
تورم افسار گسیخته، نتیجه چاپ بی پشتوانه پول؛

فروش اوراق، راهکاری برای کنترل تورم

زنگنه گفت: در دولت دوازدهم و همزمان با بازگشت 
تحریم ها علیه ایران، ۱۰۰ میلیارد دالر نفت نفروختیم و از 

صادرات نفت ایران جلوگیری شد.
به گزارش، »بیژن زنگنه« روز گذشته و در جلسه رییس جمهوری 
با مدیران ارشد دولت، با اشاره به اینکه خدمت به مردم، فرصت بزرگی 
است که شاید با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه و جایگزینی نباشد، 
ادامه داد: الزم می دانم از حجت االسالم و المسلمین روحانی تشکر 

کنم که به من اعتماد کرد و فرصت خدمت داد. وی با بیان اینکه از 
ابتدای دولت دوازدهم تحلیل من این بود که این دوره، دوره بسیاری 
سختی خواهد اما فکر نمی کردم سختی کار تا این حد باشد، افزود: 
فراز و نشیب های فراوان روزهای تلخ و شیرین و البته بیشتر روزهای 
تلخ، برای مردم و دولت به وجود آمد و خداوند بزرگ را سپاسگذارم با 
وجود هر سختی و فشاری این دوره را با شرافتمندی به پایان رساندیم.  
صفحه 3

نماینده مردم کرمان در مجلس: 

بسته شدن پیام رسان های خارجی
 مشکلی را حل نمی کند 

نگاه مردم به فرزندخواندگی بهتر شده است 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور گفت: قصد تعطیلی خانه های امن را 
به هیچ عنوان نداریم، چراکه به این خانه ها 

نیاز داریم.
به گزارش دنیای جوانان، حبیب اهلل مسعودی فرید 
درباره  بهزیستی کشور  اجتماعی سازمان  امور  معاون 
وضعیت فرزندخواندگی گفت: سامانه فرزندخواندگی از 
سال گذشته آغاز به کار کرد و تاکنون ۱۶ هزار نفر در 
این سامانه ثبت نام کرده اند. براساس قانون سال ۱3۹۲ 
که مربوط به بحث فرزندخواندگی است و آیین نامه هایی 
که در سال ۱3۹۴ در دولت مصوب شد، باعث شد تا 
روند رو به رشدی در تعداد فرزندخواندگی در این مدت 

داشته باشیم.
صفحه ۲

شهردار شاهرودبراز داشت:

مهم ترین وظیفه شهردار ایجاد حس آرامش
 در شهروندان است
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صفحه 2فضای مجازی را نمی توان حذف کرد!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وقتي در 11 سالگي 

به تئاتر نگاهي 
حرفه اي داري!

6ورزش
شهریار مغانلو: باشگاه 

پرتغالی باید برای من 
تصمیم بگیرد

نک 3با

سلسله نشست های بندباز، تامالتی درباره تئاتر ایران، 
که به همت خانه هنرمندان برگزار می شود روز گذشته 
میزبان آتیال پسیانی کارگردان و بازیگر عرصه تئاتر بود 
که با احسان زیورعالم کارشناس برنامه تحت موضوع 

میرا ث دار سخن گفت.

برای  خود  مبهم  وضعیت  خصوص  در  مغانلو  شهریار 
همه  که  شد  مدعی  پرسپولیس  با  همکاری  ادامه 
مشخص  طرفین  مذاکرات  در  آتی  روزهای  طی  چیز 

خواهد شد.

 بانک صادرات ایران طی اطالعیه ای از سهامداران 
این بانک درخواست کرد برای دریافت سود سهام 

سال مالی ١٣٩٩ به شعب بانک مراجعه کنند.

فراخوان سهامداران 
»وبصادر« برای 

دریافت سود به شعب 
بانک صادرات ایران

وزیر نفت: مدیریت ما مدیریت جهان سومی است!  افزایش ۳۲ درصدی بیماران بستری کرونا 
در هفته گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در هفته گذشته شاهد 
افزایش 3۲ درصدی در تعداد بیماران کرونا مثبت بستری و افزایش 3۸ درصدی در 
تعداد بیماران فوت شده نسبت به هفته قبل تر بودیم. به گزارش دنیای جوانان، سیما 
سادات الری درباره وضعیت بیماری کووید ۱۹ در هفته گذشته بیان کرد: در هفته 
ابتدایی مرداد ماه تعداد ۱۸۰ هزار و ۲۵۷ بیمار سرپایی کرونا مثبت در کشور شناسایی شدند که 

نسبت به هفته قبل تر از آن، افزایش حدود ۲۷ درصدی را نشان می دهد.
صفحه  ۲

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی 
چین  اقتصادی  وضعیت  به  نسبت  نگرانیها  تاثیر  حت  ت
و افزایش تولید اوپک، بیش از یک دالر در هر بشکه 

کاهش پیدا کرد.
بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۱۲ سنت معادل ۱.۵ 
درصد کاهش یافت و به ۷۴ دالر و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۹۷ سنت معادل ۱.3 

درصد کاهش یافت و به ۷۲ دالر و ۹۸ سنت در هر بشکه رسید.
به گفته ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA، چین 
پرچمدار احیای اقتصادی در آسیا بوده است و اگر فعالیت اقتصادی این 
کشور آهسته شود، نگرانیها درباره تنزل دورنمای اقتصاد جهانی فزونی 
پیدا خواهد کرد. دورنمای تقاضا برای نفت شکننده است و احتماال 

تا زمان پیشرفت روند واکسیناسیون جهانی بهبود پیدا نمی کند.
صفحه 3

قیمت نفت دوباره ریزش کرد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مجتبی کاشی
 مدارس و دانشگاه  ها از جمله اولین مکان  هایی 
از شیوع ویروس کرونا بسته شدند و  بودند که پس 
حاال با اقداماتی مانند واکسیناسیون کرونا برای معلم  
ها و اساتید، تکاپو برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
آغاز شده و به نظر می رسد تصمیم ها بر این شده که 

در هر شرایطی این اقدام انجام شود.
 ۱3۹۸ اسفند  از  دانشگاه ها  و  مدارس  عطیلی  ت
تاکنون منجر به مشکالت تحصیلی و حتی بروز مسایل اجتماعی بسیاری شده 
است. آموزش از راه دور با وجود مشکالت زیرساختی اینترنت و نیاز به دستگاه  
های هوشمند از طرفی منجر به صدمه  هایی برای دانش آموزان شده و از طرف 
دیگر این جنس از آموزش برای برخی از پایه های تحصیلی چندان اثربخش نبوده 
است.نکته قابل توجه دیگر این که بسیاری از خانواده ها که تا پیش از کرونا حداقل 
چند ساعتی بچه  ها را به مدرسه می فرستادند، در این بازه زمانی با مشکالت 
فراوانی برای نگهداری از فرزندان در ساعت  هایی شدند که پیش از آن در آن 
ساعت  ها بچه ها در مدرسه بودند. این موضوع به خصوص برای پدران و مادرانی 

که کارمند هستند، چالش های خانوادگی ایجاد کرده است.
هرچند هیچ کدام این ها باعث نمی شود که از جان و سالمت کودکان و 
نوجوانان گذشت و باید به این هم توجه کرد که شیوع گسترده سویه دلتا ویروس 
کرونا که اتفاقا سرایت پذیری بیشتری دارد، در چند ماه اخیر منجر به نگرانی های 
فراوانی برای بازگشایی مدارس شده است. با این حال به نظر می رسد با توجه 
اساس  این  بر  ها  ها، تصمیم   دانشگاه   اساتید  و  معلم ها  واکسیناسیون  آغاز  ه  ب
شده که بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به هر شکل انجام شود تا از آسیب های 

تحصیلی جلوگیری شود.
حتی اگر قرار به بازگشایی مدارس باشد، باید به این نکته توجه کرد که 
بر  زمینه عالوه  این  در  و  انجام شود  ایمن  به صورت  باید  مدارس  ازگشایی  ب
آموزش و پرورش، خانواده ها و دانش آموزان نیز نقش مهمی بر عهده دارند. 
مسائلی مانند تهویه مناسب و جلوگیری از تجمع و تغییر سبک رفتاری باید در 
دستور کار باشد تا شیوه آموزش به شکل ایمن در مدارس انجام شود. در این 

مسیر حتی می توان از کشورهای اروپایی نیز الگوبرداری کرد.
علی رضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در این زمینه گفت: تفکر 
این که با مجازی شدن مدارس، معلم ها راحت شدند، اشتباه است. زیرا کار معلم  
ها در دوران کرونا بیشتر شد و تعداد معلم  های آموزش دیده هم زیاد شدند و 
باید از ایثارگری معلم  ها در دوران کرونا تشکر کرد. باید توجه کنیم که هیچ 
چیز جای معلم را نمی گیرد. ممکن است آموزش مجازی باشد، اما پرورش به 

شکل مجازی نمی شود و باید درون مدرسه دنبال شود. در دنیا نیز سازمان های 
بین المللی از تعطیلی مدارس ابراز نگرانی کرده و گفته اند که برای بازگشایی 

مدارس فارغ از واکسیناسیون باید برنامه ریزی شود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: میزان ترک تحصیل در دنیا زیاد 
و تعداد کودکان کار افزایش یافته است. حتی در این دوران الگوی خواب، تحرک 

بچه ها و الگوی تغذیه دچار تغییر شده است.
کودکان نیز می توانند به ویروس کرونا آلوده شده و آن را به بقیه اعضای 
خانواده انتقال بدهند، یکی از نگرانی ها  همین  است که بازگشایی مدارس منجر 
به نقل و انتقال ویروس کرونا از طریق بچه ها و از مدرسه به خانه و برعکس 
شود. هرچند در همه ماه های درگیری با کرونا این موضوع مطرح شده که میزان 
درگیری کودکان با کووید ۱۹ به نسبت بزرگساالن کمتر است، اما این منکر نقل 

و انتقال ویروس از طریق این میزبان های مستعد نمی شود.
رابطه  این  یزد در  دانشگاه علوم پزشکی  نوری شادکام، معاون درمان 
که  اطفالی  هستند.  کرونا  انتقال  منابع  مهم ترین  از  یکی  اطفال  فت:  گ
ندارند،  آن چنانی  مشکل  ولی  هستند،  بیمار  یا  دارند  کمتری  شانه های  ن

می کنند. منتقل  را  یماری  ب
رییسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت نیز در این زمینه اظهار کرد: مطالعات 
نشان داده که انتقال کرونا از کودکان به کودکان خیلی کمتر است، اما نسبتا انتقال 
از کودکان به بزرگساالن و برعکس بیشتر است. بچه ها وقتی درگیر ویروس 
می شوند، بی عالمت هستند. این اتفاق دو علت دارد. اول این که انباشت ویروس 
در بدن بچه ها کمتر است، زیرا سیستم ایمنی بدن آنها بسیار باالست و مرتب 
بدن آنها در حال ساخت آنتی بادی است. بنابراین ایمنی بدن کودکان همیشه 

از بدن بزرگساالن بیشتر است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: باید به محض بروز عالئم در 
بدن یک دانش آموز، آن فرد به مراکز بهداشت معرفی شده و عالوه بر دانش 
آموز، والدین او هم تست کرونا بدهند. بنابراین کسانی که در خطر ابتال هستند، 
بزرگساالن و معلم ها هستند، زیرا سیستم ایمنی بدن آنها به نسبت دانش آموزان 

پایین تر است.
به هر حال با توجه به آغاز واکسیناسیون معلم ها و اساتید دانشگاه، بازگشایی 
مدارس در سال جاری به احتمال فراوان اتفاق می افتد. در این زمینه البته برخی 
می گویند که شاید همانند سال گذشته بازگشایی مدارس انجام و پس از دریافت 
هزینه های ثبت نام، دوباره مدارس تعطیل شود. با این حال نمی توان از آسیب های 
آموزش از راه دور به سادگی گذشت و در عین حال باید شرایط ایمنی برای 
حضور دانش آموزان در مدارس به طور صد درصد فراهم باشد و در این زمینه 

هیچ غفلتی پذیرفتنی نیست.

سرمقاله
کرونا و بازگشایی مدارس و دانشگاه  ها!؟

گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو   
هدف مشترک طرح تحوالت محالت کشور، کمک 

به مستضعفین جامعه است.
آغاز  آئین  در  دوشنبه  روز  آقامحمدی  علی   
به کار عملیات اجرایی طرح مشترک طرح تحوالت 
اجتماع محور  فعالیت های  و شروع  محالت کشور 
مراکز مثبت زندگی در مناطق آسیب خیز و حاشیه ای 
مستضعفین  بزرگ  جامعه  برنامه  این  هدف  فزود:  ا
بخواهیم  را  آنها  اینکه  صورت  به  نه  است  امعه  ج
کمک کنیم بلکه به صورت اینکه گنج های آنها را 
کشف کنیم. بنابراین دنبال کسانی نیستیم که قرار 
موانعی  بلکه می خواهیم  کنیم  را کمک  آنها  است 
موانع غیرضرور  و  قرار گرفته  آنها  راه رشد  که سر 

و کمی را برداریم.
تالش  و  تخصص  به  امر  این  کرد:  تاکید  وی 
گام  برداشتن  با  که  نیست  اینگونه  دارد  نیاز  ستمر  م

کنیم  دنبال  را  آن  مداوم  صورت  به  بلکه  شود  مام  ت
تا موفق شویم.

گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
با مشارکت همه نهادهای کشور برگزار  ۷۰ جلسه 
اعتبارات  با  و  کند  پیدا می  تداوم  فقر  چرا  که  شد 
اختصاص داده شده، این چرخه شکسته نمی شود 
به  اگر  شود.  می  آنها  شامل  خاصی  جغرافیای  و 
اقتصاد  کل  در  فقر  زایش  گفتیم  می  طبیعی  طور 
است، معنا نداشت در یک جغرافیای خاص اینگونه 
باید  باشد پس مساله ای در جامعه وجود دارد که 

آن را رفع کرد.
به  زیاد  های  بحث  از  پس  افزود:  قامحمدی  آ
دارد،  وجود  مساله  دو  که  رسیدیم  امر  این  جماع  ا
خود  اراده  به  باید  کند  تغییر  باید  آنچه  آنکه  ول  ا
دهیم که چگونه  توانیم تشخیص  نمی  باشد.  مردم 
به آنها کمک کنیم یا مساله آنها چیست. نکته ای 

که غالبا مغفول بود و همه تشخیص می دادند که 
اولویت  درصورتیکه  است  چیز  آن  یا  این  به  یاز  ن
و  روحیات  با  مطابقت  و  انجام  نحوه  تشخیص  ا  ه

فرهنگ ها باید لحاظ می شد.
نهادهایی  بود که  این  نکته دوم  ادامه داد:  وی 
که باید خدمت می دادند هماهنگی با هم نداشتند و 
هرکدام خدمت خود را ارائه می دادند ناقص و ناتمام 
می ماند. بنابراین قرار شد این دو مشکل بدون ایجاد 
ساختار جدید رفع شود چون یکی از ضعف ها این بود 
ناکارآمد  دلیلی  هیچ  بدون  را  موجود  ساختارهای  که 
تلقی می کردند و صرف اینکه نتیجه نگرفتند، عامل 
را ساختار یا حتی بودجه می دیدند. بنابراین هماهنگی 
بین نهادها را مبنا قرار دادیم. قرار شدیم غیرازاینکه 
محله محور کارکنیم، کوچه محور کار کنیم و از نیروی 
همان کوچه کمتر از 3۰ سال استفاده کنیم و سمت 

آنها شهردار کوچه باشد.

هدف طرح تحوالت محالت کمک به مستضعفین است

صفحه 3
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نماینده مردم کرمان در مجلس: 
بسته شدن پیام رسان های خارجی مشکلی را حل نمی کند 

رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی گفت: با شتاب زدگی مجلس در مصوبه اخیر مربوط به طرح صیانت از 
کاربران فضای مجازی، ظرفیت دولت سیزدهم در ارائه الیحه جامع حذف شد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، محمدرضا پورابراهیمی 
از حقوق  اجرای طرح صیانت  در  به دغدغه های مردم  اشاره  با  در عین حال 
تصمیم  مبنای  حوزه  این  در  شدن  ضابطه مند  افزود:  مجازی  فضای  اربران  ک

هاست و بسته شدن پیام رسان های خارجی مشکلی را حل نمی کند.
وی در زمینه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی که توسط اکثریت 
بود  انتظار  داشت:  اظهار  است  شده  ارائه  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضای  ا
درباره این طرح که توسط بیشتر نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین 
شده با توجه با تاثیرگذاری و ابعاد مختلف این موضوع بر حوزه های مختلف 
اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی با سایر نمایندگان مشورت و کار جمعی 

انجام می شد.
اقتصادی همفکری نشد با کمیسیون 

این  تاثیرات مهم  باوجود  تاکید کرد:  اقتصادی مجلس  رئیس کمیسیون 
هیچگونه  کشور  اقتصاد  در  مجازی  کارهای  و  کسب  فضای  روی  بر  طرح 
از این  انجام نشده و ما  با کمیسیون اقتصادی  مشورت همفکری و همنظری 
طرح اطالع نداشتیم تا زمانی که اخیرا این موضوع در صحن علنی مطرح شد.

پورابراهیمی اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است، مدیریت فضای مجازی 
و  گیرد  قرار  آینده  دولت  و  کار مجلس  در دستور  باید  به طور قطع  است که 
بخش رهاشدگی این فضا که امروز در حوزه های امنیت اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی مشکل ایجاد می کند باید برطرف شود. 
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در زمان انتخابات 
ریاست جمهوری افزود: معظم له اخیرا فرمودند اولویت اصلی کشور موضوعات 
اقتصادی، معیشتی و اشتغال جوانان است  لذا علیرغم ساماندهی فضای مجازی 
کار  اولویت  و  مردم  و  معظم له  مطالبه  است،  نظام  دلسوزان  تمام  دغدغه  که 

مجلس حل مشکالت اقتصادی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با اشاره به مصوبه 
اخیر مجلس در خصوص اصل ۸۵ طرح صیانت اظهار داشت: مفهوم اصل ۸۵ 
این است که مجلس اجازه داد یک کمیسیون تخصصی تشکیل شود، به جای 
اینکه مواد و اجزای تبصره های طرح صیانت در صحن علنی بررسی شود در 
این کمیسیون بررسی و جمع بندی این کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود.

بخش هایی از طرح باید تغییر جدی کند
پورابراهیمی با اشاره به اهمیت و آثار و پیامدهای ناشی از طرح صیانت 
و  کسب  حوزه  و  معیشتی  اقتصادی،  های  حوزه  با  مرتبط  مجازی  فضای  ر  ب
کارها نیز بیان کرد: به دلیل تاثیرات جدی بر معیشت و اقتصاد مردم حتما باید 
بخش هایی از این طرح تغییر جدی پیدا کند و به صورت جامع بررسی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه هنوز 
هیچ طرحی به تصویب مجلس نرسیده است ادامه داد: آنچه مصوب شده روش 
بررسی طرح است لذا هیچ متن طرحی هنوز در مجلس به تصویب نرسیده که 
البته نظر ما این بود بررسی به صورت عادی انجام شود لذا همزمان با گزارش 
کمیسیون فرهنگی به صحن علنی کمیسیون های مهم و مرتبط با طرح همانند 
کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون فرعی گزارش خود را تهیه و به صحن 
علنی ارائه کند که البته با این اقدام مجلس این فرصت از کمیسیون های فرعی 

در قالب گزارش جامع مجزا به صحن از نمایندگان سلب شد.
پورابراهیمی گفت: معموال طرح هایی اصل ۸۵ می شوند که در هدفگذاری 
آنها یک قانون آزمایشی است یا اینکه زمان رسیدگی به آنها وقت زیادی بگیرد 
و شرایط خاص داشته باشند که طبیعتا این موضوعات در خصوص طرح مذکور 
باید طرح به صورت عادی در دستور کار  این بود که  لذا نظر ما  نبود و  وارد 
نمایندگان قرار بگیرد و تصویب آن با جزئیات در صحن علنی مجلس نهایی شود.

وی اضافه کرد: لذا ما با اصل موضوع مدیریت فضای مجازی صددرصد 
موافقیم اما با روش و نحوه رسیدگی به این محتوای بسیار مهم مخالفیم.

پورابراهیمی ادامه داد: در صورت تشکیل کمیسیون مشترک این ظرفیت 
می تواند کمک کند تبادل نظر برای بخش هایی که در جامعه نگرانی ایجاد 
می کند تصحیح و بخش هایی را که می تواند اضافه شود و طرح را تقویت 
باید انجام  کند و موجب شود نقاط ضعف را بر طرف کند که طبیعتا این کار 
گیرد با این وجود رویکرد بررسی غیر اصل ۸۵ بررسی جامع تر و کامل تری 

را در پی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ضمن انتقاد از عملکرد 
دولت یازدهم و دوازدهم بیان کرد: اگر چه نتیجه عدم ورود دولت طی سال های 
اخیر به ساماندهی فضای مجازی باعث تدوین این طرح شد، لیکن انتظار از 
مستقر  جدید  دولت  بدهند  اجازه  دولت  تغییرات  آستانه  در  بود  این  مایندگان  ن
شود و دولت سیزدهم با ارائه الیحه جامع بتواند این موضوع را با بررسی تمام 

بعاد سازماندهی کند. ا

14 مرداد صورت می گیرد؛
تحلیف اعضای ششمین دوره شورای شهر تهران

فرماندار تهران از برگزاری مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای 
شهر تهران در روز ۱۴مردادماه سال جاری با حضور معاون عمرانی وزیر کشور 

و استاندار تهران و  رئیس مجمع نمایندگان تهران خبر داد.
برگزاری  روند  تشریح  در  فرهادی  عیسی  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
مراسم تحلیف ششمین دوره شورای اسالمی شهر تهران گفت: این مراسم 
در روز ۱۴ مردادماه سال جاری توسط فرمانداری تهران برگزار خواهد شد.

مجمع  وزیر کشور،  عمرانی  معاون  با حضور  مراسم  این  افزود:  وی 
تهران،  استاندار  عمرانی  معاون  تهران،  استاندار  تهران،  استان  مایندگان  ن
فرمانداران شهرستان های ری و شمیرانات، فرمانده انتظامی تهران بزرگ 

و رییس سابق شورای شهر تهران برگزار خواهد شد.
وی درباره حضور خبرنگاران و پوشش رسانه ای این مراسم نیز گفت: 
با توجه به شرایط قرمز کرونایی در تهران پیش تر از رسانه های دیداری 
شنیداری و مکتوب اسامی خبرنگاران برای استقرار مناسب و رعایت پروتکل 
های بهداشتی اخذ شده تا مراسم با پوشش رسانه ای مناسب و حفظ فاصله 

گذاری اجتماعی برگزار شود.

افزایش ۳۲ درصدی بیماران بستری کرونا در هفته گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در هفته 
گذشته شاهد افزایش 3۲ درصدی در تعداد بیماران کرونا مثبت بستری و 
افزایش 3۸ درصدی در تعداد بیماران فوت شده نسبت به هفته قبل تر بودیم.

