوده که خواهر من )معصومه 
در  شود.  حاضر  سرکار  آقاجانی( 
می گفتند  سلطانی  آقای  حالی که 
که من صفا آقاجانی را می خواهم و 
همه اعضای گروه فکر می کردند که 
من از پس این نقش برنمی آیم چون 
همیشه یک مادر مهربان بودم. حتی 
بعدها مردم می گفتند زمانی که شما 
خوردیم.  گول  دیدیم  سریال  در  را 
بودیم  ستایش  دختر  ازدواج  نگران 
و زمانی که شما وارد شدید گفتیم 
همه چیز خوب پیش می رود اما این 
اتفاق رخ نداد و ما شوکه شدیم. نکته 
دیگر اینکه زمان شروع تمام کارها 
در  بازیگر  انتخاب  عنوان  به  فردی 
کنار گروه های بازیگر قرار می گیرد و 
کسی که فکر می کند از پس این کار 

برمی آید را انتخاب می کند.

-به این داستان اشاره کردید که 
اعضای گروه فکر کردند دعوت شما 
به اشتباه انجام شده است، تا حاال 
پیش آمده که واقعا چنین اشتباهی 

بین شما و خواهرتان انجام شود؟
*بله این اتفاق رخ داده است. 
در عالم کار این اتفاق ها پیش می آید. 
با این حال که ایشان قِد بلند و هیکِل 
متناسبی دارند اما من قدکوتاه تری 
دارم و کمی چاق هستم. اما در عین 
حال که این تفاوت ها را داریم ولی 
در  اما  داریم.  مشابهی  خیلی  چهره 
بود  مشخص  کامال  زمانه،  سریال 

که ما دو نفر هستیم.

-زمانی یک سریال را می سازد 
و سریال هم مورد استقبال مخاطبان 
پخش  را  آن  بارها  می گیرد،  قرار 

می کنند. این اتفاق برای سریال های 
پایتخت، یوسف پیامبر، مختارنامه و 
است...  داده  رخ  عظیم  دردسرهای 
این موضوع چه آسیبی به مخاطب 

و سریال وارد می کند؟
که  است  این  اصلی  *آسیب 
این تکرارها باعث می شود تا ذهن 
همین  برای  نشود.  تازه  مخاطب 
است که مخاطبان ما شدیدا به دیدن 
خانگی  نمایش  شبکه  سریال های 
اثر  یک  دنبال  چون  آورده اند  روی 
تازه هستند. دومین آسیبش هم این 
است که یک اثری که رد خوبی از 
خود به جای گذاشته تبدیل به یک 
سریال دم دستی و بی ارزش می شود. 
من هنوز هم می بینم که دردسرهای 
ولی  دارد  را  خود  مخاطب  عظیم 
ریزش  باعث  تکرارها  این  طبیعتا 
آنها شده است. سریال دردسرهای 
عظیم اولین بار که پخش شد، یکی 
از مهمترین سریال های تلویزیون به 
شمار می آمد، اما االن به یک سریال 

دم دستی تبدیل شده است.

گذشته  مانند  تلویزیون  -چرا 
جذاب  سریال های  ساخت  توانایی 
سریال   ۱۰ هر  از  شاید  ندارد؟  را 
جدید فقط دوتای آن برای مخاطب 
خیلی جذاب باشد. فکر می کنید چرا 
تلویزیون به این سمت رفته است؟ 
البته خیلی از افراد معتقدند که چون 
شبکه نمایش خانگی روی کار آمده 

تلویزیون به اینجا رسیده است!
*به نظرم اینطور نیست. شبکه 
تولید  برای  دستش  خانگی  نمایش 
بسیار باز است و سرمایه بسیار خوبی 
هم دارد که نکته بسیار تاثیرگذار و 
اثر تصویری است.  تولید  مهمی در 
می تواند  کارگردان  اینکه  بعد  نکته 
بازیگرهای خوبی داشته باشد و تیم 