به گزارش دنیای جوانان، سیما سادات الری درباره وضعیت بیماری 
کووید ۱۹ در هفته گذشته بیان کرد: در هفته ابتدایی مرداد ماه تعداد ۱۸۰ 
هزار و ۲۵۷ بیمار سرپایی کرونا مثبت در کشور شناسایی شدند که نسبت 

به هفته قبل تر از آن، افزایش حدود ۲۷ درصدی را نشان می دهد.
وی ادامه داد: همچنین در هفته ای که گذشت، میانگین بروز موارد 
مثبت بستری در کشور حدود ۲۷ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و 
میانگین بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری حدود ۲۴ نفر به ازای هر 

یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است. 
و  گلستان  ایالم،  مازندران،  استان های  گفت:  بهداشت  وزیر  عاون  م
سمنان در هفته گذشته به ترتیب دارای بیشترین میزان بروز موارد مثبت 

بستری در کشور بوده اند.
کرد:  اظهار  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  خنگوی  س
همچنین بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹ در 
کشور به ترتیب در استان های البرز، هرمزگان، یزد و بوشهر گزارش شده است.

درست یا غلط بودن طرح صیانت از نگاه کارشناسان؛

فضای مجازی را نمی توان حذف کرد!
تهیه و تنظیم:

نشمیل رستمی
ابتدای  از  یازدهم  جلس  م
تصویب  جای  به  تاکنون  کارش  به  غاز  آ
طرح هایی که گره گشای مشکالت زندگی 
باشد فعالیتش را به سمت محدود و  مردم 
مسدود کردن فضاها از جمله فضای مجازی 

پیش می برد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان در 
بسته  در های  یازدهم پشت  شیراز، مجلس 
بهارستان موافقت خود را با الیحه جنجالی 
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی 
و سامان دهی فضای پیام رسان ها اعالم کرد 
تا کلکسیون اقدامات عجیب و غریب مجلس 

در یک سال اخیر تکمیل شود.
کاربران در فضای مجازی تصویب این 
طرح را »روز سیاه« کشور خواندند و رسانه ها، 
سیاستمداران، هنرمندان و کاربران در فضای 
مجازی به این اقدام واکنش نشان داده و به 

شدت از آن انتقاد کردند.
آن طور که اکبری نماینده شیراز در 
رسد  می  نظر  به  گوید:  می  دهم  جلس  م
نمایندگان  بودن  انقالبی  و  رقیب  داشتن  ن
مجلس یازدهم باعث شده تا موکالن مردم 
به جای برداشتن گام های موثر در جهت 
کاهش مشکالت مردم از این یکدستی سوء 

استفاده کنند.
از  صیانت  طرح  اینکه  بیان  با  ی  و
فضای مجازی ماه های گذشته در مجلس 
مطرح شد، می گوید: اما در دستور کار قرار 
گرفتن این طرح به دلیل برگزاری انتخابات 

به تعویق افتاد.
علی اکبری با اشاره به اینکه هرچند 
اینترنت نیاز به مدیریت و انسجام دارد اما 
محدود کردن این فضا به هیچ وجه موفق 
زمان  از  بررسی  با  می افزاید:  شد،  خواهد  ن
پیش از انقالب تاکنون متوجه می شویم که 
علی رغم ممنوعیت دستگاه هایی مانند فتو 
استنسیل،ویدئو، ماهواره و .... اما یکی از پس 
از دیگری به فعالیت شان ادامه دادند و توفقی 

در فعالیت شان ایجاد نشد.
وجه  هیچ  به  اینکه  به  اشاره  با  ی  و
نمی توان با تکنولوژی برخورد حذفی داشته 
اقتصاد  اینکه  به  توجه  با  اشیم، می افزاید:  ب
تعداد زیادی از مردم کشور و خدمات عمده 
و  حذف  قطعا  است  اینترنت  پایه  بر  داره  ا

محدودیت این فضا نمی تواند موفق باشد.
با  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  ین  ا
با  اینترنت  مدیریت فضای  اینکه  به  شاره  ا
هدف آسیب وارد نکردن به روابط اجتماعی 

قابل قبول است،  امری  اقتصادی کشور  و 
ادامه می دهد: ایجاد محدودیت در فضای 
مجازی باعث می شود تا میزان استفاده مردم 

از فیلتر شکن ها افزایش یابد.
نماینده شیراز در مجلس دهم در ادامه 
نگاه  بودن  حاکم  متاسفانه  اینکه  بیان  ا  ب
دانشگاه ها،  مانند  بخش ها  تمام  در  منیتی  ا
محیط های اقتصادی جامعه و .... از عوامل 
مهم بازدارندگی فعالیت ها به شمار می رود، 
نمی توان  امنیتی  نگاه  با  بی شک  می گوید: 

تمام مسائل و موارد را بررسی کرد.
این فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره 
را  مجازی  فضای  نمی توان  قطعا  اینکه  ه  ب
صورت  در  دهد:  می  ادامه  کرد،  حذف 
استفاده  برای  مردم  اتفاق  این  دادن  خ  ر
و  اپلیکیشن ها  دیگر  سراغ  به  اینترنت  ز  ا

برنامه ها می روند.
الزهرا  دانشگاه  اقتصاد  استاد  اغفر  ر
)س( هم با اشاره به اینکه وقتی مسئوالن 
و حاکمان راه های فعالیت فعاالن اقتصادی 
را مسدود می کنند باید یک برنامه جایگزین 
برای ادامه فعالیت آنها ایجاد کنند، گفت: نبود 
فرصت مناسب برای فعاالن اقتصادی برای 
مبادالت بین المللی مشکالتی را برای این 

قشر ایجاد کرده است.
علی  اینکه  به  اشاره  با  راغفر  حسین 
شبکه های  از  بعضی  نبودن  مناسب  غم  ر
مجازی نیاز است تا مسئوالن فرصت های 
شغلی مناسب را برای اقتصاد کشور فراهم 
عنوان  به  مساله  این  قطعا  می افزاید:  ند،  ک
یک اصل مهم منجر به بهبود اخالق فردی 

و اجتماعی می شود.
وی با بیان اینکه وجود شکست های 
آشکار در حوزه اقتصادی و ناکارآمدی دولت 
در تامین فرصت های شغلی در اقتصاد باعث 
فضای  کردن  عفونی  های  فرصت  تا  شد 
می گوید:  شود  فراهم  اجتماعی  سانه های  ر
دنبال  به  سیاسی  تهدیدات  مهم  این  طعا  ق

خواهد داشت.
الزهرا)س(در  دانشگاه  اقتصاد  ستاد  ا

باید به جای  اینکه مسئوالن  با بیان  دامه  ا
مسدود کردن فضاهای مجازی گشایشی در 
فرصت های شغلی و رشد اقتصادی و فردی 
در جامعه ایجاد کنند، ادامه می دهد: هرچند 
که برخی افراد بر این باورند که محدود کردن 
فضاهای مجازی می تواند بعضی از مشکالت 
را حل کند اما ذکر این نکته ضروری است 
که همه گیری اینترنت رایگان در آینده ای 
تا  می شود  باعث  دنیا  در  دور  چندان  ه  ن
لغو  مجازی  فضای  سازی  محدود  صوبه  م
شود و در نهایت منجر به ناکارآمدی اهداف 

محدودیت های فضای مجازی می شود.
راغفر می گوید: نمایندگان باید به جای 
محدود سازی تمام تالش شان را برای بهبود 

فضای اقتصادی کشور به کار گیرند.
با  الزهرا )س(  دانشگاه  اقتصاد  ستاد  ا
اجتماعی  تحوالت  به  توجه  با  اینکه  یان  ب
است  گیری  شکل  حال  در  دنیا  در  ه  ک
محدودیت های فضای مجازی باعث می شود 
تا جامعه با تهدیدات اخالقی بزرگتری مواجه 
کردن  محدود  قطعا  می دهد:  ادامه  ود،  ش
دسترسی ها راه مبارزه با این اتفاقات نیست.

محدود  با  را  شکست ها  مایندگان  ن
کردن فضای مجازی مخفی نگه می دارند

یجاد  ا ینکه  ا به  ره  شا ا با  غفر  ا ر
از  اجتماعی  و  فردی  رشد  رصت های  ف
طریق فراهم کردن اشتغال کامل و شایسته 
و توسعه اقتصادی محقق می شود، می گوید: 
متاسفانه مسئوالن و نمایندگان در تالشند تا 
شکست ها در این حوزه را با بستن و محدود 
کردن فضای مجازی مخفی نگه دارند که 
به هیچ وجه روشن و  این مسیر  بی شک 

موفق نخواهد بود.
وی با بیان اینکه اعمال محدودیت های 
ادوار  دیگر  با  مقایسه  در  یازدهم  جلس  م
مجلس بیشتر است، بیان می کند: اقداماتی 
که نمایندگان مجلس یازدهم تاکنون انجام 
داده اند  هیچ نتیجه ملموس و مشخصی برای 

اقتصاد کشور نداشته است.
قادری نماینده شیراز و زرقان و عضو 

کمیسیون برنامه و بودجه هم در ادامه با بیان 
اینکه واقعیت طرح محدودیت فضای مجازی 
با مطالبی که در جامعه در حال مطرح شدن 
است زمین تا آسمان تفاوت دارد، می گوید: 
ذکر این نکته ضروری است که طرح صیانت 
از کاربران فضای مجازی به هیچ وجه به 
دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست 
کردن  قانونمند  دنبال  به  طرح  این  لکه  ب

فضای مجازی و پیام رسان ها است.
متاسفانه  اینکه  بیان  با  قادری  عفر  ج
از  استفاده  سوء  با  افراد  از  بعضی  ارها  ب
فضای مجازی از مردم باج گیری می کنند، 
می افزاید: در حال حاضر فضای مجازی به 
هیچ وجه قابل کنترل نیست و بعضی از افراد 
در شرایط فعلی با ایجاد یک اکانت با نام 

افراد از مردم باج گیری می کنند.
بودجه  و  مه  برنا کمیسیون  ضو  ع
و  کردن  ضابطه مند  اینکه  به  اشاره  ا  ب
اطمینان دادن به فعالیت های اقتصادی از 
اهداف مهم طرح صیانت از کاربران فضای 
با  می کند:  بیان  می رود،  شمار  به  مجازی 
محدودیت های  تحریم ها  اینکه  به  وجه  ت
است  کرده  ایجاد  کشور  برای  را  یادی  ز
باید برای بهبود فضای اقتصادی به سمت 
این  که  کنیم  حرکت  کار  و  کسب  ونق  ر
مجازی  فضای  ظرفیت  طریق  از  هم  م

محقق می شود.
نماینده شیراز و زرقان با بیان اینکه 
عده ای در تالشند تا به هر نحوی که امکان 
دارد مجلس را تضعیف کنند، می گوید: طبق 
اختیار  مجلس  اساسی  قانون   ۸۵ صل  ا
بعضی از موارد را به صورت موقت به یک 
از  بررسی  با  که  می کند  واگذار  کمیسیون 
این بخش متوجه می شویم بعضی از قوانین 
تصویب  به  اصل  این  طبق  کشور  هم  م

رسیده است.
و  کسب  تعطیلی  اینکه  بیان  با  ی  و
کار به هیچ وجه در این طرح مطرح نیست، 
می گوید: در حال حاضر نمایندگان بیشترین 
استفاده کنندگان فضای مجازی هستند و 
فضای  نبود  ساعت  یک  و  روز  یک  صور  ت

مجازی برای ما امکان پذیر نیست.
قادری با بیان اینکه بعضی از جریان ها 
حال سوء  در  تعمدی  به صورت  در کشور 
طرح  این  از  مردم  آگاهی  عدم  از  ستفاده  ا
که  معتقدند  نمایندگان  می گوید:  هستند، 
و  باشد  قانون  دارای  باید  مجازی  ضای  ف
این در حالیست که وجود قانون بد در این 
فضای  در  بی قانونی  از  بهتر  بسیار  وزه  ح

مجازی است.
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۲۷ شهریورماه؛ زمان آغاز سال تحصیلی جدید 
 چهار دانشگاه در تهران

بر اساس تقویم آموزشی چهار دانشگاه تهرانی،سال تحصیلی جدید ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
از ۲۷ شهریورماه آغاز می شود.

به گزارش دنیای جوانان، تعدادی از دانشگاه های تهرانی بعد از پایان ترم دوم 
سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱3۹۹، زمان انتخاب واحد و ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 

را اعالم کردند.
دانشگاه تهران

بر این اساس، شروع ثبت نام نیسمال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه 
تهران از روز شنبه ۶ شهریورماه آغاز می شود و تا روز شنبه ۱3 شهریور ماه ادامه دارد. 
طبق برنامه زمان بندی این دانشگاه، کالس های درس از شنبه سوم مهرماه در همه 

مقاطع تحصیلی آغاز می شود.
این دانشگاه اعالم کرده است ثبت نام الکترونیکی دانشجویان مجاز به ادامه 
تحصیل در همه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی الزامی است.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
همچنین فرایند ثبت نام و انتخاب واحد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روزهای 

۲3 و ۲۴ شهریورماه انجام و کالس ها از ۲۷ شهریورماه آغاز می شود.
تقویم آموزشی 3 دانشگاه بزرگ

دانشگاه الزهرا نیز اعالم کرده است که ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان از ۱3 
شهریورماه به مدت چهار روز انجام می شود. زمان شروع کالس های این دانشگاه از 

۲۷ شهریورماه اعالم شد.
دانشگاه شهید بهشتی، ثبت نام از دانشجویان را در روزهای ۲۰ تا ۲۲ شهریورماه 

انجام می دهد و کالس ها را از ۲۷ شهریورماه آغاز می کند.
دانشگاه خوارزمی نیز انتخاب واحد و ثبت نام را در روزهای ۱3 تا ۱۹ شهریورماه 

انجام می دهد؛ کالس های این دانشگاه هم از ۲۷ شهریورماه آغاز می شود.
این برنامه های زمان بندی برای دانشجویان ورودی های قدیم است و زمان ثبت 
نام دانشجویان ورودی جدید بعد از انتشار اسامی پذیرفته شدگان کنکورهای ۱۴۰۰ از 

سوی دانشگاه ها اعالم می شود.
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ورودی قبل از ۹۸ در صورت دریافت واکسن امکان 
ورود به دانشگاه دارند اما دانشجویان کارشناسی و دانشجویان ورودی جدید به صورت 

مجازی، تحصیل را آغاز می کنند.
تقویم آموزشی سایر دانشگاه های تهرانی هنوز اعالم نشده است.

تمدید مھلت ثبت نام متقاضیان استفاده از سھمیه استعداد درخشان 
مقطع ارشد رشته های پزشکی

با اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی، برای ثبت نام و ویرایش اطالعات متقاضیان 
استفاده از سھمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ 

مهلت مجددی در نظر گرفته شده است.
به گزارش دنیای جوانان، این مرکز اعالم کرد که بر اساس درخواست متقاضیان 
سهمیه استعداد درخشان، که موفق به ثبت نام در سامانه ثبت نام استعداد درخشان طی 
۲ نوبت گذشته، نشده اند یا نیاز به تصحیح اطالعات خود دارند، مقرر شد برای بار سوم 
مهلت جدیدی جهت ثبت نام یا ویرایش اطالعات استعداد درخشان در نظر گرفته شود.
بر این اساس، کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون واجد 
شرایط، که در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده اند،می 
توانند در تاریخ ۱3/۰۵/۱۴۰۰ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی 

sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام و یا ویرایش اطالعات خود اقدام کنند.
همچنین افراد متقاضی سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون واجد شرایط که موفق 
به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد نشده اند نیز می توانند در تاریخ مذکور یعنی ۱3 مرداد 
۱۴۰۰ نسبت به انجام ثبت نام اولیه اقدام کنند. برای این کار گزینه »ب« را انتخاب کرده 
و ثبت نام را نهایی کرده و کد رهگیری دریافت کنند. سپس در همان زمان از طریق 
گزینه »الف« با وارد کردن کد رهگیری نسبت به ثبت نام استعداد درخشان اقدام کنند.
سامانه دانشگاه ها نیز از تاریخ ۲۰ تا ۲۵ مرداد جهت ارسال اطالعات داوطلبان فعال 
خواهد بود و الزم است در این راستا داوطلبان هماهنگی الزم را با دانشگاه ها بعمل آورند.

کالهبرداری تحت عنوان عرضه تجهیزات و اکانت اینترنت ماهواره ای
معاون فنی پلیس فتا ناجا از کالهبرداری جدید در فضای مجازی تحت عنوان عرضه 

تجهیزات و اکانت اینترنت ماهواره ای خبر داد.
نیک  علی  سرهنگ  فتا،  پلیس  رسانی  اطالع  پایگاه  از  جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
نفس افزود: اخیرا در پلت فرم های آگهی محور، شاهد انتشار آگهی های فروش مودم 
و تجهیزات اینترنت ماهواره ای در کنار بازنشر محتوا و ویدیوهایی هستیم که از طرف 
رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی و اظهار نظر وی درباره این نوع از 
اینترنت، این شایعه را بین کاربران ایجاد کرده اند که هم اکنون امکان استفاده از خدمات 

اینترنت ماهواره ای در کشور فراهم شده است.  
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که عمده این آگهی ها جعلی بوده و اغلب 
کالهبرداران و سودجویان نیز با ادعای رایگان بودن سرویس برای کاربران ایرانی سعی 
در فریبکاری و اغفال هموطنان دارند؛ در حالی که هنوز امکان استفاده از این خدمات 

در ایران وجود ندارد.
پلیس  کارشناسان  توسط  گرفته  افزود: طی رصدهای صورت  انتظامی  مقام  ین  ا
فتا، یک سری تصاویر از تجهیزات و ارائه سرویس توسط برخی شرکت های آمریکایی 
های  شبکه  صفحات  و  ها  کانال  برخی  و  است  انتشار  حال  در  ایران  از  مناطقی  ر  د
اجتماعی شروع به فروش تجهیزات و اکانت مربوط به اینترنت ماهواره ای کرده اند اما 
واقعیت این است که ادعای فروش این تجهیزات به طور کامل و برای فروش به عموم 
عملیاتی نشده و تصاویر استفاده شده در این تبلیغات نیز مربوط به تصاویر منتشر شده 

از سایت های خارجی است.
سرهنگ نیک نفس در خصوص امکان سفارش اینترنت ماهواره ای در تهران و 
سایر شهرهای کشور در وب سایت شرکت های مذکور ، بیان داشت: نمایش نام شهرها 
و مناطق ایران در وب سایت این شرکت ها به دلیل اتصال آن به وب سرویس های 
گوگل بوده و با وارد کردن نام هر منطقه ای، نقاط نزدیک آن نمایش داده می شود؛ لذا 
وجود نام مناطقی از ایران در وب سایت مذکور به معنای ارائه اینترنت ماهواره ای در آن 
مناطق نبوده و تاکنون هیچگونه خدماتی از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت 

ماهواره ای در ایران ارائه نشده است.
معاون فنی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه مدیران شرکت های ارائه دهنده خدمات 
اساس  بر  و  مجوز  با  تنها  که  اند  کرده  تاکید  بارها  این  از  پیش  ای  ماهواره  ینترنت  ا
قوانین و رگوالتوری کشورها خدمات خود را به کاربران ارائه خواهند داد؛ از هموطنان 
خواست در صورت اطالع از هرگونه کالهبرداری در فضای مجازی در خصوص فروش 
www. تجهیزات اینترنت ماهواره ای، موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس

cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی با ما در میان بگذارند.

جوان عشایری طعمه خرس شد
بازفت استان چهارمحال و بختیاری  حمله خرس به یک جوان عشایر در منطقه 

باعث مصدومیت شدید او شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان چهارمحال 
و بختیاری؛ ایرج کیانی بروجنی مدیرعامل این جمعیت گفت: ساعت ۱۷:۲۰ عصر امروز 
یکشنبه دهم مردادماه، در منطقه مازه سوخته بخش بازفت در شهرستان کوهرنگ، با حمله 

خرس یک جوان عشایر از ناحیه دست، پا و سر به شدت مصدوم شد.
وی افزود: با دریافت گزارش این حادثه، نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان 
به محل اعزام شدند اما با توجه به سخت گذر بودن مسیر، بالفاصله بالگرد امدادی هالل 
احمر درخواست و به منطقه اعزام شد و امدادگران پس از انجام اقدامات اولیه، موفق به 
نجات مصدوم و سپس انتقال وی با آمبوالنس هالل احمر به مرکز درمانی استان شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان افزود: با اینکه زمان پرواز بالگرد نزدیک غروب 

آفتاب بود اما کادر پروازی با مهارت تمام این عملیات را با موفقیت به پایان رساندند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

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

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

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   رخی  ب
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  پلیکیشن  ا
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  ردازنده ی  پ
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

عی  جتما ا ر  مو ا ون  عا م
گفت:  کشور  بهزیستی  ازمان  س
را  امن  خانه های  تعطیلی  صد  ق
به هیچ عنوان نداریم، چراکه به این خانه ها 

نیاز داریم.
حبیب اهلل  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور درباره وضعیت فرزندخواندگی 
گفت: سامانه فرزندخواندگی از سال گذشته 
آغاز به کار کرد و تاکنون ۱۶ هزار نفر در این 
سامانه ثبت نام کرده اند. براساس قانون سال 
فرزندخواندگی  بحث  به  مربوط  که   ۱3۹۲
است و آیین نامه هایی که در سال ۱3۹۴ در 
دولت مصوب شد، باعث شد تا روند رو به 
رشدی در تعداد فرزندخواندگی در این مدت 

داشته باشیم.
مردم  نگاه  همچنین  داد:  ادامه  ی  و
است  شده  بهتری  نگاه  فرزندخواندگی  ه  ب
و خیلی از مردم از اقشار مختلف به سمت 
نسبت   ۹۹ سال  در  رفته اند.  رزندخواندگی  ف
به سال ۹۸ با وجود موضوع کرونا که باعث 
شده بود، ارتباطات کاهش پیدا کند و حضور 
افزایش  اما شاهد  مراکز سخت تر شود،  در 
مدت  این  در  فرزندخواندگی  درصدی   ۱ ۰
کودک   ۱۷۰۰ حدود  سرپرستی  و  وده ایم  ب

به خانواده های مختلف سپرده شده است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور با بیان اینکه همیشه سیاست سازمان 
مراکز  در  کودکان  تعداد  که  است  ین  ا
به  را  را کاهش دهیم و کودکان  نگهداری 
کرد:  تصریح  دهیم،  سوق  خانواده  سمت 
مدل های  صورت  به  کودکان  گذشته  ر  د
و  می شدند  نگهداری  مراکز  در  ردوگاهی  ا
گاهی در یک مرکز حدود ۱۰۰ کودک حضور 
داشتند، اما فرآیند سازمان در این سال ها و به 
ویژه بعد از سال ۹۲ که قانون فرزندخواندگی 
مصوب شده است، این بوده است که مراکز 

از شکل اردوگاهی به خانه تبدیل شده است 
و نام آن را نیز مراکز شبه خانواده گذاشته ایم.
فرید خاطرنشان کرد: متوسط کودکانی 
که در مراکز شبه خانواده نگهداری می شوند 
حدود ۱۰ الی ۱۲ کودک است. تالش ما این 
است که کودکان را به سمت فرزندخواندگی 
سوق دهیم. در این راستا نیز حتی کودکانی 
که دارای معلولیت و یا بیماری هستند نیز به 
راه اندازی  می شوند.  سپرده  رزندخواندگی  ف
باعث شده است  نیز  سامانه فرزندخواندگی 
این  شود.  شفاف تر  فرزندخواندگی  سیر  ا  ت
سامانه دسترسی خانواده ها را به فرزندپذیری 
می شود  باعث  همچنین  و  می کند  یشتر  ب
سراسر  در  کودکان  فرزندخواندگی  حتمال  ا

نقاط کشور بیشتر شود.
خانواده ها  اغلب  اینکه  بیان  با  ی  و
سه  از  کمتر  کودکان  سرپرستی  قاضای  ت
سال را دارند، گفت: یکی از سیاست های ما 
این است که این فرهنگ را ترویج دهیم که 
فاصله سنی والدین با فرزند کم باشد، باتوجه 
است،  کم  بسیار  ما  نوزادان  آمار  اینکه  ه  ب
نوزاد  سرپرستی  متقاضی  که  انواده هایی  خ
هستند باید حداقل ۵ الی ۶ سال در نوبت 

بمانند از همین رو به آنان  پیشنهاد می کنیم 
که بجای انتظار این مدت زمان کودکانی را 
که در سنین باالتر هستند به سرپرستی قبول 
کنند تا از این طریق بتوانند سریعتر به خواسته 
خود برسند و همین طور کودکانی که در سنین 
باالتر هم هستند از خانواده برخوردار شوند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور در بخش دیگری از صحبت  های خود 
درباره خانه های امن نیز گفت: در موضوع 
افراد  زنان،  خصوص  در  خانگی  شونت  خ
می توانند به تمامی مراکز اورژانس اجتماعی 
که حدود 3۶۰ مرکز در کل کشور هستند، 
تماس بگیرند و در آنجا تمهیدات الزم برای 
راه اندازی  از  قبل  می شود.  انجام  زنان  ین  ا
خانه های امن که در گذشته به آن خانه موقت 
می گفتیم بسیاری از این زنان آسیب دیده و 
اجتماعی  اورژانس  در  خشونت  معرض  ر  د

پذیرش می شدند.
فرید تصریح کرد: در حال حاضر هم 
امن  خانه  شهری  یا  شهرستان  هر  در  گر  ا
اورژانس  در  دیده  آسیب  زنان  ندارد،  وجود 
و چنانچه الزم  پذیرش می شوند  جتماعی  ا
باشد با همکاری نیروهای اورژانس اجتماعی 

به مرکز مداخله در بحران در مراکز استان یا 
اولین شهرستانی که مرکز نگهداری دارند، 

اعزام می شوند.
حدود  مجموع  در  اینکه  بیان  با  وی 
۲۷ مرکز خانه امن در سراسر کشور داریم، 
تصریح کرد: خانه های امن هیچ نشانی ندارد 
و تمام پذیرش ها در خانه امن توسط اورژانس 
اجتماعی و خط۱۲3 انجام می شود. ما قصد 
عنوان  هیچ  به  را  امن  خانه های  عطیلی  ت
و  داریم  نیاز  خانه ها  این  به  چراکه  داریم  ن
اما  باشیم.  داشته  امن  خانه های  حتما  اید  ب
نکته مهم این است که مداخله ما در زمانی 
خشونتی  یا  و  گرفته  صورت  آسیب  یا  ه  ک
در شرف انجام بوده و قریب الوقوع است، 

صورت می گیرد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
سمت  به  باید  ما  قاعدتا  کرد:  تاکید  شور  ک
اقدامات پیشگیرانه برویم که یکی از آن ها 
آموزش مهارت های زندگی است و آموزش 
سبک فرزندپروری است. در واقع اگر هرمی 
را تصور کنیم که در قله آن اورژانس اجتماعی 
و خانه امن قرار دارد در کف هرم باید اقدامات 
پیشگیرانه انجام شود. در بسیاری از مواقع نیز 
ممکن است خشونت هایی در خانواده اتفاق 
بیفتد که ما اصال از وقوع آن خبردار نشویم 
اما قاعدتا اگر به سمت اقدامات پیشگیرانه 
برویم، قطعا از وقوع این خشونت ها جلوگیری 
می شود. البته نباید به اقدامات پیشگیرانه و 
آموزش هایی که در این زمینه انجام می شود 
به صورت هزینه ای نگاه کرد، بلکه باید نگاه 
سرمایه گذاری به این بخش داشت البته ما 
باید خدماتمان برای افراد در معرض آسیب 
نیز  هموطنان  کنیم  بیشتر  دیده  آسیب  و 
می توانند انواع خشونت های خانگی را به خط 
۱۲3 اطالع دهند و ما حتما در زمان مشخص 
و مقرر پیگیری های الزم را انجام می دهیم 

تا مداخله به هنگام در آسیب داشته باشیم.

معاون امور اجتماعی بهزیستی:

نگاه مردم به فرزندخواندگی بهتر شده است 
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مشاور اقتصادی در اتحادیه 
اروپا اظهار داشت: در پروژه انتقال 
گاز به شمال اروپا، روس ها موفق 
شدند که تهران را برای خروج از پروژه قانع 
کنند. در نتیجه روس ها توانستند امتیازهای 
زیاد و مهمی را از اروپا و به خصوص آلمان 
بگیرند. عالوه بر این در بسیاری موارد به 
یعنی  کردند.  پر  را  ایران  پای  جای  لی  ک
حتی ایران به بازارهایی که داشت بازگردد 
و نفت خام و گاز را با تخفیف ۲۰ درصدی 
توفیق  که  است  این  من  ارزیابی  فروشد  ب

کمی خواهد داشت.
مهرداد  جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
مذاکرات  وضعیت  آخرین  مورد  در  عمادی 
از طرف کشورهای  آنچه  اظهار کرد:  وین 
اروپای 3 شنیده می شود اینکه فضای مذاکره 
از طرف آمریکا و اروپای 3 بسیار سرد شده 
است. پروژه موشکی ایران به اندازه مسئله 
هسته ای و نظامی کردن آن در نگرانی های 
اروپا 3 و آمریکا، در کانون توجهات است. 

وی افزود: در همین راستا شتاب ایران 
در تولید موشک های دوربرد با بیش از 3۰۰۰ 
می کنند.  مطرح  را  مایل   ۱۸۰۰ یا  یلومتر  ک
می گویند حمل ۲۰۰ تا 3۰۰ کیلوگرم عامل 
نظر  از  فاصله  این  در  معمولی  نفجاری  ا
سود و زیان توجیهی ندارد، مگر اینکه چیز 
معتقدند  آنها  بنابراین  کند.  حمل  یگری  د
به  مستقیم  طور  به  ایران  موشکی  روژه  پ

غنی سازی ارتباط پیدا کرده است. 
عمادی تصریح کرد: بخش زیادی از 
این  در  ایران  توافق  موفقیت البی مخالف 
پروژه به خاطر کسانی بود که مشق نویسی 
پیام  این  کردند.  شروع  را  موشک ها  وی  ر
کرد.  وارد  را  زیادی  بسیار  هزینه  وشتن ها  ن
روسیه  رفتار  کیفی  تغییر  دیگر  مهم  عامل 
در چارچوب این توافق و اشاره هایی است 
که غرب از روسیه می گیرد. این دو موضوع 
در کنار هم باعث شدند که فضای مذاکرات 
سردتر و انرژی برای توافق بسیار کم شود. 
طبق مشاهدات، عامل سوم انتخابات و سطح 
شرکت مردم بود. این اتفاق پیام مثبتی برای 
توان افزایی تیم مذاکره تهران در چارچوب 

مذاکرات نداشت.
انزوای  خواندن  خودخواسته  با  ی  و
ایران خاطرنشان کرد: انزوای رو به افزون 
بود.  خودخواسته  صورت  به  بیشتر  یران  ا
فشارهایی از طرف دولت آقای ترامپ وارد 
فشارها  این  توجهی  قابل  اندازه  به  اما  شد 
بازگشت داده شد. االن به  و محدودیت ها 
نظر می رسد که تهران این انزوا را به شکل 

فاصله گیری از غرب خواسته است. 
مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا مدعی 
شد: روس ها دست خود را در رابطه با ایران 
این  از  باال می بینند. شنیده ها حاکی  بسیار 
است که روس ها به طور مستقیم به ایران 
می گویند که انتظار داریم خریدهایتان را از 
از کشورهای غربی کمتر  ما بیشتر کنید و 
خرید کنید. مستقیمًا می گویند که پرداخت ها 
و  می خواهند  بین المللی  ارز  صورت  به  ا  ر
بدون  پروژه ها  اعطای  خواستار  همچنین 
مناقصه به شرکت های روسی هستند. این 
موضوع شاید قبال هم وجود داشت اما به این 

صورت سنگین و عریان نبود. 
این  افزود:  ادعای خود  ادامه  در  وی 
توازن  عدم  افزایش  نشان دهنده  وضوع  م
با  مذاکره  و  چانه زنی  در  ایران  بین  درت  ق
مسکو  ارزیابی  است.  خود  شمالی  همسایه 
در بن بست بودن و بسته بودن دست ایران 
در اقتصاد و روابط بین الملل یکی از عوامل 
الملل  بین  روابط  است.  بوده  موضوع  ین  ا
قوام  دولت  از  قبل  اندازه  به  امروز  یران  ا
ایران  از کارت  ضعیف شده است و روسیه 

استفاده حداکثری می کند. 
فروش  اهمیت  به  اشاره  با  مادی  ع
به  گاز  انتقال  پروژه  در  گفت:  اروپا  به  از  گ
شمال اروپا، روس ها موفق شدند که تهران 
را برای خروج از پروژه قانع کنند. در نتیجه 
همین موضوع روس ها توانستند امتیازهای 
زیاد و مهمی را از اروپا و به خصوص آلمان 
بگیرند. عالوه بر این در بسیاری موارد به 
یعنی  کردند.  پر  را  ایران  پای  جای  لی  ک
حتی اگر ایران فردا به بازارهایی که داشت 
بازگردد و نفت خام و گاز را با تخفیف ۲۰ 
درصدی بفروشد ارزیابی من این است که 

توفیق کمی خواهد داشت. 
وی اضافه کرد: در مورد چین چارچوب 
به  ایران  به  چین  است.  دیگری  شکل  ه  ب
منطقه ای  جغرافیای  بازیکن  یک  نوان  ع

به  ولی  نیستند  مرز  هم  که  می کند  گاه  ن
با  چین  می شوند.  نزدیک  هم  به  سرعت 
مالقات هایی که در این سه و نیم هفته با 
گروه  طالبان و دیگر گروه های سیاسی در 
افغانستان داشته و هم چنین جایگاهی که 
در ۱۵ سال اخیر در پاکستان و به خصوص 
در پروژه موشکی و اتمی این کشور داشته ، 
به نوعی به شکل نماینده ای در حال هم مرز 
شدن با ایران است. انتظار ما این است که 
سرمایه گذاری های روابط بین الملل چین با 
طالبان و دیگر گروه های سیاسی در منطقه 
برای ایجاد یک جای پای سنگین و احتمااًل 

نظامی در افغانستان باشد. 
شاید  کرد:  تصریح  ادامه  در  مادی  ع
برخی در تهران بگویند چین متحد ما است 
مقابل  و در  ما حمایت کرده  از  و می تواند 
که  داشت  توجه  باید  اما  دهد.  یاری  غرب 
چین شریک بازرگانی ایران است نه متحد. 
البته می تواند متحد ایران باشد ولی در حال 
حاضر این گونه نیست. برای مثال می توان به 
مسدود شدن حساب های ایران در بانک های 
برای  ایران  به  بار پاسخ منفی  یا دو  چینی 
اشاره  خرید جت های جنگی سری »جی« 

اندونزی  جمله  از  کشورها  همه  که  رد  ک
را خریداری  این جت های جنگی  وانستند  ت
کنند اما چین حاضر به امضا و فروش آن 

به ایران نشد.
وی مدعی شد: حتی وقتی چین از کره 
شمالی برای یاری دادن به پروژه موشکی 
ایران استفاده کرد خط های قرمزی را تعیین 
کرد که کره ای ها آن را رعایت می کنند. هنوز 
ایران متوجه نشده که ابعاد و پیامدهای این 
خط های قرمز چه چیزهایی هستند و تا چه 
اندازه همان خط های قرمزی هستند که تل 
آویو و پکن در سال ۲۰۱۶ در مورد آن توافق 
کردند. بنابراین گرچه چین شریک تجاری 
در  که  اتفاقاتی  خاطر  به  اما  است  همی  م
افغانستان در حال رخ دادن است و همچنین 
کاهش توان ایران در پیشبرد اهداف روابط 
خارجی که در دنیای امروز تعیین کننده توان 
اقتصادی نیز است، ارزش کارت ایران برای 

چین بسیار کوچک تر شده است.
به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  ین  ا
بیان  اروپا  در  رئیسی  ابراهیم  تصویر دولت 
در  ایران  جدید  دولت  موضع  از  من  رد:  ک
برابر مذاکرات اطالع ندارم اما تصویری که 
از دولت ایران در رسانه های اروپای غربی 
و آمریکا شمالی ترسیم شده این است که 
دولت جدید تمایالت بسیار رادیکال در روابط 
رادیکال  تمایالت  این  و  داشته  ین الملل  ب
در  نظامی  و  امنیتی  رویکرد  تعمیق  جهت 
کشورهای  و  افغانستان  عربستان،  ورد  م
اروپایی خواهد داشت. به نظر می رسد این 
مثبتی  تاثیر  برجام  مذاکرات  روی  وضوع  م
نخست  روز  از  که  چرا  داشت.  خواهد  ن
تصویری که در ذهن مذاکره کنندگان وجود 
دارد این است که؛ تیم بسیار متفاوت بوده و 
تمایالت آن به سمت ایران اتمی، صادرکننده 

انقالب و..... است.
مل  عوا اهمیت  بر  تاکید  با  ی  و
بانکی  سیستم  در  شد:  متذکر  قتصادی  ا
بدهکاری کیهانی داریم و در سیستم بیمه 
و صندوق های بازنشستگی به ورشکستگی 
رسیده ایم. به همین خاطر من فکر می کنم 
که هفته ها و ماه های بدی در پیش روی این 
دولت خواهد بود. اگر دولت نتواند از روز اولی 
که کار را به دست گرفت اقتصاد را با سرعت 
مشخص  بیاورد  در  حرکت  به  زیاد  سیار  ب
به  فرابحران  از  بخش هایی  چه  که  یست  ن
روی  امروز  ما  شد.  خواهد  کشیده  یرون  ب
اما  داریم  امنیتی  کنترل  اقتصادی  سیستم 
این می تواند به سرعت به آشوب اقتصادی 
تبدیل شود. این موضوع قبال هم در آلبانی 

و هم روسیه دیده شده است.
مهم  کرد:  اضافه  همچنین  مادی  ع
نیست که عملکرد ایران در پروژه موشکی 
بلکه  است  واقعیت  یا  اتهام  غنی سازی،  و 
پذیرفته  موضوع  این  که  است  این  هم  م
ایران ایجاد کرده  شده و هزینه هایی برای 
است. در اتاق های کلیدی برلین، پاریس و 
لندن این موضوع ادعا می شود که ایران از 
مسئله مهاجرت و مواد مخدر استفاده ابزاری 
می کند تا منابع مالی خود را تامین کرده و 
پایه مالی برای کارهایی که در اروپا تشویق 

به تروریسم تعبیر می شود ایجاد کند!
 وی افزود: البته در آمریکا و کانادا نیز 
به همین شکل تعبیر می شود اما اروپا امروز 

بیرق دار این موضوع است.
با  اروپا  اتحادیه  در  اقتصادی  شاور  م
آزادسازی  بر  موضوع  این  تاثیر  به  شاره  ا
پول های بلوکه شده ایران گفت: این موضوع 
شرایط آزادسازی پول های ایران را تغییر داد ، 
اگر FATF قبال یک پیش نیاز بود االن تبدیل 
به یک باید شده است. اگر قبال گفته می شد 
که ما می توانیم یک زمان انتقالی یک ساله یا 
۱۸ ماهه به ایران بدهیم تا به FATF بپیوندد 

می شود  گفته  بلکه  نیست ؛  اینگونه  یگر  د
ناظران باید به تمام پرونده های انتقال مالی 
و رسمی ایران دسترسی داشته باشند. اگر 
این اتفاق بیفتد پول های ایران نیز بدون هیچ 
محدودیتی آزاد می شود اما انجام شدن این 
موارد نیاز به تغییر بنیادین در سیستم بانکی 
و ... دارد. برای مثال می توان به مسائلی که 
در مورد بانک مرکزی ایران در بحرین مطرح 

شده اشاره کرد.
پول های  روی  همین  از  افزود:  وی   
بلوکه شده ایران احتمال آزادی دارند ولی از 
روز نخست آزادسازی این پول ها با نظارت 
بسیار سنگین همراه خواهد شد. ما می دانیم 
که این شفافیت در ایران دشمنان و مخالفان 

جدی دارد.
اینکه بسیاری از  با تاکید بر  عمادی 
بین رفته  از  ایران  با  اروپا در روابط  منافع 
اظهار کرد: منافع اروپا در توسعه روابط با 
اولین عامل  بود  3 عامل  به  مربوط  یران  ا
امنیت انرژی بود که اهمیت زیادی داشت 
از این بازار خارج کرد و  ما ایران خود را  ا
دیگر در اتحادیه اروپا در این مورد به ایران 
با پتانسیل باال نگاه  به عنوان یک بازیگر 
نمی شود. این مورد اهمیت زیادی داشت در 
حدی که ارزیابی های مجلس سنای فرانسه 
یا مجلس عوام بریتانیا برآورد کرده بودند 
که طی ۵ سال بین ۲۵ تا ۴۰ میلیارد دالر 
صنعتی  کاالی  فروش  و  گذاری  سرمایه 
ایران اتفاق بیافتد. زیربنای این داد و ستد، 
صادرات انرژی از سوی ایران بود که دیگر 
باعث شده  فاکتور  این  ندارد. حذف  وجود 
 AA که کارت ایران در منطقه از رده بندی
B منفی قرار بگیرد.  B و  به رده ای میان 
بازیگر  زمینه  این  در  ایران  دیگر  عنی  ی

اصلی نیست. 
که  دیگری  بخش  کرد:  اضافه  ی  و
برای اتحادیه اروپا اهمیت داشت این بود 
برای  ماشه ای  می تواند  اتمی  ایران  ه  ک
منطقه اتمی باشد. با توجه به اینکه ترکیه 
ایران  و  است  اروپا  جنوبی  مرز  در  ماًل  ع
نظر  از  می تواند  دارد  دوربرد  موشک  یز  ن
آلودگی اورانیوم و پالتینیوم و موج انسانی 
مهاجرت فاجعه برانگیز باشد. نگاهی وجود 
نظر  از  قوی  ایران  اینکه  بر  مبنی  اشت  د
منطقه  توسعه  باعث  می تواند  قتصادی  ا
بگیرد  را  به غرب  مهاجرت  جلوی  و  شده 
این نگاه نیز دیگر وجود ندارد. چراکه این 
ادعا از سوی آنان تا حدود زیادی پذیرفته 
شده که ایران به سمت نظامی کردن توان 
در  ایران  ناتوانی  پیش می رود.  تمی خود  ا

چنین  اینکه  بر  مبنی  غرب  کردن  انع  ق
سناریویی در افق روی ما نیست از عوامل 

تاثیرگذار در این موضوع بودند. 
عمادی خاطرنشان ساخت: پرونده هایی 
در آذربایجان، ترکیه و آلبانی در مورد مواد 
ایران تشکیل شد که  با  پیوند آن  مخدر و 
تصویر ایران را بسیار تاریک نشان داد. در 
همین راستا نگاه اتحادیه اروپا به ایران نیز 
تغییر بنیادین پیدا کرده و منفی شده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به 
اقتصادی  بزرگترین چالش  سوالی در مورد 
بزرگترین  بیان گرد:  رئیسی  ابراهیم  دولت 
چالش اقتصادی دولت جدید، توافق مخرب، 
فسادافزا و انحصاری که بین سرمایه گذاری 
و  موادخام  صادرکننده  که  بازار  نتی  س
مهارتی  و  تمایل  و  است  کاال  اردکننده  و
و  ندارند  تولید  در  سرمایه گذاری  برای  هم 
برخی نهادهاست که از کابینه دوم خاتمی 
به صورت رسمی دست در دست این بازار 
گذاشتند و تصمیم گرفتند اقتصاد را از تولید 
به سمت تجارت ببرند. در همین راستا حذف 
کشور  مدیریت  از  کارشناسی  سیستماتیک 
اتفاق افتاد. هرجا که ما کارشناسی داشتیم که 
خواسته واقعیات را گفته و ارزیابی کارشناسانه 
دهد، حذف شده یا به سایه کشانده شدند. 
این موضوع را ما هم در مجلس و هم کابینه 

های مختلف شاهد بودیم. 
بزرگترین  بنابراین  کرد:  اضافه  ی  و
چالش دولت آینده در حوزه اقتصاد انحصار 
در تجارت و قراردادهای خارجی است. تا این 
موارد تغییر نکند و اقتصاد ایران مانند مالزی، 
طرف  به  چین  و  ویتنام  مکزیک،  رکیه،  ت
یک اقتصاد مدرن حرکت نکند تغییری در 
وضعیت به وجود نمی آید. لباسی که ایران 
به تن اقتصاد کرده مندرس شده و به زودی 
روزی خواهد رسید که اقتصاد ایران برهنه 
باشد.  نداشته  عرضه  برای  چیزی  و  ماند  ب
این عریان بودن، عریانی فقر، پوک شدن 
زیرساخت های تولید صنعتی و ورشکستگی 
است که ایران توانسته آن را تنها با چاپ 
پول پنهان کند اما برای کسانی که در کار 

هستند از روز هم روشن تر است. 
ما  که  زمانی  تا  کرد:  تأکید  مادی  ع
بدون  را  اقتصادی  انحصار  این  پذیریم  ن
تعارف، شعار و میانبر کنار بزنیم تغییر ایجاد 
میانبر  از  صحبت  که  کسانی  شد،  خواهد  ن
می کنند  یا کارشناس نیستند یا می خواهند 
چشم ها را از دیدن واقعیت منحرف کنند. 
دیگر زمان تعارف در اقتصاد ایران گذشته 
و  واقعیات  پذیرش  به  ما حاضر  اگر  است. 
پیامدهایی که این انحصار به اقتصاد ایران 
تحمیل کرده و مردم کشور را در این شرایط 
نارضایتی گسترده قرار داده، نباشیم، من راه 
ایران  به  تغییر  این  اینکه  چاره دیگری جز 

تحمیل خواهد شد نمی بینم.
بحران  این  حل  راه  مورد  در  ی  و
توضیح داد: راه حل این موضوع یک مناقصه 
بین المللی در مورد انحصارهایی است که به 
وجود آمده، این همان کاری است که چک 
اسلواکی و جمهوری چک انجام داد. با این 
این  بدهی  بار  زیر  از  توانست  دولت  ار  ک

شرکت ها خارج شود. 
دیگری  حل  راه  کرد:  اضافه  عمادی 
هم وجود دارد که می تواند یک بمب سیاسی 
باشد، در این راه حل دولت باید کاری که در 
را پیش گرفته  انجام شده  نروژ و مکزیک 
شرکت  یک  صورت  به  را  نفت  صنعت  و 
تنها یک  و دولت  سهامی عام عرضه کند 
طالیی  سهام  باشد.  داشته  طالیی  سهم 
اگرچه یک سهم است اما حق وتو دارد تا 
بر  که  کند  کاری  بخواهد  این شرکت  گر  ا
وتو  بتواند  دولت  باشد  کشور  منافع  خالف 
کند. غیر از حالت دولت در بخش نفت، گاز 

و پتروشیمی مسئولیتی نداشته باشد. 
وی خاطرنشان کرد: کسانی که االن 
این بخش ها و انحصار را در دست دارند که 
عمدتاً وابستگی هایی به مراکز قدرت دارند 
در صورت اجرایی شدن این پیشنهادات کنار 
خواهند گذاشته شد. آنها خود نخواهند رفت 
اما وقتی مناقصه برگزار شود مجبور به نشان 
دادن بخشی از دفاتر خود خواهند شد. در این 
صورت مشخص می شود چه پول هایی جابجا 
شده، چه وام هایی به صورت غیرقانونی از 
به کشور  ارزهایی  یا چه  کشور خارج شده 
نشان  به  حاضر  دولت  تا  است.  ازنگشته  ب
دادن چنین جرأت و جسارتی نباشد، اقتصاد 
ایران در همین چاله ای که افتاده عمیق تر و 

عمیق تر خواهد رفت.