انتخاب  محتوا  تولید  برای  را  خوبی 
کند. تولیدکننده یک کارگردان خوب 
را برای کار در نظر می گیرد. همانطور 
که اشاره کردم به نظرم صدا و سیما 
همه نقش های تاریخی  خود اعم از 
فرهنگسازی، حمایت از هنر، موسیقی 
و حمایت از روابط اجتماعی را کنار 
گذاشته و صرفا رویکردش سیاسی و 
اعمال خط  و  آن  به  مرتبط  مسائل 
خط  نه  هم  آن  است.  شده  قرمزها 
بلکه  شده،  تعریف  کلی  قرمزهای 
خط قرمزهای شخصی. یک چیزی 
تعریف شده اما وقتی دست به دست 
می شود تغییرات زیادی انجام می شود 
شخص  خیلی  ماجرا  این  چون  و 
محور است، برای همین کارگردانان 
کمی حاضر می شوند که بمانند و با 
تلویزیون همکاری کنند. بودجه کم 
که  بازیگرانی  از  نمی توانند  است، 
دوست دارند استفاده کنند، نمی توانند 
فیلمنامه قوی داشته باشند به همین 

پیدا  کاهش  آثارشان  کیفیت  دلیل 
می کند. االن هم که صدا و سیما با 
وارد کردن فشار به وزارت فرهنگ 
خط  تا  دارد  سعی  اسالمی  ارشاد  و 
وارد  نیز  را  سیما  و  صدا  قرمزهای 
همین  کند.  خانگی  نمایش  شبکه 
باعث شده که بازیگر با ناراحتی به 
شدن  بی معنی  و  پالن  چند  حذف 
اعتراض  بعدی  واکنش  صحنه های 
کند که درست هم می گوید. متاسفانه 
اکثر اوقات اعمال نظرهای شخصی، 

تولیدات را ضعیف می کند.

-نگاهی بیندازیم به سال ۶۳ و 
ورود شما به رادیو، همچنان در این 

حوزه فعالیت دارید؟
حاال  تا  سال  همان  از  *من 
کارمند رادیو هستم، بازنشسته نشدم 
برای اینکه از ابتدا استخدام نشدم، 
بیمه هم ندارم ولی همچنان مشغول 

به فعالیت در این زمینه هستم!

-در حال حاضر وضعیت مالی 
به  دخل تان  است؟  چگونه  رادیو 

خرج تان می رسد؟
*هرگز، به قدری است که فقط 
پول ترددمان تامین می شود و همه 

باید یک شغل دیگر داشته باشیم.

زیاد  را  جمله  این  ما  -البته 
ر  پولدا هنرمندان  که  می شنویم 

هستند!
*بله، این جمله را زیاد می شنویم 
اما به این خاطر است که از همه چیز 
خبر ندارند، این موضوع آواز دهل از 
دور شنیدن است. نکته دیگر اینکه 
متاسفانه کشور ما حد متوسط ندارد 
یا فقیر است یا غنی و عده ای هرگز 
نمی توانند باور کنند که من در دسته 
مستاجرم،  هنوز  می گنجم،  فقیرها 
است.  پایم  زیر  ماشین  ارزان ترین 
چون اغلب من را در تولیدات می بینند 
فکر می کنند در دسته ثروتمندانم. اما 
۵۰نفر بیشتر در این عرصه نیستند که 
وضع مالی مناسبی دارند و به غیر از 

آن تعداد همه فقیر هستند.

ادامه  روند  این  اکنون  -چرا 
ندارد؟

یک  اگر  جهان  هرجای  *در 
رستورانی باز شود که پر مشتری باشد، 
صاحبان آن هر روز به این فکر می کنند 
که روز بعد چه خدمتی ارائه دهند. اما 
در کشور ما اگر یک رستوران باز شود 
که مشتری زیاد دارد، از فردایش به 
این فکر می شود که از چه چیزی کم 
شود تا سود بیشتری به دست بیاید. 
هم  رادیو  برای  اتفاق  این  متاسفانه 
رخ داد. کم کم رادیو خیلی بزرگ شد 
آن زمان ۲ رادیو بیشتر نداشتیم، رادیو 
سراسری و رادیو دو که تولیدات داشتند 
رادیوها  این  تعداد  زمان  مرور  به  اما 
و  بعد نظرهای شخصی  بیشتر شد. 
پول  بعد  کردند.  اعمال  غیرشخصی 
نویسنده های  تا  نبود  اندازه کافی  به 
خوبی وارد شوند. هر نویسنده ای که 
وارد رادیو شد و نویسنده خوبی شد، 
به عرصه تلویزیون و سینما ورود پیدا 
کرد. البته من هنوز امیدوارم، نمی دانم 
چرا. شاید هم چون دستم کوتاه است 

این امید را دارم.
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