توسعه فعالیت دامداری ها 
با طرح آفاق ۱ موسسه اعتباری ملل

 در راستای حمایت از تولید دام، موسسه اعتباری 
ملل به کلیه دامداری ها تسهیالت پرداخت می نماید.

 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: 
این موسسه به منظور حمایت از توسعه فعالیت های 
دامداری ها از قبیل تعمیر و بازسازی دامداری، خرید 
دام و نهاده های دامی نسبت به پرداخت تسهیالت 

در قالب طرح آفاق ۱ اقدام می نماید.
دامداران محترم می توانند جهت اطالع و بهره مندی از این تسهیالت 

به کلیه شعب موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور مراجعه نمایند.

مسیر  در  حرکت  بر  تأکیدی  شهر؛  بانک  های  یشرفت  پ
بانکداری حرفه ای است

رئیــس هیــات مدیــره بانــک شــهر بــا اشــاره بــه حرکــت پرشــتاب 
ــات  ــش خدم ــت: افزای ــه ای، گف ــداری حرف ــیر بانک ــک در مس ــن بان ای
ــک،  ــه مشــتریان در تمامــی حــوزه هــا و پیشــرفت هــای بان رســانی ب

ــر حرکــت در مســیر بانکــداری حرفــه ای اســت. تأکیــدی ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک شــهر، دکتــر رحیــم طاهــری 
ــتر،  ــودآوری بیش ــه س ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــن ب ــرد: همچنی ــح ک تصری
اصــول بانکــداری حرفــه ای را بــه عنــوان خــط مشــی جامــع در بانــک 

شــهر در نظــر گرفتــه ایــم.
طاهــری در ادامــه پیشــرفت هــای بانــک شــهر در تمامــی حــوزه 
هــا، بــه خصــوص حــوزه ارزی را یــک موفقیــت چشــمگیر بــرای تمامــی 
ارکان بانــک عنــوان کــرد و گفــت: ایــن بانــک در آینــده نزدیــک پرچــم 

دار ارائــه خدمــات ارزی بــه مشــتریان در شــبکه بانکــی خواهــد بــود.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر یکــی از بانــک هــای صاحــب 
نــام و برتــر در ارائــه خدمــات ارزی هســتیم، عنــوان کــرد: هیــات مدیــره 
ــت و  ــعب ارزی در پایتخ ــعه ش ــرای توس ــترده ای ب ــه گس ــک برنام بان
ســایر شــهرهای کشــور ماننــد: مشــهد ، اصفهــان، تبریــز، شــیراز و .. دارد.

رئیــس هیــات مدیــره بانــک شــهر در ادامــه بــا اشــاره بــه وجــود 
تفکــر حرفــه ای در بدنــه ایــن بانــک، گفــت: توانســته ایم با سیاســتگذاری 
تعریــف شــده بــرای پیشــبرد اهــداف بــر مبنــای بانکــداری حرفــه ای بــه 

ســرعت از بانکــداری ســنتی فاصلــه بگیریــم.

فراخوان سهامداران »وبصادر« برای دریافت سود به شعب 
بانک صادرات ایران

 بانــک صــادرات ایــران طــی اطالعیــه ای از ســهامداران ایــن بانــک 
درخواســت کــرد بــرای دریافــت ســود ســهام ســال مالــی ۱3۹۹ به شــعب 

بانــک مراجعــه کنند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک صــادرات ایــران، بــر اســاس ایــن 
اطالعیــه ضــروری اســت ســهامداران »وبصــادر« بــرای دریافــت ســود 
ــه شــعب بانــک  ــان اســفند ۱3۹۹ ب ــه پای ــی منتهــی ب ســهام ســال مال
صــادرات ایــران در سراســر کشــور مراجعــه و بــا ارائــه اصــل کارت ملــی 
یــا شناســنامه و کــد ســهامداری )کــد بورســی( نســبت بــه دریافــت نقدی 

یــا واریــز آن بــه حســاب ســپهری خــود اقــدام کننــد.
ــر ایــن، پرداخــت ســود ســهام افــراد کمتــر از ۱۸ ســال،  عــالوه ب
پــس از احــراز هویــت کامــل و دریافــت کپــی شناســنامه، صرفــًا بــه ولــی 

قهــری بالمانــع خواهــد بــود.
پرداخــت ســود ســهام بــه نماینــده قانونــی ســهامدار تنهــا بــا ارائــه 
وکالت نامــه رســمی معتبــر بــه همــراه اصــل کارت ملــی یــا شناســنامه، 
گواهــی نقــل و انتقــال ســپرده ســهام ســازمان بــورس و یا اعالم شــفاهی 

کــد بورســی ســهامدار امکان پذیــر اســت.
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام بانــک صــادرات 
ایــران بعدازظهرسه شــنبه ۲۹ تیرمــاه ۱۴۰۰ بــا حضــور دارنــدگان اکثریــت 
ــع،  ــن مجم ــد. در ای ــزار ش ــن( برگ ــط )آنالی ــورت برخ ــه ص ــهام ب س
ــارد  ــزار میلی ــش از ۱۱۷ ه ــزارش بی ــا گ ــک ب ــی بان ــای مال صورت ه
ــرای  ــته )ب ــود انباش ــال س ــارد ری ــزار میلی ــص و 3۲ ه ــود خال ــال س ری
شــرکت اصلــی(، پــس از اعمــال بندهــای گــزارش حســابرس قانونــی و 
نامــه بانــک مرکــزی و  انجــام برخــی تعدیل هــا مــورد تاییــد ســهامداران 
قــرار گرفــت و بــه ایــن ترتیــب، بــه ازای هــر ســهم مبلــغ ۱۱ ریــال بیــن 

ســهامداران تقســیم شــد.

بانک آینده پیشرو در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی:
»برات و سفته الکترونیکی« در راه است

بانک آینده به عنوان یکی از نخستین بانک های ارائه دهنده این خدمت 
نوین، »برات و سفته الکترونیکی« را عرضه می نماید.

بانک آینده همراه و هم گام با راه اندازی سامانه سفته و برات الکترونیکی 
ارائه خدمات  برای  ابزار الزم  آوردن  هم  را ف ا هدف  ب  ، در سطح کشور
الکترونیکی سریع و دقیق به عموم هم وطنان عزیز در عرصه بانکی کشور، 

این خدمت نوین را ارائه می کند.
اجرای تمامی فرآیندهای مرتبط در بستر تمام الکترونیک با تکیه بر 
ظرفیت های قانونی مبتنی بر امضای دیجیتال، اصالت ،اعتبارسنجی غیر 
حضوری، جلوگیری از جعل و سوء  استفاده های احتمالی و حذف کاغذ از 

جمله مزایای این خدمت است.
»سفته و برات الکترونیکی«، با راهبری خزانه داری کل کشور ذیل 
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و حمایت قوه قضائیه 
توسط بانک آینده، به عنوان یکی از نخستین بانک های ارائه دهنده این خدمت، 
با موفقیت آزمایش عملیاتی شد که به زودی و پس از نهایی شدن، این 
خدمت جدید در سامانه ها و درگاه های الکترونیک بانک آینده ارائه خواهد 
شد تا مشتریان و عموم هم وطنان عزیز به سهولت بتوانند از این خدمت 

نوین استفاده کنند.

وزیر نفت: مدیریت ما مدیریت جهان سومی است! 
زنگنه گفت: در دولت دوازدهم و همزمان با بازگشت تحریم ها علیه 
ایران، ۱۰۰ میلیارد دالر نفت نفروختیم و از صادرات نفت ایران جلوگیری شد.

به گزارش، »بیژن زنگنه« روز گذشته و در جلسه رییس جمهوری با 
مدیران ارشد دولت، با اشاره به اینکه خدمت به مردم، فرصت بزرگی است 
که شاید با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه و جایگزینی نباشد، ادامه داد: الزم 
می دانم از حجت االسالم و المسلمین روحانی تشکر کنم که به من اعتماد 

کرد و فرصت خدمت داد.
وی با بیان اینکه از ابتدای دولت دوازدهم تحلیل من این بود که این 
دوره، دوره بسیاری سختی خواهد اما فکر نمی کردم سختی کار تا این حد 
باشد، افزود: فراز و نشیب های فراوان روزهای تلخ و شیرین و البته بیشتر 
روزهای تلخ، برای مردم و دولت به وجود آمد و خداوند بزرگ را سپاسگذارم 
با وجود هر سختی و فشاری این دوره را با شرافتمندی به پایان رساندیم.  

زنگنه تاکید کرد: من به عنوان یک شهروند ایرانی برای همیشه خودم 
را مدیون روحانی می دانم که موضوع قطعنامه های فصل هفت شورای امنیت 
علیه ایران را حل کرد. این خدمت بزرگ و تاریخی به ملت ایران بود و 
سابقه نداشت تا آن زمان که کشوری تحت تحریم ها و مجازات های فصل 
هفت شورای امنیت برود و سالم بیرون بیاید، زیرا همه کشورها به جز ایران 
که مشمول تحریم های فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل شده اند، یا 
نظاتمش سرنگون شد، یا کشور تجزیه شد و یا مورد اشغال بیگانه قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در دولت های متعدد از سال ۶۷ وزیر بودم 
اما هیچ دولتی را به مظلومیت دولت دوازدهم ندیدم، گفت: »این دولت 
مورد  در  این حرفایی که  و  و مردم کرد  ایران  ه  ب ا  ر بزرگی  خدمات 
باید  است  بی پایه  نگویم  اگر  گفته می شود  چیزها  قیه  ب و  مدی  آ ر کا ا ن
بگویم بی انصافی است زیرا در دوران جنگ اقتصادی اداره کشور به 

رغم تحریم ها، کاری کارستان بود.«
وزیر نفت ادامه داد: اگرچه مدیریت ما مدیریت جهان سومی است و 
این قابل انکار نیست، اما با وجود همه مشکالت، عملکرد دولت عالی بوده 

عملکرد دولت در این 3 سال از مصادیق عینی اقتصاد مقاومتی بود.
وی با بیان اینکه صادرات فرآورده های نفتی در این دولت قابل مقایسه با 
دوره قبل تحریم ها نبود، افزود: در دوره قبل تحریم ها ما بیش از یک میلیون 
بشکه نفت خام معافیت برای صادرات داشتیم، اما در این دوره نه برای نفت 
خام و نه برای میعانات گازی و نه برای فرآورده های نفتی و پتروشیمی حتی 

یک بشکه و یک تن هم معافیت نداشتیم.
زنگنه با تاکید بر اینکه از ابتدای تحریم ها مشخص بود که در صورت 
تحریم ها ساالنه ۵۰ میلیارد دالر کسری تراز بازرگانی خارجی می آوریم، گفت: 
در این مدت بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر نفت نفروختیم و از فروش نفت ما 
جلوگیری کردند و آنچه را که فروختیم به دلیل مشکالت هزینه های مبادله 

با درآمد کمتری به دست آوردیم.
وی تاکید کرد: هدف از جنگ اقتصادی، فروپاشی اقتصاد نبود، بلکه 

فروپاشی نظام بود.

سبد نفتی اوپک در یک قدمی ۷۵ دالر
قیمت سبد نفتی اوپک در هفته منتهی به 3۰ ژوئیه )جمعه، هشتم 
مردادماه( نسبت به هفته گذشته حدود ۲ دالر افزایش یافت و به یک قدمی 

۷۵ دالر رسید.
به گزارش دنیای جوانان، قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( در هفته منتهی به 3۰ ژوئیه ۷۴ دالر و ۹۸ سنت ثبت شد در 

حالی که ۲3 ژوئیه )یکم مردادماه( ۷3 دالر و سه سنت بوده است.
کاهش ذخیره سازی های آمریکا و اخبار مربوط به کرونا عامل اصلی 

افزایش قیمت نفت در هفته منتهی به 3۰ ژوئیه بوده است.
سبد نفتی اوپک شامل ۱3 نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله 
مخلوط الجزایر، گیراسول آنگوال، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین 
ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک 

عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئال و جنو کنگوست.
قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت )WTI( نیز روز 
دوشنبه، )۱۱ مردادماه( و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۷۴ دالر و ۶۲ 

سنت و ۷3 دالر و ۱۴ سنت به ازای هر بشکه بوده است.

سوء استفاده روسیه از بحران اقتصادی ایران؛

کارشناس بین المللی اقتصاد: پذیرشFATF  پیش نیاز نیست، یک باید است!
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زیر نظر: بهراد مومنی

قیمت نفت دوباره ریزش کرد
قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانیها 
نسبت به وضعیت اقتصادی چین و افزایش تولید اوپک، بیش از یک دالر 

در هر بشکه کاهش پیدا کرد.
معادل ۱.۵ درصد  و ۱۲ سنت  برنت یک دالر  نفت  معامالت  های  ب
کاهش یافت و به ۷۴ دالر و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۹۷ سنت معادل ۱.3 درصد کاهش یافت و 

به ۷۲ دالر و ۹۸ سنت در هر بشکه رسید.
به گفته ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA، چین پرچمدار 
احیای اقتصادی در آسیا بوده است و اگر فعالیت اقتصادی این کشور آهسته 
شود، نگرانیها درباره تنزل دورنمای اقتصاد جهانی فزونی پیدا خواهد کرد. 
دورنمای تقاضا برای نفت شکننده است و احتماال تا زمان پیشرفت روند 

واکسیناسیون جهانی بهبود پیدا نمی کند.
نتایج یک نظرسنجی تجاری نشان داد رشد فعالیت کارخانه ای چین 
در ژوییه که تقاضا برای نخستین بار در بیش از یک سال گذشته رشد منفی 
پیدا کرد، افت شدیدی داشت. رشد منفی تقاضا ناشی از قیمتهای باالی 

کاال بوده و چالشهای پیش روی بزرگترین قطب تولید جهان را بارز کرد.
و  کوچک  تولیدکنندگان  که  نظرسنجی خصوصی  این  ایج ضعیف  ت ن
صادرات محور را تحت پوشش قرار می دهد، تا حدود زیادی با نظرسنجی 
رسمی همخوانی داشت که روز شنبه منتشر شد و نشان داد فعالیت تولیدی 

با آهسته ترین آهنگ در ۱۷ ماه اخیر رشد کرده است.
همچنین نظرسنجی رویترز که نشان داد تولید نفت اوپک در ژوییه 
به باالترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ رسیده است، عامل دیگری بود که 
قیمتها را تحت فشار کاهشی قرار دارد. افزایش تولید این گروه در راستای 

تسهیل محدودیت عرضه گروه اوپک پالس صورت گرفته است.
اگرچه آمار جهانی ابتال به کووید ۱۹ همچنان رو به صعود است اما 
تحلیلگران می گویند نرخ باالتر واکسیناسیون نیاز به وضع قرنطینه های 
سخت گیرانه ای که سال گذشته باعث ریزش تقاضا برای نفت شدند را 

محدود خواهد کرد.
دکتر آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماریهای عفونی آمریکا گفت: 
ایاالت متحده دوباره به قرنطینه برای مقابله با شیوع کووید ۱۹ متوسل نمی 
شود اما اوضاع در حال وخیمتر شدن است زیرا کرونای دلتا باعث افزایش 

موارد ابتال در میان افراد واکسینه نشده شده است.
کاهش  با  داد  نشان  آمار  بین،  این  در  رویترز،  گزارش  اساس  ر  ب
محدودیتهای قرنطینه هند، مصرف روزانه بنزین در این کشور ماه گذشته از 
سطح پیش از شیوع ویروس کرونا فراتر رفت در حالی که فروش گازوئیل 
اندک بود که منعکس کننده ضعیف ماندن فعالیت صنعتی در ژوییه بوده است.

زیر نظر : راضیه بخشنده
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

تورم افسار گسیخته، نتیجه چاپ بی پشتوانه پول؛
فروش اوراق، راهکاری برای کنترل تورم

عملیات بازار باز و فروش اوراق بهادار، راهکاری برای کنترل تورم است که با 
اجرای آن می توان منابع مالی را با هزینه های کمتر تامین کرد؛ هر چند که به دلیل 
تشدید تحریم ها و ضربه های اقتصادی شیوع کرونا، دستیابی به اهداف کنترل تورم به 

طور کامل محقق نشد.
به گزارش دنیای جوانان، فشار اقتصادی ناشی از دو پدیده تحریم و کرونا بر دولت 
امری واضح و مبرهن است. معنای بالفصل این دو، کاهش درآمدهای دولت و مواجه 

شدن آن با کسری قابل توجه بودجه است.
از یک طرف منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا می کند و از سوی 
دیگر نمی تواند به همان اندازه هزینه ها را نیز کاهش دهد. بسیاری از هزینه های 
را  خود  بودجه  کسری  که  است  اینجا  در  و  نیست  حذف  قابل  عمرانی  و  ری  جا

می دهد. ان  ش ن
دولت می تواند از طریق استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را جبران کند، اما 
این کار به معنای چاپ پول، افزایش پایه پولی و نقدینگی است که تورم افسار گسیخته 

کمترین پیامد آن خواهد بود.
دولت دوازدهم از همان ابتدای خروج آمریکا از برجام و شروع جنگ اقتصادی و 
بر اساس پیش بینی کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، موضوع جبران کسری بودجه 

بدون افزایش تورم را در دستور کار قرار داد.
یکی از سیاست های دولت روی آوردن به عملیات بازار باز بود. به همین خاطر  
شورای پول و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردین ۱3۹۸ خود به بانک مرکزی اجازه داد 
تا نسبت به انجام عملیات بازار باز )خرید و فروش اوراق مالی اسالمی منتشره توسط 

دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و 
موسسات اعتباری( اقدام کند. البته ناگفته نماند که مجوز این سیاست پیش تر از سوی 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سیاستگذار پولی داده شده بود.
چهار روز بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار »عبدالناصر همتی«، رئیس کل وقت 
بانک مرکزی در یادداشتی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: در مورد عملیات بازار 
باز یک نکته را باید تاکید کنم: این بازار امکان معامالت اوراق بهادار دولت را بین بانک ها 

و بین بانک مرکزی و بانک ها فراهم می آورد.
همتی ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که عملیات بازار باز در واقع، اوراق بهادار 
دولتی را به طور مشخص به دارایی های بدون ریسک تبدیل می کند، اما همزمان، نرخ 

تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف می شود.
با این حال اجرایی شدن این سیاست حدود یک سال طول کشید که این امر نشان 
می دهد تا چه حد حذف سیاست های غلط گذشته و در پیش گرفتن سیاست های درست 

در نظام پولی و بانکی کشور دشوار است.
پیش تر یکی از راه های جبران کسری بودجه، پولی کردن آن بود که سیاستی به 
شدت تورم زا به شمار می رود. پولی کردن در ساده ترین تعریف یعنی چاپ پول بی پشتوانه.  
 بانک مرکزی امیدوار بود که با اجرای سیاست بازار باز و فروش اوراق نه تنها 
به مصاف تحریم برود بلکه تورم را در سال ۱3۹۹ به زیر ۲۰ درصد برساند. اما اتفاقی 

غیرمنتظره روی داد.
اواخر سال ۱3۹۸ بیماری کرونا به سرعت جهان و از جمله ایران را درگیر و اثرات 
زیانبار اقتصادی فراوانی با خود به همراه آورد. شروع بیماری کرونا و چشم انداز مبهم آن نه 
تنها دستیابی به نرخ تورم زیر ۲۰ درصد را غیر ممکن کرد، بلکه به افزایش آن یاری رساند.
قرار گرفتن کرونا در کنار تحریم و جنگ اقتصادی شرایطی را رقم زد که  دیگر به 
تعویق انداختن اجرای سیاست باز به صالح نبود. دولت یا باید از بانک مرکزی قرض و 

یا از طریق فروش اوراق کسری بودجه را جبران می کرد.
و همزمان  اقتصادی  در جنگ  مقاومت حداکثری  دولت،  آنجایی که سیاست  ز  ا
آغاز شد. در  اوراق  ابتدای سال ۱3۹۹ فروش  بود در  افسارگسیخته  تورم  از  جلوگیری 
اولین حراج که در روز ۱3 خردادماه ۱3۹۹ اجرا شد  ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق 

بدهی به فروش رفت.
 بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال ۱3۹۹ و طی برگزاری 
۴۱ هفته عرضه اوراق بدهی دولت و سیزده مرحله پذیره نویسی اوراق در مجموع معادل 
۱۶۸ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان، شامل ۵۱ هزار و ۷۰۰  میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی 

و ۱۱۷ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شد.
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سهیال دهقانی: شهردار 
اینکه  به  اشاره  با  اهرود  ش
خدمات رسانی صادقانه همراه 
در  اطمینان  و  آرامش  حس  ایجاد  ا  ب
ظرفیت ها  از  استفاده  با  شهروندان 
ایجاد  همچنین  و  شهری  امکانات  و 
مهم ترین  از  آن ها  بین  ضایت مندی  ر
اجازه  گفت:  است،  شهردار  ظایف  و
هزینه  مردم  برای  وجودم  داد  خواهم  ن

دربر داشته باشد.
در  علی  محمد  حاجی  لیرضا  ع
نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان 
اینکه شهردار و  کارکنان همواره تالش 
می کنند با برنامه ریزی مناسب و جذب 
اجرای  در  مشارکت  برای  سرمایه گذار 
پروژه های بزرگ شهری و ایجاد منابع 
برای  را  مناسب  زمینه  پایدار،  درآمدی 
تامین رفاه و آسایش شهروندان ایجاد 
کنند، افزود: تا زمانی در شاهرود خواهم 
برای  هزینه  مستلزم  وجودم  که  اند  م

مردم نباشد.
که  مطلب  این  بیان  ضمن  ی  و

شهرداری سازمانی محلی است که بر 
به  و  اداری  تمرکززدایی  اصل  ساس  ا
حوزه های  در  محلی  امور  اداره  نظور  م
عمرانی، خدماتی و بهداشتی در محدوده 
شهرها تأسیس می شود و وظیفه ما حس 
رضایت از هزینه ایست که مردم برای 
ابراز داشت:هر شهری  شهر می کنند، 
به عنوان یک محیط اجتماعی نیازمند 
توجه ای ویژه است و شهردار به عنوان 
کلیددار مدیریت شهری نقش اساسی در 

ایجاد پویایی شهر ایفا می کند.
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه 
ایده پرداز  خوشفکر،  خالق،  شهردار 
معاونان  کمک  با  می تواند  به روز  و 
و  شهری  مدیریت  رشناسان  کا و 
شناسایی مزیت ها و نقاط قوت شهر و 
شهروندان  برای  مناسب،  رنامه ریزی  ب
و  رفاه  با حس  همراه  جذاب  محیطی 
آرامش را فراهم کند، عنوان داشت: در 
این مدت ۱۴ماهه تمام تالشم را کردم 

تا با همکاری کارکنان شهرداری حس 
آرامش را به مردم شاهرود هدیه دهم.

حاجی محمد علی با بیان این مطلب 
که تخصص در مدیریت شهری به عنوان 
زیستی  شرایط  بهبود  در  رویکرد،  یک 
نقش  اقصادی  رشد  آمدن  وجود  به  و 
داشت:  اعالم  می کند،  ایفا  را  رنگی  ر  پ
رعایت اخالق اسالمی، تعهد، وفاق بین 
مسئوالن یک شهر توسعه را به همراه 
خواهد آورد و امیدوارم در شورای ششم 
این اصل زمینه ساز پیشرفت و توسعه 

دوچندان شاهرود شود.
وی برنامه ریزی مناسب و دقیق را 
باعث رشد اقتصادی و تثبیت موقعیت 
مشارکت  فزایش  ا و  شهر  یاسی  س
و  دانست  شهری  امور  در  شهروندان 
بیان داشت:عالوه بر اینکه شهردار باید 
اشراف بسیار خوبی بر نقاط قوت و ضعف 
باشد،  داشته  خود  خدمت  محل  شهر 
شهروندان هم با مشارکت، همگرایی و 
مطالبه گری می توانند نقش مؤثری در 
توسعه و پیشرفت شهری داشته باشند.

شهردار شاهرود در بازدید میدانی از پروژه ها و نشست خبری خود با اصحاب رسانه ابراز داشت:

مهم ترین وظیفه شهردار ایجاد حس آرامش در شهروندان است
کاهش نرخ حوادث شرکت فوالد مبارکه در سال های 

اخیر و سه ماهه اول سال ۱400
رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی فوالد مبارکه از کاهش 
نرخ حوادث در فوالد مبارکه طی سال های اخیر و سه ماهه اول سال 

۱۴۰۰ و دست یابی این شرکت به شاخص های ایمنی جهانی خبر داد.
 جواد کیانی گفت: شرکت فوالد مبارکه به عنوان شرکت پیشرو 
از نیروی انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه  درزمینه ایمنی و صیانت 
سازمان، به منظور افزایش بهره وری اقدام به تدوین برنامه های ارتقای 
ایمنی پنج ساله کرده است و با اجرای برنامه های ایمنی تدوین شده، گام 
مهمی در بهبود شاخص های ایمنی شرکت در مقایسه با فوالدسازان 
در عرصه بین المللی برداشته است که کاهش نرخ حوادث در سال های 

اخیر به خصوص سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ خود گواه این مهم است.
کرد:  خاطرنشان  آتش نشانی  و  حرفه ای  بهداشت  ایمنی،  ئیس  ر
شرکت فوالد مبارکه در سال ۱3۹۹ با ثبت ضریب تکرار ۱.۰۷3 و ضریب 
نتایج منتشرشده در انجمن جهانی  با  شدت حادثه ۰.۰۱۷ در مقایسه 
فوالد در سال ۲۰۲۰ بهبود قابل مالحظه ای یافته  و این نتایج قابل قبول 
در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تداوم داشته است. تعهد مدیران ارشد و 
میانی سازمان و رده سرپرستی به مقوله ایمنی و سالمت در کنار فرهنگ 
ایمنی باالی کارکنان شرکت در زمینه رعایت دستورالعمل های ایمنی، 

نقش مهمی در دست یابی به این رکوردها ایفا کرده است.
دست یابی  در  مبارکه  فوالد  استراتژیک  اقدامات  تشریح  در  وی 
به شاخص های ایمنی گفت:  تعهد باالی مدیرعامل شرکت به مقوله 
ایمنی و تأکید بر اهمیت باالی ایمنی، استقرار سیستم مدیریت ایمنی 
و بهداشت حرفه ای بر اساس ISO ۴۵۰۰۰، تالش مدیریت خدمات 
فنی و پشتیبانی در راستای افزایش قابلیت اطمینان سازه ها، جرثقیل های 
سقفی، مکانیسم ها و...، برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت 
پشتیبانی  و  فنی  خدمات  و  عملیاتی  مدیران  و  معاونین  با حضور  ار  ک
شرکت، برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سطح 
شیفت ها، واحدها و نواحی در معاونت بهره برداری، معاونت تکنولوژی، 
معاونت نیروی انسانی، معاونت خرید و...، اجرایی کردن سیستم نظارت 
مستمر بر اجرای دستورالعمل ها و گردش کارهای ایمنی، انجام شناسایی 
خطرات و ارزیابی ریسک ها، تالش جهت حذف یا کاهش ریسک های 
 HAZOP ایمنی و بهداشت و  شناسایی خطرات فرایندی به روش
استراتژیک  اقدامات  ازجمله  فرایندی شرکت  واحدهای  در   Study

فوالد مبارکه در دست یابی به شاخص های ایمنی است.
کیانی افزود: با توجه به هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حادثه 
که معموال آثار زیان باری بر جا می گذارد و به منظور افزایش بهره وری 
و تداوم تولید در سال حمایت و پشتیبانی از تولید، شرکت فوالد مبارکه 
با عبرت آموزی از حوادث گذشته و بررسی علل حوادث ناشی از کار و 
شناخت ارتباط بین وقوع حوادث و عوامل مؤثر بر آن از قبیل زمان وقوع 
به بهبود  حادثه، علت وقوع حادثه و شاخص های تعیین کننده، نسبت 
شاخص حوادث اقدام نموده است. با شناخت این فاکتورها می توان علل 
بر  مدیریت  و  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  و  کار  انجام  حین  در  حوادث 
حوادث، روش های ایمن انجام کار را ارائه کرد تا میزان حوادث تا حد 
قابل قبولی کاهش یابد و سالمت نیروی انسانی به حد قابل قبول ارتقا 
پیدا کند و هزینه های اقتصادی ناشی از حوادث را نیز به حداقل رساند.

مدیر دفتر روابط عمومی  شرکت توزیع برق  اصفهان:
کمپین »فقط ۲ درجه »  نه   به افزایش مصرف برق

عمومی  شرکت  روابط  دفتر  مدیر  اکبری  علی  محمد  مهندس  
توزیع برق.

با اشاره به راه اندازی کمپین بزرگی در شرکت توزیع برق اصفهان 
با عنوان فقط  ۲ درجه 

گفت :از آنجا که در این روزها شرایط برق رسانی نه تنها در اصفهان 
بلکه در تمام کشور با فراز و فرودهایی همراه بوده است به طور قطع 
راه اندازی یک کمپین و مشارکت مردم در پیشگیری از بحران موثر 
است و شرکت توزیع برق اصفهان در راستای کاهش مصرف برق و 
دور زدن خاموشی ها کمپینی را تشکیل داده است که هر نفر تنها با ۲ 
درجه مدیریت مصرف برق می تواند نقش موثری در بحران خاموشی 

ها داشته باشد 
وی در ادامه افزود :با اشاره به فرهنگ صرفه جویی مصرف انرژی 
کمپینی با موضوع مدیریت مصرف برق تحت عنوان فقط ۲ درجه ایجاد 

شده است که به تغییرات کوچک با نتایج بزرگ پرداخته است 
مهندس علی اکبری ابراز داشت :کمپین »فقط دو درجه » برای 
اگاهی بخشی به مردم در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی برق با 
استفاده از رسانه های محیطی ومجازی انجام می گیرد که در ابتدا با 
پیام محتوا  دریافت  ،درگیر  ، مخاطب  ایده  با  مرتبط  ولید محتواهای  ت
می شود و با شرح ایده و داستان گویی های متنوع ،مخاطب به پیام 
محتوا جذب می شود و سپس از کاربران دعوت می شود که در کمپین 
مشارکت نمایند و با تبلیغات و مرور مرتب پیام ها و برگزاری مسابقات 
پیام کمپین در ذهن مخاطب ماندگار شده و باعث تغییر رفتار او می گردد 
وی عنوان کرد :از مخاطبین خواسته می شود که نقش خود را به 
عنوان یک مصرف کننده مطرح کنند و با هشتک اختصاصی #فقط دو 

درجه # نقش _من عنوان نمایند 
وی ابراز داشت :تاریخ شروع این کمپین از ۲۰تیرماه شروع شد و تا 
۴ شهریور ماه به مدت ۴۷ روز برپاست و از کاربران خواسته می شود که 
پست های کمپین را استوری کنند و داستان خود را از طریق فیلم ،تصویر 
،متن ،صوت و ...در پیج اینستاگرام خود منتشر نمایند و پیج اینستاگرام 
eepdc_ ir.. toرا روی محتوا منشن  و در نهایت پیج را فالو کنند 
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان اظهار داشت : این 
کمپین نیز دارای هدایا و جوایز ارزنده ای می باشد که پیشنهاد می شود 

شهروندان عزیز در مسابقات این کمپین شرکت نمایند 
وی در پایان گفت : برای رفاه هر چه بیشتر مشترکین و کاهش 
خاموشی ها باید از تمام پتانسیل های محیطی ،فضای مجازی استفاده 
شود و از تمام خانواده های ایرانی خواسته می شود که در این کمپین 

شرکت کنند تا اتفاقات خوبی رقم زده شود.

با حضور استاندار گلستان؛ از اتوبوس های بازسازی 
شده شهرداری گرگان رونمایی شد

همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر در مراسمی با حضور دکتر 
حق شناس استاندار گلستان، دکتر دادبود شهردار و جمعی از مسئوالن 
شهری، از 3 دستگاه اتوبوس بازسازی شده جهت استفاده در حمل و 

نقل عمومی گرگان رونمایی شد.
 به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، 
توسط شهرداری  ریال  میلیارد   ۲۰ بر  بالغ  ای  هزینه  با  بازسازی  ین  ا

گرگان انجام شد. 
دستگاه   ۲۰ بازسازی  عملیات  رونمایی  این  با  همزمان  همچنین 
اتوبوس فرسوده نیز آغاز شد که تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید. 
مهدی کمال غریبی رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان در 
حاشیه این مراسم از قابلیت این اتوبوس ها به منظور استفاده معلولین خبر 
داد و گفت: این اتوبوس ها دارای باالبر بوده که ویژه تردد معلولین است. 
وی افزود: یکی از مهمترین مواردی که باید همه ما در نظر داشته 
باشیم این است که به این باور برسیم که افراد دارای معلولیت نیز جزوی 
از جامعه اند و باید مانند همه از امکانات برابر و یکسان برخوردار باشند.
به گفته کمال غریبی، مدیریت شهری گرگان خصوصا سازمان حمل 

و نقل،خدمت رسانی به این قشر عزیز را همیشه مدنظر داشته است.

ــیب زمینی در  ــد س ــدی تولی ــش 40 درص کاه
اردبیــل و زنــگ خطــر بــرای صنایــع تبدیلــی 
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن و کشــاورزی اردبیــل 
از کاهــش ۴۰ درصــدی تولیــد ســیب زمینی بــه عنــوان زنــگ خطــر 

بــرای واحدهــای تولیــدی و صنایــع تبدیلــی در اردبیــل خبــر داد.
ــا  ــرد: ب ــار ک ــازار، اظه ــا ب ــو ب ــت و گ ــؤذن در گف ــین پیرم حس
ــه خشکســالی و کاهــش بارندگی هــا و عــدم تأمیــن آب در  توجــه ب
مــزارع ســیب زمینی در دشــت اردبیــل،   مــا بــا افــت تولیــد و آلودگــی 
محصــول ســیب زمینی بــه انــواع قــارچ و بیماری هــا روبــه رو هســتیم.
ــا را  ــرد: خــال زدن ســیب زمینی نگرانی هــای م ــح ک وی تصری
در آســتانه فصــل برداشــت ایــن محصــول بــاال بــرده در حالــی که در 
ســال های اخیــر توســعه صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی در ایــن بخــش 
ــی را فراهــم  ــا همــکاری بخــش خصوصــی فرصــت اشــتغال خوب ب
کــرده بــود کــه قطعــا کاهــش ۴۰ درصــدی تولیــد ســیب زمینی بــه 

تعطیلــی ایــن مجموعه هــا منجــر خواهــد شــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن و کشــاورزی اســتان 
ــدرن  ــاری م ــعه آبی ــای توس ــب طرح ه ــرای نامناس ــه اج ــل ب اردبی
ــه  ــکاران ب ــفانه پیمان ــت: متأس ــرد و گف ــاره ک ــل اش در دشــت اردبی
تعهــدات خــود در اجــرای طــرح آبیــاری مــدرن و لوله کشــی درســت 
و صحیــح عمــل نکردنــد و مــا در اکثــر مــزارع بــا پــرت منابــع آب 

روبــه رو هســتیم.
پیرمــؤذن افــزود: کشــاورزان دشــت اردبیــل بــه شــدت بــه یــک 
بــار آبیــاری در مــزارع ســیب زمینی نیــاز دارنــد کــه ضــروری اســت 
ــوی  ــادر و جل ــه ص ــن زمین ــوز الزم را در ای ــتان مج ــئوالن اس مس

نابــودی کشــت و زرع را در دشــت اردبیــل بگیرنــد.
وی بحــران کــم آبــی و خشکســالی رخ داده را در ســطح کشــور 
و اســتان اردبیــل یــک معضــل جــدی توصیــف کــرد و ادامــه داد: بــا 
توجــه بــه اینکــه ۷۵ درصــد مصــرف آب در بخــش کشــاورزی اســت، 
ضــرورت دارد در کنــار توســعه کشــت و زرع محصــوالت کــم آب بــر 

بــه توســعه آبیــاری مــدرن نیــز همتــی راســتین شــود.
ــی در  پیرمــؤذن از پرداخــت نشــدن تســهیالت بالعــوض دولت
ــدای  ــت: از ابت ــاد کــرد و گف ــدرن انتق ــاری م اجــرای طرح هــای آبی
ــی  ــوض دولت ــای بالع ــل کمک ه ــی از مح ــون ریال ــال تاکن امس
ــریعتر  ــه س ــر چ ــت ه ــر اس ــده و بهت ــت نش ــه پرداخ ــن زمین در ای
ــورد  ــع م ــت مناب ــا پرداخ ــش ب ــن بخ ــا در ای ــکالت و چالش ه مش

ــاز برطــرف شــود. نی
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن و کشــاورزی اردبیــل 
بــه موضــوع ممنــوع بــودن دشــت اردبیــل در برداشــت آب زیرزمینــی 
و افــت ۱۲ تــا ۱3 متــری در حفــر چاه هــا اشــاره کــرد و افــزود: اگــر 
در ایــن زمینــه چاره اندیشــی نشــود، قطعــا ســال بــه ســال شــوری 
و تلخــی آب کشــاورزان را بــا چالش هــای جدی تــر روبــه رو خواهــد 

. د ر ک

ــتان  ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــل ش مدیرعام
ــر داد: ــل خب اردبی

راه انــدازی سیســتم پایــش آنالیــن تصفیــه خانه 
فاضــالب شــهرک صنعتــی اردبیل)۲( 

ــل  ــتان اردبی ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــل ش مدیرعام
ــه  ــه خان ــرای تصفی ــن ب ــدازی سیســتم پایــش آنالی از اجــرا و راه ان

ــر داد. ــل)۲( خب ــی اردبی ــهرک صنعت ــالب ش فاض
ــط عمومــی شــرکت شــهرک هــای صنعتــی  ــه گــزارش رواب ب
اســتان اردبیــل، محمــد اهلــی ضمــن اعــالم این خبــر گفت:بــا نصب 
ــی  ــه فاضــالب شــهرک صنعت ــه خان ــن تصفی سیســتم پایــش آنالی
اردبیــل)۲(، وضعیــت کیفــی پســاب خروجــی ایــن تصفیــه خانــه بــه 
صــورت مســتمر و منظــم مــورد پایــش و بررســی قــرار مــی گیــرد.

وی افــزود: راه انــدازی ایــن سیســتم بــا پایــش مســتمر 
پارامترهــای زیســت محیطــی، گامــی مهــم در جهــت حفــظ محیــط 
ــات، در  ــن اطالع ــش آنالی ــد و پای ــن رص ــه ضم ــت ک ــت اس زیس
ــه  ــردی، بالفاصل ــای کارک ــکل و خط ــه مش ــروز هرگون ــورت ب ص
ــی صــورت مــی  ــرای اصــالح و رفــع عیــوب احتمال اقدامــات موثرب
گیرد.اهلــی بــا بیــان اینکــه شــهرک صنعتــی اردبیــل)۲( بزرگتریــن 
شــهرک صنعتــی اســتان بــوده و واحدهــای تولیــدی مهمــی در آن 
ــر  ــرل موث ــرد: کنت ــان ک ــر نش ــتند خاط ــت هس ــه فعالی ــغول ب مش
ــاندن  ــرای رس ــم ب ــی مه ــن شــهرک صنعت ــه ای ــرد تصفیه خان کارک
پســاب خروجــی بــه محــدوده اســتاندارد، از اهمیــت بســیار باالیــی 
برخــوردار اســت کــه در همیــن راســتا ایــن سیســتم بــرای افزایــش 
ــداری  ــری از آلودگــی محیــط زیســت، خری ــرل پســاب و جلوگی کنت

ــد. و نصــب گردی
ــل،  ــتان اردبی ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــل ش مدیرعام
اشــاره ای هــم بــه اجــرای مــدول دوم تصفیــه خانــه فاضــالب ایــن 
شــهرک نمــود و افــزود: مــدول دوم تصفیــه خانــه فاضــالب شــهرک 
صنعتــی اردبیــل)۲( بــا ظرفیــت پاالیــش ۲۵۰۰ مترمکعــب در شــبانه 
روز بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاالی ۷۰ درصــد در حــال اجــرا بــوده کــه 
در مجمــوع، اعتبــاری بالــغ بــر 3۰۰ میلیــارد ریــال بــه ایــن پــروژه 

هزینــه خواهــد شــد.

رشد ۱۸ درصدی تصادفات در گلستان
رئیــس پلیــس راهــور اســتان گلســتان گفــت: طــی پنــج مــاه 
ــات در  ــدی تصادف ــش ۱۸ درص ــاهد افزای ــاری ش ــال ج ــت س نخس

ســطح اســتان گلســتان هســتیم.
عبــاس مهاجربســطامی اظهــار کــرد: در پنج ماهه نخســت ســال 
جــاری شــاهد رشــد ۱۸ درصدی تصادفات در ســطح اســتان گلســتان 
ــکات ایمنــی از قبیــل  بودیــم کــه می طلبــد شــهروندان گلســتانی ن
بســتن کمربنــد ایمنــی، رعایــت فاصلــه بــا خــوردوی جلــو، اطمینــان 

از ســالم بــودن خــودرو و غیــره را رعایــت کننــد.
وی از مــردم خواســت تــا قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی را رعایت 
کننــد تــا بــا همــکاری مــردم بتوانیــم شــاهد ســیر نزولــی تصادفــات 

در ســطح اســتان گلســتان باشیم.
ــراز کــرد: متاســفانه   رئیــس پلیــس راهــور اســتان گلســتان اب
ــوت در شــهر  ــه ف ــک تصــادف منجــر ب دو شــب گذشــته شــاهد ی
ــی  ــد ایمن ــتن کمربن ــی از نبس ــادف ناش ــن تص ــم و ای ــرگان بودی گ
ــود بعــد از وقــوع تصــادف فــرد  توســط سرنشــین جلــوی خــودرو ب
مصــدوم بــه بیمارســتان منتقــل داده شــد و متاســفانه در بیمارســتان 
جــان خــود را از دســت داد. مهاجربســطامی بــر لــزوم رعایــت نــکات 
راهنمایــی و رانندگــی خاطرنشــان کــرد: اگــر مــردم بســتن کمربنــد 
ایمنــی را جــدی بگیرنــد شــاهد کاهــش اینگونــه تصادفــات در ســطح 
اســتان گلســتان خواهیــم بــود.وی بــا بیــان اینکــه ســرعت غیرمجــاز 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــد ش ــروز تصــادف خواه ــه ب ــی منجــر ب در رانندگ
راننــدگان هنــگام رانندگــی توجــه کافــی بــه جلو داشــته باشــند هرگز 
بــا ســرعت غیرمجــاز در جاده هــا و خیابان هــا رانندگــی نکننــد و بــا 

ســرعت مطمئنــه رانندگــی کننــد.
رئیــس پلیــس راهــور اســتان گلســتان اذعــان کــرد: اســتفاده از 
کمربنــد ایمنــی توســط راننــده و سرنشــینان خــودرو باعــث کاهــش 
تصادفــات می شــود شــهروندان بایــد هنگامــی کــه ســوار خودرویــی 
می شــوند ابتــدا کمربنــد ایمنــی خــود را ببندنــد تــا ســفری بی خطــر 

را تجربــه کننــد.

وی با بیان اینکه سقف مجاز اعالم 
مگاوات   3۵۰ گین  ن ا ی م ت  ر صو ه  ب ه  شد
است، خاطر نشان کرد: مصرف برق در 
مگاوات   ۴۰۰ به  یشب  د یل  ب د ر ا ن  ا ست ا
رسیده که این باالتر از سقف مجاز اعالم 
اعمال  جز  چاره ای  ه  ا ر ما  و  ست  ا شده 
مختلف  مناطق  در  ه  م ا ن ر ب ا  ب شی  و م ا خ

شهرهای استان نداریم.
قدیمی به انعقاد قرارداد با بسیج ادارات 
در جهت برگزاری رزمایش مدیریت مصرف 
در ادارات و نهادهای دولتی اشاره کرد و ادامه 
داد: چنانچه ادارات تعدیل ۵۰ درصدی انرژی 
خود را انجام ندهند، با خاموشی و قطعی برق 
روبه رو خواهند شد و بهتر است همچنان 
تعدیل مصرف خانگی تا ۱۰ درصد و اداری 

تا ۵۰ درصد مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
اردبیل میزان واردات برق به کشور را ۶۵۰ 
مگاوات و صادرات را زیر ۱۰۰ مگاوات اعالم 
کرد و گفت: کاهش بار مصرفی در چاه های 
کشاورزی در ساعت ۱۲ تا شش عصر اعمال 
می شود و تعدیل مصرف انرژی را در بخش 
آنها  تعمیرات  ا تعطیلی واحدها و  ب یع  ا صن

شاهد هستیم.
ه منطقه گردشگری در  ب نی  زرسا گا

شهرستان مشگین شهر از توابع استان اردبیل
شهرستان  مردم  ینده  ا م ن ر  حضو ا  ب
مشگین شهر ، فرماندار ، مدیر کل میراث 
فرهنگی و مدیر عامل شرکت گاز و همچنین 
جمعی از مسئولین محلی ؛ پروژه گازرسانی 
به مسیر گردشگری روستای موئیل به بهره 

برداری رسید.
وابط عمومی شرکت  ر رش  گزا ه  ب  
گاز استان اردبیل ، طی مراسمی با حضور 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ، 
فرماندار مشگین شهر، مدیر کل گردشگری 
و نیروهای نظامی و انتظامی و جمع کثیری 
از مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرایی 
گردشگری  منطقه  به  انی  س ر ز ا گ ه  ژ و ر پ

روستای موئیل از توابع شهرستان مشگین 
شهر به بهره برداری رسید.

در این مراسم ، سردار اسماعیلی مدیر 
منطقه  اردبیل؛  استان  از  گ کت  شر ل  م ا ع
در  قرارگیری  بدلیل  را  یل  موئ گردشگری 
ارتفاعات سبالن و وجود چشمه های آب گرم 
در اطراف آن و همچنین هوای مطلوب این 
روستا در فصول گرم سال یکی از جاذبه 
های گردشگری استان برشمرد و افزود : 
توسعه  لحاظ  به  شهر  مشگین  ن  ا ست شهر
شبکه های گازرسانی و پروژه های در دست 
اجراء بعنوان یکی از بزرگترین کارگاههای 
گازرسانی در استان مطرح می باشد و خدمات 
ارزشمند شرکت گاز در گازرسانی به روستاها 

توسعه  برای  زیر ساختهای الزم  د  یجا ا و 
گردشگری در این شهرستان نسبت به سایر 

مناطق استان چشمگیر می باشد.
وی در ادامه گفت : پروژه گازرسانی به 
منطقه گردشگری روستای موئیل با اعتباری 
بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال به بهره برداری رسید 
که با افتتاح این پروژه گازرسانی تعداد ۶ مورد 
آبگرم، ۱ مورد مجموعه پرورش ماهی و یک 
هتل از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل 
در رابطه با حجم عملیات شبکه گذاری به 
منظور گازرسانی به این منطقه نیز اظهار 
منطقه  این  به  گازرسانی  ه  ژ و ر پ  : شت  ا د
گردشگری با ۵ کیلومتر شبکه گذاری به 
بهره برداری رسید که با احتساب این میزان؛ 
حجم شبکه گذاری در سطح شهرستان از 
کیلومتر   ۱۶۵۰ از  بیش  به  ون  ن ک ا  ت ا  د ت ب ا

می رسد.
اسماعیلی در پایان میزان ضریب نفوذ 
شهرستان  این  روستاهای  در  عی  ی ب ط ز  ا گ
۹۲ درصد عنوان نمود و گفت: با بهره  را 
برداری از سایر پروژه های در دست اجراء 
تا پایان سال ۱۴۰۰ میزان ضریب نفوذ گاز 
طبیعی در بین روستاهای این شهرستان به 

۹۷ درصد خواهد رسید.

ادارات تعدیل ۵0 درصدی انرژی خود را انجام ندهند
 با قطعی برق روبه رو خواهند شد

مدیرکل اقتصاد و دارایی ایالم 
از جذب ۹۹ درصدی اعتبارات اوراق 

اسناد خزانه در استان خبر داد.
قدرت اله فیض الهی در گفتگو 
با خبرنگاران  اظهار داشت: مجموع 
اعتبارات اوراق اسناد خزانه استان چهار 
هزار و ۴3۰ میلیارد ریال بود که تنها 
۴۵ میلیارد ریال آن جذب نشده است.
وی افزود: اعتبارات جذب نشده 
مربوط به شرکت سهامی با رقم ۱۱ 
میلیارد ریال، شرکت توزیع نیروی برق 
و توسعه اماکن ورزشی به میزان ۷۶۰ 

میلیون ریال است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی ایالم 
فرصت  آخرین  امروز  رد:  ک د  ی ک ا ت

هرچند  بود  ظرفیت  این  از  ه  د ا ف ست ا
شده  اعالم  مجازی  ضای  ف ر  د ه  ک
که به دلیل کرونا قرار است تا پایان 

در عمل  اما  تمدید شود  اه  ورم شهری
اعالم  دستگاه  این  به  ای  ه  ی غ ال ب ا

نشده است.

رقم  شد:  یادآور  هی  ل ا یض  ف
از ۲۲۰میلیارد  اسناد خزانه  رات  ا ب عت ا
میلیارد   ۸۷۰ به   ۹۲ سال  ر  د ل  ا ی ر
یافته که  افزایش  ریال در سال ۹۹ 
کمک بسیار خوبی به اعتبارات عمرانی 

استان است.
وی اضافه کرد: اعتبارات اوراق و 
تهاتر شناور است و دستگاه های که 
مطالبات پیمانکاری دارند، می توانند 

از این ظرفیت استفاده کنند.
وی تاکید کرد: وصول مطالبات 
پیمانکاری و بحث  دولتی در بحث 
مالیات با کمک اسناد خزانه اسالمی 
انجام  زیادی  بخش  تا  ند  ا و ت ی  م

گیرد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی:

۹۹ درصد اعتبارات اسناد خزانه در ایالم جذب شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان ، به 
زودی ساخت پلی کلینیک مجهز شبانه روزی در علی آباد کتول آغاز می شود. 
دکتر نصرتی مدیر درمان گلستان این خبر را در بازدید کارشناسان سازمان 
افزود:  و  اعالم کرد  کلینیک  پلی  این  احداث  زمین محل  از  اجتماعی  مین  ا ت
سازمان تامین اجتماعی بسیاری از خدمات خود را به صورت مجازی ارائه می 
نماید و در حوزه درمان نیز با توسعه و ارتقاء خدمات تالش می کند تا خدمات 
الکترونیک  نویسی  نسخه  موضوع  به  .  وی همچنین  نماید  ارائه  فیتی  کی ا  ب
اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با فراگیر شدن و رفع مشکالت این طرح 
که عمدتا به قطعی اینترنت و موارد مشابه بر می گردد ، بیمه شدگان بتوانند 

از مزایای آن بهره مند شوند.

پیگیری ساخت پلی کلینیک شبانه روزی تامین اجتماعی
 در علی آباد کتول

آگهی مزایده 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کهنوج در نظر دارد طبق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه از موقوفه مراد 
نارویی یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 3۴۸.۵ مترمربع و ۱۴۵ مترمربع اعیانی واقع در شهرستان کهنوج شهرک ولیعصر خیابان شهید مطهری کوچه 

۵ جنب مسجد امام حسین )ع( را با شرایط ذیل از طریق مزایده به صورت اجاره واگذار نماید.

سایر شرایط:
۱-  مدت اجاره از تاریخ عقد قرارداد به مدت ۱۲ ماه یا یکسال شمسی می باشد .

۲- مبلغ پایه اجاره یکساله ۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال )شصت و شش میلیون ریال( میباشد.که متقاضی می بایست مبلغ ده درصد ارزش اجاره بهای یکساله به مبلغ 
۶۶۰۰۰۰۰ ریال را طی فیشی که از اداره اوقاف دریافت می کند به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب اداره اوقاف و امور خیریه کهنوج واریز و ضمیمه 

پیشنهادی خود نماید.
3- مبلغ  ودیعه ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال )پنجاه میلیون ریال( میباشد. 

۴-کمیسیون در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
۵- ارائه ضمانت از طرف برنده مزایده در هنگام تنظیم سند اجاره الزامی است.

۶-  هزینه کارشناسی و چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
۷- برنده مزایده باید ظرف 3 روز پس از اعالم نتیجه مزایده نسبت به تنظیم سند اجاره خود اقدام نماید. در غیر اینصورت سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و 

با نفر دوم به مبلغ پیشنهادی نفر اول سند اجاره تنظیم خواهد گردید.
۸- شرکت کنندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه کهنوج تحویل و رسید اخذ نمایند.

۹- پیشنهادات واصله ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/3۰ با حضور اعضای کمیسیون در محل اداره اوقاف کهنوج بازگشایی و قرائت خواهد شد.
۱۰-  برنده مزایده موظف است موازین اسالمی و شرعی را رعایت و به نحوه متعارف از مورد اجاره استفاده و نمی تواند برخالف منظور از آن استفاده نماید 

و پروانه کسب و مجوزهای الزم را ازمراجع ذیصالح برای استفاده از آن اخذ نماید.
۱۱- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کهنوج مراجعه و یا با شماره تلفن  ۴3۲۰۷۰۶۵ 

-۰3۴تماس حاصل نمایید.
مهدی محمدی فرد
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کهنوج
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قسمت اول:
قاچاق واژه ای ترکی و از 
لحاظ لغوی به معنای »کاری 
شود«  انجام  تردستی  با  و  پنهانی  که 
می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق 
در  قاچاق  است  شده  معرفی  این گونه 

معانی ذیل به کار می رود:
نقطه ای  از  کاال  حمل ونقل   -۱
در  مزبور  نقطه  دو  )خواه  نقطه ای  به 
داخل کشور باشد »قاچاق داخلی« خواه 
در  نقطه  یک  و  داخله  در  نقطه  یک 
خارجه باشد که آن را »قاچاق خارجی« 
به  مربوط  مقررات  برخالف  می گویند( 
حمل ونقل به طوری که این عمل ناقض 
ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانونًا 

مقرر شده است.

انحصار  قانون  در  قاچاق  تعریف 
تجارت خارجی

قانون فوق  ماده )۱۱(  از  الف  بند 

»قاچاق« را چنین تعریف نموده است: 
مقررات  برخالف  که  اجناسی  »کلیه 
این قانون وارد مملکت می شود قاچاق 
محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته 
می شود و مرتکبین به حبس از ۶ ماه الی 

یک سال محکوم خواهند شد.«
انحصار  مقررات،  این  از  یکی 
که  است  دولت  برای  خارجی  تجارت 

مقرر شده:
انحصار  در  ایران  خارجی  تجارت 
وارد  و  کردن  صادر  حق  و  بوده  دولت 
کردن کلیه محصوالت طبیعی و صنعتی 
و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور 
آنها در حدود مقررات این قانون به دولت 
واگذار می شود« و در )۲( آن ورود هر نوع 
محصوالت طبیعی و یا صنعتی خارجی 
به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط 
به شرط حتمی صدور محصوالت طبیعی 
و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات 
قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است 
حق وارد کردن محصوالت خارجی که 
خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به 
شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص 
مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر 
مقامات ذی صالح قانونی، به اشخاص یا 

مؤسسات مختلف تجاری واگذار نماید.

قانون مجازات مرتکبین قاچاق

 )۱ -۵ ( د  ر ا مو ر  د ر  ا نونگذ قا
با  و  قاچاق  جرم  تعریف  بدون  قانون 
طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده 
۱- اموال موضوع درآمد دولت ۲- اموال 
کاالی  و  ممنوع الورود  و  ممنوع الصدور 
مجازات  تعیین  به  مبادرت  انحصاری، 
شریک،  جرم،  مستقیم  مباشر  برای 
قاچاق  جرم  به  شروع  و  حامل  معاون، 
دوم  گروه  آن   )۴۵( ماده  در  و  نموده 
تعریف  چنین  را  قاچاق  جرم  متعلق 
از قاچاق اسلحه  نموده است: »مقصود 
وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن 
از آن یا خرید و فروش یا حمل ونقل و 
آن  داشتن  نگاه  یا  و  کردن  مخفی  یا 
است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق 
ممنوع الصدور،  یا  ممنوع الورود  اشیای 
است  ممنوع الورود  اشیای  کردن  وارد 
از مملکت  ایران در هر نقطه  به خاک 
خارج  و  شود  کشف  مزبور  اشیای  که 
کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم 

آن است به متصدی حمل ونقل و یا هر 
شخص دیگری برای خارج کردن و یا 
هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن 

از مملکت«

تعریف قاچاق براساس قانون امور 
گمرکی:

امور گمرکی در  قانون  ماده )۲۹( 
)۱۱( بند مواردی از قاچاق را احصاء و 
در بند )۱( آن مبادرت به تعریفی می نماید 
که نسبت به سایر بندها اهمیت خاصی 
کاال  کردن  وارد  می کند:  مقرر  و  دارد 
از کشور  به کشور یا خارج کردن کاال 
کاالی  آنکه  مگر  غیرمجاز  ترتیب  به 
ممنوع  صدور  یا  ورود  موقع  در  مزبور 
یا غیرمجاز یا مشروط نبوده و از حقوق 
عوارض  و  بازرگانی  سود  و  گمرکی 
اقدام  یک  از  بند  این  باشد.  بخشوده 
که عبارتست از فعل مثبت مادی – در 
افراد  به وسیله  که   – فعل  ترک  مقابل 
انجام می شود صحبت می کند به نحوی 
که در این بند عمل وارد کردن یا خارج 
کردن خود پیکره جرم قاچاق محسوب 
می شود، اعم از اینکه اقدام، نوعی عمل 
ساده باشد یا مرکب یعنی به وسیله انواع 

عملیات متقلبانه.

اشخاص  توسط  قاچاق  تعریف   

حقوقی
دادگستری  وزارت  حقوقی  اداره 

قاچاق را چنین تعریف می نماید:
قانون  یک  ماده  در  آنچه  از  غیر 
زات  مجا نون  قا یک  ماده  اصالح 
 ۱3۷3/۱۱/۹ مصوب  قاچاق  مرتکبین 
دولت  درآمد  موضوع  کاالهای  و  آمده 
را  لورود  ممنوع ا و  ممنوع الصدور  و 
قاچاق  از  دیگری  تعریف  دربرمی گیرد، 
قاچاق  خالصه،  به طور  و  است  نشده 
عبارتست از وارد کردن یا صادر کردن 
کاال بر خالف قوانین و مقررات جاریه 
قاچاق  حکم  در  قانوناً  که  اقدامی  یا  و 

محسوب شده است«.

تعریف قاچاق براساس کنوانسیون 
)۱۹۷۷(

از  عبارتست  »قاچاق«  اصطالح 
تقلب گمرکی که شامل گذراندن مخفیانه 
کاال به هر طریقی از مرزهای گمرکی 

می باشد که بدان وسیله شخص موجب 
اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا 
بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به 
ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها 
امور  قانون  موضوع  محدودیت های  و 
منافعی  یا  و  گرفته  نادیده  را  گمرکی 
مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد.

عناصر تعریف عبارتند از:
ناشی  که خود  تقلب گمرکی   -۱
نقض  نوع  هر  یعنی  گمرکی  تخلف  از 
و یا شروع و اقدام به نقض قانون امور 

گمرکی است.
از  کاال  مخفیانه  گذرانیدن   -۲
مرزهای گمرکی، تعریفی که در بند )۱( 
ماده )۲۹( قانون امور گمرکی آمده است.

از  بخشی  یا  تمام  از  فرار   -3
یا  ورود  به  مربوط  و عوارض  مالیات ها 

صدور کاال.
نی  نو قا ت  ا ر مقر نقض   -۴

ممنوعیت ها یا محدودیت ها.
قانون  با  مغایر  منافعی  ۵- کسب 
گامور گمرکی، نظیر استردادهای متقلبانه.

انواع قاچاق
انواع قاچاق از نظر تعریف

مختلف  ین  و عنا به  ق  چا قا
می توان  را  قاچاق  می شود،  دسته بندی 
به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم نمود. 

در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد محموله 
قاچاق را در نظر گرفته و چنانچه این دو 
نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی 
خارجی  قاچاق  صورت  این  غیر  در  و 
محسوب می شود. با لحاظ عوارض تعلق 
گرفته به کاال، قاچاق را می توان به قاچاق 
عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی 
کاالهای  ورود  و  صدور  نمود.  تقسیم 
و  گمرکی،  عوارض  دادن  بدون  مجاز 
بدون  کشور  داخل  در  کاال  حمل ونقل 
عوارض  و  قاچاق  بلدی  عوارض  دادن 
بلدی نامیده می شود. با توجه به ممنوعه 
بودن و نبودن کاالهای قاچاق، این جرم 
قابل تقسیم به قاچاق کاالهای ممنوعه و 
قاچاق کاالهای مجاز یا غیرمجاز تقسیم 
انواع  مختصر  شرح  به  اینک  می شود. 

قاچاق می پردازیم.

قاچاق ارز
ارز: در یک مفهوم پول نقد رایج 
کشورهای خارجی است و در مفهوم دیگر 
پرداخت های  پولی  وسایل  کلیه  شامل 
در  معتبر  پول های  می باشد.  خارجی 
معمواًل  که  را  جهانی  بازارهای  سطح 
نوسانات کمتری از نظر ارزش دارند ارز 
جهانی می نامند مانند مارک آلمان، دالر 

آمریکا، پوند انگلستان، ین ژاپن.
به استناد ماده ۶ قانون نحوه اعمال 
کاال  قاچاق  به  راجع  حکومتی  تعزیرات 
و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
را  ارز  از  استفاده  مقررات  و  نظام: حدود 
فروش،  و  خرید  می کند،  تعیین  دولت 
حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از 
کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. 
همچنین آیین نامه اجرای قانون واگذاری 
در  ایران،  ملی  بانک  به  ارزی  معامالت 
ماده ۱۶ خود موضوع ارز همراه مسافر را 
مورد حکم قرار داده است. مطابق مقررات 
این ماده، بانک های مجاز مکلفند ارزهایی 
را که به مسافرین می فروشند در گذرنامه 
با قید تاریخ ثبت نمایند. مسافرین  آنها 
مزبور باید در موقع خروج از مرز، ارز مزبور 
را به همراه داشته باشند و با گذرنامه خود 
به مأمورین گمرک مرزی ارائه نمایند. هر 
مبلغ ارز که بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج 
در گذرنامه همراه مسافر باشد یا گواهی نامه 
بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختالف به 
گمرک ارائه نشود قاچاق محسوب می شود 

و مسافر تعقیب خواهد شد.
عالوه بر مقررات فوق، بند الف ماده 
۴۲ قانون پولی و بانکی کشور نیز خرید 
و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی را 
که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد 
یا سبب ورود یا خروج ارز یا پول رایج 
کشور بدون رعایت مقررات مربوطه شود 
ممنوع اعالم کرده و برای آن مجازات 

تعیین نموده است.
به استناد ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی 
تعزیرات  اعمال  نحوه  مورد  در  قانون 
حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز وزارت 
ارز  قاچاق  با  مبارزه  مسئول  اطالعات 
می باشد؛ لکن نیروی انتظامی به استناد 
بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، به 
عنوان ضابط قوه قضائیه کماکان با این 

جرم مبارزه می نماید.

قاچاق؛ تعاریف، مصادیق و مجازات های قانونی آن معاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایالم خبر 
داد؛

 واکسیناسـیون ۱۵ درصـد جمعیـت ایـالم در برابر 
نا و کر

ایالم_معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشکی اسـتان ایالم گفت: 
تاکنـون حـدود ۸۵ هـزار دوز واکسـن کرونا در ایالم تزریق شـده اسـت 

کـه این میـزان ۱۵ درصـد جمعیت گروه هدف اسـت.
دکتـر جمیـل صادقـی فـر  در جمـع خبر نگارلن با اشـاره بـه اینکه 
فاز سـوم واکیسیناسـیون در این اسـتان همزمان با عید سـعید غدیرخم 
و همزمـان بـا سراسـر کشـور آغـاز شـده اسـت، افـزود: در این فـاز پنج 
گـروه های شـغلی از جمله خبرنـگاران، بانکی ها، اعضـای هیات علمی 
دانشـگاه ها، اسـاتید حوزه، نیـروی انتظامی، فرهنگیـان، رانندگان حمل 
و نقـل عمومـی درون  و بـرون شـهری، فـرودگاه، زندانیـان بـر اسـاس 

زمانبندی واکسـینه خواهند شـد.
وی اظهـار داشـت: طی روز گذشـته شـنبه نهم مـرداد، در مجموع 
3 هـزار و ۹۰۰ دوز واکسـن کرونـا در سـطح اسـتان تزریق شـد که این 

میـزان در نـوع خود بی سـابقه اسـت.
معاون بهداشـتی دانشگاه علوم پزشـکی استان ایالم گفت: در حال 
حاضر حدود ۲۶۸ بیمار مبتال به کرونا در سـطح بیمارسـتان های اسـتان 

بسـتری هسـتند که از این تعداد ۱۰۸ نفر مربوط به روز گذشـته است.
وی ادامه داشـت: بیشـترین میزان تزریق واکسـن کرونا در اسـتان 
ایـالم مربـوط به شهرسـتان بـدره و کمتریـن نیز مهـران و هلیالن می 

باشد.
دکتـر صادقـی فـر تصریح کـرد: رعایت پروتکل های بهداشـتی در 
اسـتان بسـیار کاهـش یافتـه و جـزو اسـتان هایـی هسـتیم کـه زیر ۵۰ 

درصـد پروتـکل هـا را رعایت مـی کنیم.
وی با بیان اینکه وضعیت بسـتری های کرونا در بیمارسـتان های 
سـطح اسـتان بسـیار نگـران کننـده اسـت، تاکید کـرد: افـرادی که جز 
گـروه هـدف هسـتند بدون توجه به شـایعات نسـبت به تزریق واکسـن 

کرونا اقـدام کنند.
از  پایـان  در  ایـالم  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
همشـهریان درخواسـت کـرد پروتـکل هـای بهداشـتی را رعایـت کنند 
و از افـراد آسـیب پذیـر خواسـت از ورود بـه تجمعات خـودداری و بدون 

ماسـک از منـزل خـارج نشـوند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم:
۱00 هـزار نسـخه کتـاب در کتابخانـه های اسـتان 

اسـت موجود 
مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومی اسـتان ایالم گفت: سـرانه تعداد 
نسـخه کتاب به ازای هر ۱۰۰ نفر در اسـتان ۸۵ نسـخه اسـت که ازاین 

تعـداد تـا افق ۱۴۰۴ باید به ۴۰۰ نسـخه برسـد.
 “سـمیه حیدری” در نشسـت انجمن کتابخانه های عمومی اسـتان 
بـه فعالیـت ۴۵ بـاب کتابخانـه در سـطح اسـتان اشـاره کـرد و افـزود: 
۵۵۰ هـزار نسـخه کتـاب شـامل ۱۰ رده اصلـی بـا موضوعات فلسـفه و 
روانشناسـی، دینـی، علـوم اجتماعی، زبان، علوم محض، هنر، سـرگرمی 
و ورزش، ادبیـات و جغرافیـا در کتـاب خانـه های اسـتان موجود اسـت.

وی با بیان اینکه انتظار می رود که اشـخاص، مدیران و مسـئوالن 
اسـتانی در طرح اهدا کتاب به کتابخانه ها شـرکت کنند، ابراز امیدواری 
کـرد کـه بـا این طـرح شـاهد بروزرسـانی و افزایش تعداد نسـخه کتاب 

در کتابخانه های اسـتان باشیم.
حیـدری تصریـح کـرد: براسـاس مـاده ۱۷۲ قانون مالیـات ها۱۰۰ 
درصـد وجوهـی کـه از شـرکت هـا یـا اشـخاص بـه حسـاب کتابخانـه 
هـا بـرای اقدامـات فرهنگـی واریـز می  شـود از مالیات کسـر می شـود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اسـتان از برگزاری جشنواره رضوی 
در اسـتان خبـر داد و گفـت: یازدهمیـن دوره این جشـنواره بـا همکاری 
نهـاد کتابخانـه ها و بنیـاد بین المللی امـام ) ره ( بمنظور ترویج فرهنگ 
کتابخوانی و شـناخت سـیره و سـبک زندگی معصومین برگزار می شود.
حیـدری بـا اشـاره به اینکـه این جشـنواره در رده سـنی کـودکان، 
نوجوانان و جوانان و بزرگسـاالن برگزار می شـود، افزود: برای برگزاری 
پرشـور ایـن جشـنواره از ظرفیـت تمامی دسـتگاه های فرهنگی اسـتان 
همچون اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و آموزش و پرورش کمک 

خواهیـم گرفت.
وی به پرداخت کمک دسـتگاهها و شـرکت های دولتی و اشخاص 
به کتابخانه ها اشـاره و اظهار داشـت: براسـاس ماده ۱۷۲ قانون مالیات 
مسـتقیم ۱۰۰ درصد وجوهی که به حسـاب تعیین شـده از سـوی دولت 
بمنظـور بازسـازی و امور فرهنگی پرداخت گـردد از میزان مالیات تعیین 

شده کسـر خواهد شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اسـتان به  میزان پیشـرفت فیزیکی 
کتابخانه سـردار شـهید سـلیمانی شـهر ایالم اشـاره و خاطرنشـان کرد: 
ایـن کتابخانـه ها بـا زیربنای ۷3۱ متـر مربع دارای ۹۵ درصد پیشـرفت 

فیزیکـی اسـت و در آینـده نزدیـک به بهره برداری می رسـد.
حیـدری خواسـتار پرداخـت نیـم درصـد درآمـد شـهرداری بـرای 
خریـد تجهیـزات و کمـک مالـی بـه کتابخانه های اسـتان شـد و افزود: 
شـهرداری درصـد درآمـد هـای خود را بایـد طبق قانون بـه کتابخانه ها 
پرداخـت کننـد که ایـن تعهد در ایالم و برخی شهرسـتان ها بطور دقیق 

و کامـل اجرا نمی شـود.

انتقـال پایـدار گاز در پهنه خشـکی و دریا در منطقه 
6 عملیـات انتقـال گاز تحقق یافت 

مدیـر منطقـه ۶ عملیـات انتقـال گاز از اجراي بیش از هـزار و ۶۰۰ 
کیلومتـر پیگرانـي تمیـز کننـده و ۹۷ کیلومتـر پیگراني هوشـمند جهت 

افزایـش کیفیـت گاز، در سـال گذشـته خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت ملـی گاز ایـران، علیرضا عربلو، 
افـزود: سـال گذشـته تعویـض هـزار و ۶۱ متر خـط لوله معیـوب جهت 
پایـداري انتقـال گاز، 33 هـزار و ۵۱3 متـر مربـع تعویـض پوشـش در 
راسـتاي نگهـداري شـبکه و انجـام تمامي برنامه هاي تعمیرات اساسـي 
و اضطـراري خطـوط لولـه صـورت پذیرفته، ضمـن اینکه تزریـق گاز ۹ 

مـورد انشـعاب بـه طـول ۴۵ کیلومتر انجام شـده اسـت.
عربلـو بیـان کـرد: تعمیـرات و رفـع نشـتي از خـط لولـه قشـم/ 
بندرعبـاس و نصـب اسـمارت فلنـج، یکـي از عملیـات هـاي خـاص و 
مهمـي بـود کـه در اعماق دریا بـا تالش شـبانه روزي کارکنان منطقه و 
با همکاري شـرکت فالت قاره در سـال گذشـته انجام شـد و همچنین 
۸ مـورد عملیـات تایـن و هـات تب توسـط کارکنان منطقه بـا همکاري 
سـایر شـرکت هـا با موفقیت به پایان رسـید.وي در زمینه خـود کفایي و 
حمایـت از تولید کنندگان داخلي، سـود صرفـه 33۶ میلیارد ریال حاصل 

از ۹ طـرح را از جملـه اقدامـات مهم منطقه برشـمرد.
مدیـر منطقـه ۶ عملیات انتقـال گاز به فعالیت هاي انجام شـده در 
معاونـت عملیـات ایسـتگاه ها نیز اشـاره کـرد و گفت: ۵۸ مـورد اورهال 
اقالم ثابت مکانیکي تاسیسـات تقویت فشـار گاز، انجام ۱۲ مورد بازدید 
دوره اي توربین و کمپرسور، کالیبراسیون بیش از ۶۰۰ تجهیز مکانیکي، 

ابـزار دقیقـي و برقـي گاز از جمله اقدامات این معاونت بوده اسـت.
عربلـو در ادامـه، به برنامه ها و اقدامات در دسـتور کار سـال ۱۴۰۰ 
پرداخت و گفت: بررسـي وضعیت پوشـش ۲۹۸ کیلومتر از خطوط هفتم 
سراسـري، تعویض پوشـش ۴3 کیلومتر خط لوله سـرخون/ رفسـنجان، 
احـداث سـوله مرکـز بهره بـرداري خطوط لولـه گورزین واقـع در جزیره 
قشـم، اورهال دو دسـتگاه توربین گازي و اورهال دو دسـتگاه کمپرسـور 

گاز تاسیسـات تقویـت فشـار از مهـم ترین این برنامه ها اسـت.

خبرسوم
اوراق  با  تومانی  میلیون   ۲00 مسکن  وام  دریافت  هزینه 

چقدر است؟

دریافت  برای  زوجین  گفت:  مسکن  بانک  برنامه  و  طرح  امور  مدیر 
تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن، باید ۴۰۰ برگه اوراق خریداری کنند.
ایبنا، محمد  از  نقل  به  بانک مسکن-هیبنا  پایگاه خبری  گزارش  به 
حسن مرادی درباره میزان تقاضای اوراق مسکن افزود: با توجه به کاهش 
معامالت ملک، دریافت اوراق مسکن در بخش خرید کاهش، اما در بخش 

ساخت، افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: قیمت اوراق مسکن در مقایسه با ماه قبل، تقریبا ثابت 
مانده ضمن اینکه هر برگه اوراق، حدود ۶۰ هزار تومان در بازار معامله می شود.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به اینکه اوراق مسکن 
هم به ساخت و هم خرید تعلق می گیرد گفت: سقف این تسهیالت برای 
استان تهران ۱۰۰ میلیون تومان، برای زوجین ۲۰۰ میلیون تومان، و در 

مراکز استان ها با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر. ۸۰ میلیون تومان است.
وی افزود: متقاضیان برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت، باید 

۲۰۰ برگه اوراق مسکن به مبلغ حدود ۱۲ میلیون تومان خریداری کند.
گفتنی است؛ یک زوج تهرانی می تواند برای خرید مسکن تا سقف ۱۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان هم وام جعاله 
باید ۴۰۰ برگه اوراق به همراه هزینه  دریافت کنند براین اساس، زوجین 
دریافت جعاله را پرداخت کنند که در مجموع می توانند با پرداخت ۲۸ میلیون 

و ۶۰۸ هزار تومان، وام ۲۴۰ میلیون تومانی دریافت کنند.

نکاتی که باید هنگام استفاده از کارتخوان رعایت کنید
افشای رمز هنگام خرید از فروشگاه های مختلف می تواند شما را به 
دردسر بیندازد. به همین علت برای استفاده از کارتخوان الزم است نکاتی 

را مد نظر داشته باشید.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، هنگام خرید 
از فروشگاه های مختلف ممکن است کارت خود را به فروشنده بدهیم و رمز 
خود را نیز به وی اعالم کنیم تا اصطالحًا برایمان کارت بکشد، اما می دانید 

این کار ممکن است منتج به خالی شدن حساب بانکی شما شود؟
الزم است هنگام خرید، خودتان رمز را وارد کرده و از اعالم آن به 
مشتری پرهیز کنید. هنگام وارد کردن رمز در دستگاه کارتخوان از دست 
دیگر خود به عنوان محافظ استفاده کنید تا از امکان مشاهده رمز خود توسط 

دیگران جلوگیری کنید.
بلکه  نکنید،  اعالم  بلند  را  رمز  شدید،  خود  رمز  اعالم  به  ناچار  اگر 
آن را روی گوشی خود نوشته و به مسئول فروشگاه ارائه کنید. همچنین 
ضروری است به سرعت و در اولین فرصت آن را تغییر دهید. برای انتقال 
وجه به سایر حساب های خود یا دیگران به هیچ وجه از دستگاه کارتخوان 

نکنید. استفاده 
رسید تراکنش های ناموفق خود را تا اطمینان از کسر نشدن وجه از 
حسابتان نگهداری کنید. از وارد کردن صحیح رمز توسط مسئول فروشگاه 
در دستگاه کارتخوان مطمئن شوید. از دستگاه کارتخوان فقط برای خرید، 
مانده گیری و پرداخت قبض استفاده کنید. هرگز برای پر کردن حساب جاری 

خود از دستگاه کارتخوان استفاده نکنید.

بانک توسعه تعاون از سال ۹۷ تاکنون ۱۲ هزار میلیارد ریال 
وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است

ــهیالت  ــزان تس ــاون می ــعه تع ــک توس ــره بان ــات مدی ــو هی عض
ــدود  ــون را ح ــال ۹۷ تاکن ــان از س ــنه ازدواج جوان ــی قرض الحس پرداخت

ــود. ــالم نم ــال اع ــارد ری ــزار میلی ۱۲ ه
امیــر هوشــنگ عصــارزاده عضــو هیــات مدیــره بانــک توســعه تعاون 
اظهــار داشــت: ایــن بانــک در راســتای تســهیل ازدواج جوانــان و در جهت 
ــت  ــی در پرداخ ــات قابل توجه ــزی اقدام ــک مرک ــات بان ــرای مصوب اج

تســهیالت قرض الحســنه ازدواج انجــام داده اســت.
وی افــزود: ایــن بانــک از بــدو تأســیس به عنــوان یکــی از 
بانک هــای عامــل پرداخــت وام قرض الحســنه ازدواج فعــال بــوده اســت 
و مطابــق آمــار رســمی از ســال ۹۷ تاکنــون نیــز حــدود ۱۲ هــزار میلیــارد 

ــن ســرفصل پرداخــت کــرده اســت. ــال تســهیالت در ای ری
عصــارزاده بــا اشــاره بــه آمــار ارائه شــده در ایــن خصــوص 
خاطرنشــان کــرد: در تیرمــاه ســال جــاری بــه ۵۴۲ زوج مبلــغ ۴۶۵ میلیارد 

ریــال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداخت شــده اســت.
ــرد: در  ــاون خاطرنشــان ک ــعه تع ــک توس ــره بان ــات مدی عضــو هی
ــت وام  ــرعت در پرداخ ــهولت و س ــرای س ــی ب ــاری تمهیدات ــال ج س
ــه  ــده ک ــعب ابالغ ش ــی ش ــه تمام ــی و ب ــنه ازدواج پیش بین قرض الحس
ــه  ــان ب ــریع ترین زم ــی و در س ــن بروکراس ــا کمتری ــهیالت ب ــن تس ای

ــود. ــا ش ــوان اعط ــای ج زوج ه
عصــارزاده بــا ارائــه تحلیلــی بــر رونــد رشــد پرداختی هــای بانــک در 
قرض الحســنه ازدواج جوانــان گفــت: میــزان وام پرداختــی بانــک توســعه 
ــه میــزان ۸۵ درصــد  ــه زوج هــای جــوان از ســال ۹۷ بــه ۹۸ ب تعــاون ب
رشــد داشــته اســت و عملکــرد بانــک در ســال ۹۹ در مقایســه بــا ســال 

۹۸ نیــز بــا ۷3 درصــد رشــد مواجــه شــده اســت.
وی ادامــه داد: پیش بینــی می شــود عملکــرد بانــک در ســال جــاری 
ــا رشــد قابل توجهــی  ــان ب در بحــث پرداخــت قرض الحســنه ازدواج جوان

ــود. مواجه ش
عضــو هیــات مدیــره بانــک توســعه تعــاون بــا اشــاره بــه بخشــنامه 
ــن ۷۰۰  ــک از زوجی ــر ی ــه ه ــت: ب ــاری گف ــزی در ســال ج ــک مرک بان
میلیــون ریــال بــا دوره بازگشــت ۱۰ ســاله پرداخــت می گــردد کــه ایــن 
ــا  ــر ۲3 ســال ت ــر ۲۵ ســال و زوجه هــای زی ــرای زوج هــای زی ــزان ب می

ــد. ــال افزایــش می یاب ــارد ری ســقف یــک میلی

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

م
ک

بان

مفقودی نورآباد
۱۵۰CC برگ سبزو  سند موتور سیکلت افروز تیپ

به مالکیت  حمید طاهری
مدل ۱3۸۸

شماره شهربانی: ایران ۷۵۷۸۸-۷۶۸
۱۵۰N۸۸۰۰۹۸۰***NBY :شماره تنه

D۶۷۱۴۴۹ :شماره موتور
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

۱۴۰۰/۰۵/۱۰
لرستان

آگهی مزایده فروش اموال غیرمنقول مرحله اول
در خصوص پرونده کالسه اجرایی ۹۷۵۸۶۶/۱۲ صادره از شورای حل 
اختالف رشت محکوم علیه اسداله طهماسبی فرزند شهباز محکوم به پرداخت 
مبلغ ۶۵3/۹3۱/۰۲۲ ریال در حق محکوم له بانک سپه)مهراقتصاد سابق( با 
هزینه  بابت  ریال   3۲/۶۹۶/۵۵۱ ومبلغ  شال  سربلند  امیر  حقوقی  نمایندگی 
وارزیابی  اموال محکوم علیه  توقیف  به  توجه  با  اجرایی در حق دولت  های 
صورت گرفته توسط کارشناس محترم دادگستری مشخصات و ارزش گذاری 
ریالی اموال به شرح ذیل اعالم می گردد: شش دانگ یک قطعه زمین به 
از  فرعی   ۶۸ از  شده  ومجزا  مفروز  اصلی   ۷۸ از  فرعی   ۱۶۱۱ ثبتی  شماره 
آدرس  به  مترمربع   ۲۲۰۰ مساحت  به  ۴رشت  بخش  در  واقع  مذکور  اصلی 
دیوار  با  آن  محیط   ۴۱۷3۱-۱33۴۱ کدپستی   ۶۰ پالک  کیژده  قریه  رشت 
و  وسرایداری  ویالیی  ساختمان  باب  یک  ملک  ابتدای  در  و  محدود  بلوکی 
در قسمت بعد ساختمان دو طبقه نیمه کاره با اسکلت بتنی و در انتهای آن 
کارگاه لوله سازی با محوطه بتنی استقرار دارد قیمت پایه کارشناسی ملک 
مبلغ 3۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سوی کارشناس محترم دادگستری تعیین 
واعالم گردید ملک موصوف در روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ از ساعت 
۹ لغایت ۱۰ صبح در محل اجرای احکام شورا حل اختالف به ادرس رشت 
چهارراه پورسینا واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف رشت از طریق 
مزایده به فروش میرسد ارزش اموال براساس نظریه کارشناسی از قیمت پایه 
پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  به کسی  و  شروع  ریال   3۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
از  درصد   ۱۰ گردد  می  محسوب  مزایده  برنده  و  شد  خواهد  فروخته  نماید 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی ثمن معامله ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد در غیراینصورت ده درصد 
نفع دولت ضبط  به  احکام مدنی  اجرای  قانون   ۱۲۹ ماده  استناد  به  واریزی 
مزایده  در  شرکت  به  تمایل  که  کسانی  ضمنا  شد  خواهد  تجدید  مزایده  و 
واحد  با هماهنگی  مزایده  تاریخ  از  قبل  روز   ۵ توانند ظرف مدت  دارند می 
اجرای احکام شورای حل اختالف از مال مورد مزایده بازدید نمایند هرگونه 
اعتراض به جریان مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ فروش تحویل این 
مرجع گردد تا اقدامات قانون به عمل آید ضمنا ارائه گواهی به روز ممهور 
به مهر شعبه صادر کننده گواهی موجودی حساب شرکت کننده در مزایده با 
حداقل موجودی به میزان ۱۰ درصد مبلغ پایه مزایده در زمان مزایده الزامی 
می باشد مکان مزایده: رشت چهارراه پورسینا مجتمع قضایی خانواده)خانواده 

تصادفات (واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف رشت.زمان مزایده 
روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ساعت ۹ الی ۱۰ صبح.

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مجتمع قضایی خانواده 
رشت-مهدی رجب زاده

آگهی مفقودی
اسناد مالکیت وبرگ سبز خودروسواری سمند ایکس ۷ مدل ۱3۸۴ به رنگ 
خاکستری متالیک شماره شاسی ۱۴۵3۱۰۶۰ شماره موتور۱۲۴۸۴۱۵۴۶۰۶ وبه 
شماره پالک ۱۹-۲۲۱ م ۷۹ وشناسه IRFC۱۴۱V۰۶V۵3۱۰۶۰  مفقود 

گرذیده از درجه اعتبارساقط است.   مریوان

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

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/۲۰ ملک متقاضی که در هیات 
ثبتی چالوس مورد رسیدگی  قانون مذکور مستقر در واحد  موضوع ماده یک 
مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت  و تصرفات 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
۵۴۵ فرعی از ۴3 اصلی واقع در قریه علی آباد بخش کالرستاق حوزه 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  بادروز  فاطمه  به  مربوط  چالوس  ملک  ثبت 
زمین با ساختمان به مساحت ۱۲۷/۴۱ مترمربع خریداری مع الواسطه از احمد 

دلدار مالکیت رسمی .
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوط به این آگهی در دو 
نوع به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیراالنتشار در شهرها 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع آرای  الصاق  منتشر و در روستاها رای هیات 
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 
تاریخ تسلیم  از  ماه  باید ظرف یک  نمایند معترض  اخذ  ملک تسلیم و رسید 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
در  اعتراض  در صورتی که  و  است  دادگاه  ارائه حکم قطعی  به  ثبت موکول 
دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد  حاصل  قانونی  مهلت 
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 ۱3 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 
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به  حدود مراتب را در 
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 ۱۱۷۰3۶۷
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰۵/۱۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ 
سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس نیکنام ازوجی



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1802- سه شنبه 12 مرداد 61400 ورزش دنیای 

معاون وزیر ورزش:
از محقق نشدن وعده های فدراسیون ها در المپیک گالیه مندیم!

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی از محقق نشدن وعده های برخی رشته ها 
در المپیک توکیو انتقاد کرد و گفت: بار مدال آوری ایران بر روی دوش کشتی است.

به گزارش دنیای جوانان، سید عبدالحمیدی احمدی درباره ارزیابی ۱۱ روزه 
کرونا،  نظیر  مسایلی  وجود  با  ایران  داشت:  اظهار  المپیک ۲۰۲۰  در  ایران  کاروان 
مشکالت اقتصادی، تحریم ها و موانعی که ورزشکاران در کسب سهمیه با آن روبرو 

بودند، ۶۸ سهمیه گرفتند.
وی افزود: با وجود محدودیت هایی که جهان به دلیل کرونا با آن روبروست و 
اما و اگرهایی که برای برگزاری بازی ها مطرح بود، اکثر کشورهای جهان به المپیک 

آمدند که این گام بلندی بود.
معاون وزیر ورزش ادامه داد: تماشاگران از حضور در رقابت ها محروم شدند و 
ارتباط مردمی که باید در المپیک برقرار می شد اتفاق نیفتاد و این خال در المپیک 

توکیو در تاریخ ثبت شد که امیدواریم تکرار نشود.
احمدی در ادامه به حضور و ناکامی برخی رشته در این المپیک اشاره کرد و 
گفت: درباره رشته های ورزشی ایران نمی توان حکم کلی صادر کرد. برخی رشته ها 
به دلیل نوپا بودن و سابقه کم در المپیک، می توان همین حضور را موفقیت دانست. 

البته اینکه در المپیک بیایند کسب رتبه کنند دور از انتظار است.
کاراته  و  تیراندازی  میز،  روی  تنیس  قایقرانی،  بدمینتون،  داشت:  اظهار  وی 
رشته های نوپایی هستند که نمی توان حکم کلی داد و جداگانه باید صحبت کرد 
در تیراندازی جواد فروغی کاروان ایران را صاحب مدال کرد و این موفقیت تاریخی 

بسیار اززشمند است.
معاون وزیر ورزش به دستاورد ایران در قایقرانی اشاره کرد و افزود: حضور نازنین 
مالیی در این رویداد پررنگ بود مالیی که انتظار نزدیک شدن به فینال هم قابل تصور 

نبود، اتفاق افتاد و جایگاه یازدهمی وی نتیجه قابل قبولی است 
فاصله زیاد سطح بوکس ایران با المپیک

احمدی درباره بدمینتون و بوکس تصریح کرد: انتظار باالیی از این دو رشته نبود. 
در بوکس تالش خوبی انجام شد اما در گام های اول از ادامه رقابت خارج شدیم. البته 
سطح بوکس ما با المپیک فاصله قابل توجهی دارد که باید بیشتر کار شود تا بتوانیم 

این رشته را در سطوح باالتر ببینیم.
این ضعف دوچرخه سواری است که به خط پایان نمی رسیم 

وی به نتیجه دوچرخه سواری در این دوره از بازی ها اشاره کرد و افزود: در دوچرخه 
سواری کسی انتظار مدال نداشت اما دوچرخه سوار ما باید به خط پایان می رسید و 

این ضعف است که دوچرخه سوار ما به خط پایان نمی رسد.
وعده های والیبال محقق نشد

معاون وزیر ورزش در خصوص ۲ رشته تیمی ایران که از ادامه رقابت ها حذف 
شدند توضیح داد: این ۲ رشته در گروه های قدرتمندی قرار داشتند. در بسکتبال 

دیدارهای تدارکاتی کافی برگزار نشد و کسی انتظار صعود به دور بعد را نداشت.
احمدی ادامه داد: اما در والیبال شرایط متفاوت بود. باتوجه به حضور والیبال در 
لیگ جهانی و دیدار مهمی که با کشورهای مختلف در لیگ ملت ها داشت و و عده 
هایی که داده شده و تجربه ای که تیم ها از لیگ ها کسب کرده بودند، می توانستد 

بهتر ظاهر شوند.
وی اضافه کرد: والیبال حتی نتوانست نتایج المپیک قبلی در ریو را تکرار کند 
والیبال در ریو به دور دوم راه یافت اما در توکیو در دورنخست به کار خود پایان داد. 
باخت برابر کانادا و ژاپن و ایتالیا نتایج قابل قبولی نیست. در حالیکه برای والیبال کم 

و کاستی وجود نداشت.
تکواندو حتی مدال حداقلی هم نگرفت

معاون وزیر ورزش و جوانان به نتایج شمشیربازی گریزی زد و گفت: با توجه به 
تجربه شمشیربازان در المپیک قبلی و جهانی یا انتظارات را در بین شمشیربازان باال 

بردیم یا تمرکز ایجاد نشد و نتوانستیم به جایگاه مورد نظر دست یابیم. 
احمدی درباره تکواندو هم گفت: در تکواندو انتظار حداقل یک مدال می رفت 
و بچه ها می توانستند یک مدال را کسب کنند اما دالیلی که باعث شد تا این اتفاق 
نیفتد. کار کمیته بین المللی المپیک که با حضور کیمیا علیزاده تمرکز  تیم را برهم 
زد و اصراری که IOC مبنی بر مسابقه علیزاده و کیانی داشت کار را برای تکواندو 
سخت کرد. این موضوع باید توسط فدراسیون مدیریت می شد اما نشد و حداقل مدال 

میرهاشم حسینی در توکیو باید رقم می خورد.
وی اضافه کرد: تکواندو با تجربه سنگین در رقابت های جهانی و المپیک نتیجه 

قایل قبولی ارایه نکرد.
بار مدال آوری ایران روی دوش کشتی است

معاون وزیر ورزش افزود: اکنون تمام توجه به کشتی است که جبران مدال آوری 
کند. البته در وزنه برداری و کاراته شانس هایی برای کسب مدال دادیم و امیدواریم 
ورزشکاران این رشته بتوانند با تمرکز و دور بودن از حاشیه و شناخت از حریفان به 

روی سکو بروند.
احمدی اظهار داشت: کسب مدال در کشتی، کاراته و وزنه برداری دور از انتظار 
نیست و امیدواریم محقق شود. همه تجارب المپیک باید برای استفاده مدیریتی و فنی 

در بازی های ۲۰۲۴ فرانسه استفاده شود. 
ناکامی حدادی در توکیو هم تکرار شد

معاون وزیر ورزش درباره دوومیدانی کاران هم گفت: دوومیدانی رشته دشواری 
است که نباید در بخش زنان انتظار مدال داشته باشیم. حضور فرزانه فصیحی و کسب 
جواز در دور دوم مسابقات باعث افتخار است. حسن تفتیان هم می توانست رکورد 

بهتری داشته باشد و صعود کند که نشد. 
وی ادامه داد: در پرتاپ دیسک هم دوباره ناکامی احسان حدادی تکرار شد و 
با وجود هزینه های هنگفتی که در پرتاپ دیسک داشتیم، این حضور در حد انتظار 
نبود. حدادی حداقل می توانست رکورد قبلی خود را تکرار کند که این اتفاق رخ نداد 

و فاصله قابل توجهی بین دو رکورد بود.

المپیک ۲0۲0 توکیو؛
کاروان ایران ۹ روز بدون مدال!

نماینده وزن ۱3۰ کیلوگرم کشتی فرنگی 
ایران با شکست مقابل حریف عنوان دار خود از 
ترکیه از رسیدن به مدال برنز المپیک توکیو بازماند.

به گزارش دنیای جوانان، در ادامه رقابت های 
وزن ۱3۰ کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک توکیو، 
امین میرزازاده نماینده وزن ۱3۰ کیلوگرم ایران 
به  برنز  مدال  برای کسب  و  رده بندی  دیدار  در 
مصاف رضا کایالپ دارنده ۴ طالی جهان و یک 
مدال نقره و برنز المپیک از ترکیه به روی تشک 
رفت و در پایان با نتیجه ۷ بر ۲ شکست خورد و 

از رسیدن به مدال بازماند و به عنوان پنجمی المپیک بسنده کرد.
میرزازاده در دقایق ابتدایی مبارزه به علت کم کاری در خاک نشست و 3 مرتبه 
متوالی توسط کایالپ بارانداز شد تا ۷ بر صفر از حریف عنوان دار خود در تایم نخست 

عقب بیفتد.
میرزازاده روز یکشنبه گذشته پس از پیروزی ۶ بر صفر مقابل کیم مینسئوک 
دارنده مدال برنز جهان از کره جنوبی، مقابل لوپز دارنده ۸ طالی جهان و المپیک از 
کوبا شکست خورد و به گروه بازنده ها رفت. وی سپس در این مرحله صبح روزدوشنبه 
در گروه شانس مجدد مقابل آلن سیراریو از رومانی به روی تشک رفت و در پایان با 

نتیجه ۵ بر یک به برتری رسید و راهی دیدار رده بندی شد.
علیرضا نجاتی دیگر نماینده ایران در روز نخست این رقابت ها بود که با شکست 

مقابل حریفی از ارمنستان در دور نخست، حذف شد.
همچنین محمد علی گرایی در ۷۷ و محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم 
دیگر نمایندگان ایران در روز دوم این رقابت ها بودند که با شکست در دیدار نیمه نهایی 
از رسیدن به فینال بازماندند و فردا برای کسب مدال برنز به مصاف رقبایشان می روند.

نشریه کیکر آلمان: لورکوزن آزمون را نمی خواهد!
که  داد  خبر  آلمان  کیکر  نشریه 
باشگاه بایرلورکوزن به دالیل مالی از 
و  آزمون خودداری کرده  جذب سردار 
در  نیز  این فصل  او  رسد  نظر می  به 

زنیت ماندنی است.
در  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
اخبار  گذشته  روزهای  طی  حالیکه 
زیادی به نقل از منابع موثق و خبرنگاران 
سردار  انتقال  بر  مبنی  معتبر  خارجی 
آزمون به باشگاه بایر لورکوزن به گوش 

می رسید، اکنون به نظر می رسد که حضور ستاره ایرانی زنیت در بوندس لیگا 
منتفی شده و سردار حداقل یک فصل دیگر را نیز در روسیه سپری خواهد کرد.

نشریه های معتبر آلمانی، خبرنگاران مشهوری همچون فابریتزیو رومانو 
و منابع موثق روسیه از تمام شدن کار انتقال آزمون به لورکوزن خبر داده 
بودند و حتی توئیت مشکوک و گمراه کننده اکانت توئیتری این باشگاه آلمانی 
باعث شد تا خیلی ها منتظر رونمایی رسمی از آزمون باشند ولی اکنون همان 
رسانه ها، از منتفی شدن انتقال ستاره ایرانی به بوندس لیگا خبر می دهند.

نشریه کیکر آلمان در خبری از ماندن لوکاس آالریو در لورکوزن خبر 
داد. در حالیکه همگان منتظر بودند تا این مهاجم آرژانتینی از بایر جدا شده 
و سردار راهی لورکوزن شود، اما حاال نشریه کیکر از احتمال باالی تمدید 

قرارداد این بازیکن تا سال ۲۰۲۴ خبر می دهد.
کیکر نوشته است: قرارداد آالریو در سال ۲۰۲۲ به پایان می رسد و 
لورکوزن قصد داشت تا مهاجم آرژانتینی خود را به یکی از تیم های خواهان 
او واگذار کند و حتی سردار آزمون را به عنوان جانشین او انتخاب کرده بود. 
اام درخواست 3۰ میلیون یورویی زنیت برای ترانسفر آزمون بسیار زیاد و 
گران است و حتی فروش لئون بیلی با مبلغی بالغ بر 3۲ میلیون یورو، باعث 
نخواهد شد لورکوزن به سراغ آزمون بیاید و آنها ترجیح می دهند یک وینگر 

را به جای یک مهاجم نوک جذب کنند.
این نشریه آلمانی در پایان نوشته است که لورکوزن نمی خواهد در 
سال ۲۰۲۲ مهاجم ۲۰ ساله و جوان خود را از دست بدهد و به همین دلیل 
به دنبال تمدید قرارداد لوکاس آالریو است و این باشگاه آلمانی قصد دارد 
بند فسخ گرانتری را در قرارداد مهاجم آرژانتینی خود قرار دهد و به همین 

دلیل حضور آزمون در لورکوزن منتفی است.
عالوه بر کیکر، نشریه چمپیونات روسیه نیز نوشت که انتقال آزمون به 
لورکوزن با شکست مواجه شده است. این وب سایت در ادامه گزارش داده 
است که بایر به سردار آزمون یک قرارداد پنج ساله با دستمزد ۲.۸ میلیون 
یورو در هر فصل پیشنهاد کرده بود. باشگاه آلمانی حتی حاضر شد تا ۱۸ 
میلیون یورو برای این ایرانی پرداخت کند. زنیت به دلیل بند موجود در قرارداد 
آزمون، خواهان دریافت ۲۰ میلیون یورو بود چرا که باید ۲۰ درصد از این 
انتقال را به روبین کازان بپردازد. اما افزایش رقم درخواستی زنیت تا 3۰ 

میلیون یورو، باعث شد تا لورکوزن از خرید آزمون منصرف شود.
بدین ترتیب مسی ایرانی یک فصل دیگر نیز در زنیت می ماند تا در 
تابستان آینده و با پایان قرارداد خود با این باشگاه روسی، به صورت رایگان 

از زنیت جدا شده و راهی تیم جدیدی شود.

برنامه ویژه کلوپ برای  فن دایک و گومز

یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، برای ویرژیل فن دایک و جو گومز، 
مدافعان مصدوم این تیم، برنامه هایی دارد و امیدوار است پیش از شروع 

فصل این دو بتوانند دقایق بیشتری بازی کنند.
به گزارش دنیای جوانان، یورگن کلوپ به ویرژیل فن دایک و جو گومز 
هر فرصتی می دهد تا بتوانند در نخستین بازی فصل جدید قرمزها مقابل 
نورویچ حضور داشته باشند. سرمربی لیورپول امیدوار است این دو مدافع که 
تازه از مصدومیت بازگشته اند در دیدار تدارکاتی روز پنجشنبه دقایق بیشتری 

در زمین بازی کنند.
قرمزها در ادامه اردوی پیش فصل خود این هفته در یک بازی دوستانه 
با بولونیا روبه رو خواهند شد. لیگ برتر از تاریخ ۱۴ آگوست، یعنی ۱۲ روز 

دیگر، برای لیورپول آغاز می شود.
فن دایک و گومز بخش اعظم فصل پیش را به دلیل مصدومیت شدید 
زانو از دست دادند و جای خالی این دو مدافع ارزشمند به شدت در جمع 

شاگردان کلوپ احساس شد.
کلوپ در مصاحبه با وبسایت لیورپول درباره اینکه در بازی روز پنجشنبه 
به فن دایک و گومز شانس بازی خواهد داد، گفت: »بله امیدوارم. در حال 

حاضر که شرایط اینطور به نظر می رسد.
واقعاً می خواهم این را روشن کنم که ما هیچ چیزی را تحت فشار 
انجام نمی دهیم. هیچ چیزی را. ما کمی صبر می کنیم و بازیکنان به آمادگی 
بر می گردند. ما اکنون دکتر آندریاس شلمبرگر را داریم که یک متخصص 
واقعی است و مدام در حال صحبت و مشورت با او هستیم و او همیشه همه 

چیز را زیر نظر دارد.
ما دقیقاً می دانیم که آنها چطور هستند. اینکه واقعاً چطور هستند و 
نه فقط آنچه که به ما می گویند! چرا که بدیهی است که آنها هم مایلند به 
بازی برگردند. گاهی اوقات در مواقعی ما ویرژیل و جو را کمی با هم عوض 
می کنیم تا شاید همه چیز زیاد شدید و پرفشار نشود، اما به طور کلی به 

نظر می رسد واقعا اوضاع خوب است.
چند دقیقه در روز پنجشنبه بازی می کنند؟ نمی دانم، اما قطعا چند 

دقیقه ای بازی خواهند کرد.«

شگفتی در فوتبال زنان المپیک؛
 شکست آمریکا از کانادا در نیمه نهایی!

تیم فوتبال زنان آمریکا شماره یک دنیا، با شکست از کانادا نتوانست 
به فینال المپیک برسد.

به گزارش دنیای جوانان، تیم قوتبال زنان کانادا با خلق شگفتی برابر 
آمریکا توانست راهی فینال رقابت های فوتبال المپیک شود.

در اولین بازی نیمه نهایی فوتبال زنان کانادا با گل دقیقه ۷۴ جسی 
را  زنان  فوتبال  در  فیفا  بندی  رده  نخست  تیم  آمریکا  توانست  فلمینگ 
با  ها  رقابت  یک  شماره  مدعی  آمریکا  برسد.  فینال  به  و  داده  شکست 
ستاره هایی چون الکس مورگان و مگان راپینو بزرگترین ناکامی ممکن 

را تجربه کرد.
۹ سال پیش دو تیم در المپیک لندن نیز به مصاف هم رفتند که با برد 
آمریکا همراه شده بود. کانادا آخرین بار در دیداری دوستانه و سال ۲۰۰۱ 

توانسته بود آمریکا را مغلوب کند.
به این ترتیب کانادا در آستانه تاریخ سازی و کسب نخستین طالی 
فوتبال زنان قرار دارد. حریف کانادا فردا از بین استرالیا و سوئد مشخص 

خواهد شد.

پرسپولیس با کسب ۴۱ 
امتیاز از ۱۵ بازی خانگی، یک 
لیگ  در  را  جدید  حدنصاب 
برتر ثبت کرد و به لطف همین امتیازها 
برای پنجمین بار متوالی جام را در خانه 

نگه داشت.
و  آمار  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
ارقام نشان می دهد پرسپولیس خطرناک 
در  است.  خانه  در  برتر  لیگ  تیم  ترین 
ورزشگاه  در  هواداری  هیچ  که  فصلی 
ها حضور نداشت، شاگردان یحیی گل 
محمدی در خانه به حدنصاب بی نظیری 

دست یافتند.
در  پرسپولیس  العاده  فوق  آمار   *

آزادی
گل محمدی و تیمش در این فصل 
ورزشگاه  در  خود  خانگی  بازی   ۱۵ از 
امتیاز   و ۴۱  تساوی  برد، ۲  آزادی، ۱3 
به دست آوردند! این موضوع در بیست 
دوره اخیر لیگ برتر ایران بی نظیر است. 
سرخپوشان پایتخت توانستند حدنصاب 
۲.۷3 امتیاز را کسب کنند که یک آمار 
فوق العاده بود که می توان علت اصلی 
چمن  بودن  هموار  به  را  موضوع  این 
ورزشگاه آزادی و راحت بودن سرخپوشان 
بازی  انجام یک  برای  این وضعیت  در 

شناور دانست.
پرسپولیس  نشان می دهد  آمارها 
داده  دست  از  امتیاز  هایی  ورزشگاه  در 
مناسبی  چمن  زمین  وجه  هیچ  به  که 
نفت  نساجی،  ورزشگاه  مانند  نداشتند، 
آلومینیوم  آبادان،  نفت  مسجدسلیمان، 

چمن  آزادی  به  نسبت  که   ... و  اراک 
خوبی ندارند.

فوالد  و  سپاهان  تیم  این  از  بعد 
با 3۴ و 33 امتیاز از بازی های خانگی 
بسیار خوب ظاهر شدند و استقالل با 3۰ 
امتیاز )متوسط ۲ امتیاز در هر بازی( در 

رتبه چهارم قرار گرفت.
* استقالل با ناکامی در خانه، از جام 

قهرمانی دور شد
در واقع تفاوت استقالل و پرسپولیس 
در امتیازهای این دو تیم در بازی های 
خانگی بود چرا که سرخ آبی های پایتخت 
در خارج از خانه به طور مشترک ۲۶ امتیاز 
کسب کردند که کمتر از ۲ امتیاز در هر 

مسابقه می شود.
* سپاهان و محرم میزبان ها را قلع 

و قمع کردند!
اما بهترین تیم لیگ در بازی های 
خارج از خانه محرم نویدکیا و شاگردانش 
در سپاهان بودند که 3۱ امتیاز را کسب 

کردند و نشان دادند از روحیه جنگندگی 
باالیی برای رسیدن به پیروزی در زمین 
توانستند  ها  آن  هستند.  برخوردار  رقبا 
آهن،  ذوب  آبادان،  نفت  تراکتور، مس، 
آلومینیوم، سایپا، نساجی، پدیده و استقالل 
به ۹  و  رقبا شکست دهند  را در زمین 
پیروزی دست یابند؛ در حالی که شمار 
پیروزی های خارج از خانه قهرمان لیگ 

عدد ۶ را نشان می دهد.
* فوالد در خانه باج نمی دهد

فوالد با هدایت جواد نکونام یکی 
از تیم های موفق لیگ در خانه بود. آن 
ها بعد از پرسپولیس و سپاهان بهترین 
آمارها نشان  بودند و  این حیث  از  تیم 
می دهد هیچ تیمی نتوانسته شاگردان 
شکست  ورزشگاه  این  در  را  نکونام 
عملکرد  تساوی   ۶ و  پیروزی   ۹ دهد. 
قرمزپوشان خوزستانی است. آن ها به 
پشتوانه همین عملکرد می توانند امیدوار 
به بازی رو در رو با ملوان در زمین خود 

باشند و شاید به فینال جام حذفی صعود 
کنند و با قهرمانی، سهمیه آسیا را هم 

به دست بیاورند.
* تیم های پرطرفداری که در دوران 

کرونا زمین خوردند
غیبت هواداران در ورزشگاه ها بیش 
از هر تیمی، نساجی را تحت تاثیر قرار 
هواداران  وجود  با  که  تیمی  است.  داده 
خود، ورزشگاه وطنی را به باتالقی برای 
زمین گیر کردن رقبا تبدیل می کرد، در 
این فصل فقط ۱۶ امتیاز )یک امتیاز به 
ازای هر بازی( از بازی های خانگی خود 

کسب کرده است.
البته آن ها هر طور بود این کمبود 
خانه  از  خارج  های  بازی  در  را  امتیاز 
امتیاز   ۱۷ کسب  با  و  کردند  جبران 
جشن بقا در لیگ برتر را برگزار کردند 
اما وضعیت حاکی از این است که زمین 
چمن مصنوعی ورزشگاه قائمشهر نه تنها 
به نفع نساجی نشده بلکه آن ها از این 
سمت متضرر هم شده اند و باید فکری 

به حال این وضعیت انجام دهند.
در  ضعیف  تیم  دیگر  هم  تراکتور 
با  که  ها  آن  است.  خانگی  های  بازی 
هواداران پرشور خود به سطح اول فوتبال 
ایران بازگشتند، در دوران غیبت هواداران 
هرگز در خانه موفق نبودند. کسب ۲۶ 
امتیاز از ۱۵ بازی خانگی، آن ها را به رده 
هشتم جدول )بازی های خانگی( فرستاده 
اما به لطف موفقیت تبریزی ها در بازی 
های خارج از خانه، توانستند رتبه چهارم 

لیگ برتر را تصاحب کنند.

راز قهرمانی تیم اول پایتخت؛

پرسپولیس خطرناک ترین تیم لیگ برتر در خانه! 

گفتگو: شهرام دبیریان
شهریار مغانلو در خصوص وضعیت 
با  همکاری  ادامه  برای  خود  مبهم 
پرسپولیس مدعی شد که همه چیز طی 
روزهای آتی در مذاکرات طرفین مشخص 

خواهد شد.
به گزارش دنیای جوانان، شهریار 
مغانلو که با حضور در پرسپولیس توانست 
نظر هواداران و خصوصا کادرفنی را جلب 
کند، اکنون با توجه به قرارداد قرضی اش 
با  همکاری  ادامه  برای  سانتاکالرا  از 
سرخپوشان تهرانی با مشکل مواجه شده 
از حرف  و  بعد  او  رابطه  این  است. در 
حدیث های شکل گرفته توضیحاتی در 
گفتگو با خبرنگار دنیای جوانان داده است 

که در ادامه خواهید خواند.
لیگ صحبت  قهرمانی  مورد  در   
در  حضور  کمی  مدت  در  تو  کنید. 
پرسپولیس قهرمانی در دو جام را تجربه 
برایت  احساسی  این تجربه چه  کردی. 

داشت؟
خدا را شکر می کنم. احساس خیلی 
خوبی از این جام ها دارم چرا که در این 
نیم فصلی که در خدمت پرسپولیس بودم 
شاهد مشکالت بودم از نزدیک و باشگاه و 
بچه ها به خاطر خیلی مسائل اذیت شدند 
ولی با وجود تمام مشکالت بازیکنان و 
کادرفنی از جان و دل مایه گذاشتند و به 

نظرم شایسته این قهرمانی بودیم.
 با توجه به اینکه مدت زیادی از 
ولی  نمی گذرد  پرسپولیس  در  حضورت 
محبوبیت باالیی بین هواداران این تیم 

پیدا کرده ای.
این حس دو طرفه بوده و منم ارتباط 
خوبی با آنها داشتم. خدا را شکر که مورد 
قرار  پرسپولیس  خوب  هواداران  لطف 
گرفتم و آنها از عملکردم راضی هستند 

و این حسی که وجود دارد دو طرفه بود 
و من هم عاشق پرسپولیس و هوادارانش 
بر  تالشم  همه  مدت  این  در  و  هستم 
این بود که بتوانم توانایی های خودم را 
بازیکن مفیدی برای تیم  نشان دهد و 
باشم و مطمئن باشید از این به بعد هم 
بیشتر تالش خواهم کرد تا بتوانم مثمر 

ثمر باشم.
 این روزها حرف و حدیث در مورد 
وضعیت فصل آینده تو زیاد است. با وجود 
اینکه اختیار در این خصوص دست خودت 
پیراهن  بعد  فصل  می کنی  فکر  نیست 

کدام تیم را بر تن داری؟
سانتاکالرا  باشگاه  اختیار  در  من 
هستم و قرارداد قرضی که با پرسپولیس 
باشگاه  حاال  و  است  شده  تمام  داشتم 

بگیرد.  تصمیم  من  برای  باید  پرتغالی 
در  و  شود  برطرف  مشکالت  امیدوارم 
اتفاقی بیافتد و تصمیمی گرفته  نهایت 
شود که از لحاظ فوتبالی برای خودم هم 
خوب باشد. در حال حاضر مدیربرنامه ام 
امیدوارم هر چه  به کرونا مبتال شده و 
زودتر سالمتی اش را به دست بیاورد و 
هر چه زودتر اتفاقی بیفتد که به نفع آینده 
فوتبالی ام باشد. عملکرد خوبت باعث شده 
صحبت از احتمال حضورت در تیم ملی 
باشد. با توجه به اینکه بازیکن در شرایط 
فیزیکی و قدرت بازی هوایی تو در خط 
حمله تیم ملی کم داریم فکر می کنی این 

فرصت به تو داده شود؟
هرکسی  برای  اتفاق  این  طبیعتًا 
خوب است و آرزوی هر بازیکنی است که 

بتواند پیراهن تیم ملی کشورش را بپوشد 
و چنین فرصتی را بدست بیاورد و امیدوارم 
این افتخار را داشته باشم و برای رسیدن 
به پیراهن تیم ملی همه تالشم را به کار 
امیدوارم نظر کادرفنی  خواهم گرفت و 
تیم ملی جلب شود و من فرصت حضور 
در تیم ملی را پیدا کنم. هر چه قسمت 

شود همان خواهد شد.
 نمی خواهی یک خبر موثق در مورد 

فصل آینده به ما بدهی؟
به خدا نمی دانم، به خدا نمی دانم.

 حداقل بگو حدس خودت با توجه به 
شرایط چیست؟ این بالتکلیفی چه زمانی 

تمام می شود؟
باور کنید من در جریان هیچ چیزی 
و  دارم  نیاز  استراحت  به  فقط  و  نیستم 
دوست دارم مدتی دور از فضای فوتبال 
باشم و بعد از چند روز حدود هفته آینده 
پیگیر وضعیتم از باشگاه خواهم شد و در 
نهایت به زودی معلوم می شود که تکلیفم 

چیست و کجا بازی خواهم کرد.
به سپاهان و  تو  رفتن  از  صحبت 
این  سوی  از  قراردادت  مبلغ  پرداخت 
باشگاه به سانتاکالرا مطرح است. چیزی 

در این خصوص شنیدی؟
این  جریان  در  اصاًل  کنید  باور 
این  موضوع نیستم و هیچ اطالعی در 
این  شما  مثل  فقط  و  ندارم  خصوص 
مجازی  فضای  و  رسانه ها  در  را  اخبار 
پرسپولیس  اینکه  به  توجه  با  خوانده ام. 
بازی حساسی داشت سعی کردم از فضای 
مجازی دوری کنم و بعد باید ببینیم چه 
فعاًل  گفتم  که  همانطور  من  می شود. 
از یک  بعد  و  استراحت هستم  در حال 
چند  دارم  نیاز  و سخت  طوالنی  فصل 
روز استراحت کنم و بعد از آن مشخص 

خواهد شد که تکلیفم چیست.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

شایسته این قهرمانی بودیم؛

شهریار مغانلو: باشگاه پرتغالی باید برای من تصمیم بگیرد

تهیه و تنظیم: علی فریدی توانا
و  نظر  طبق  پرسپولیس  باشگاه 
اعالم کادرفنی و یحیی گل محمدی در 
تالش برای تقویت تیم در لیگ بیست 
آسیایی  رقابت های  خصوصا  و  یکم  و 

خواهد بود.
به گزارش دنیای جوانان، با پایان 
فصل بیستم قهرمانی پرسپولیس اکنون 
و  تیم  تقویت  برای  باشگاه  این  تالش 
تمدید قراردادها است. باشگاه پرسپولیس 
طبق نظر یحیی گل محمدی در تالش 
برای  و  تقویت  را  خود  تیم  تا  است 
لیگ  خصوصا  و  آینده  فصل  مسابقات 
مدعی  قامت  در  دیگر  بار  قهرمانان 

قرار دهد.
سیاست  بزرگترین  این  “ثبات« 
باشگاه پرسپولیس است و طبق آن در 
نظر دارند تا در گام اول و اصلی خود اقدام 

برای تمدید قراردادها را صورت دهند.
کنعانی  محمدحسین  جدایی  با 
وحید  مثل  تی  نفرا اکنون  دگان،  زا
حمد  ا  ، ی شیر ی  مهد  ، ی میر ا
ل  کما و  ه  لیشا عا مید  ا للهی،  ا ر نو
کامیابی نیا نیز به پایان قرارداد خود 
لیست  در  نها  آ همگی  و  ند  رسیده ا
ید  تمد ی  ا بر محمدی  گل  یحیی 
خواهیم  نگاهی  ادامه  در  دارند.  قرار 
انداخت به سیاست این باشگاه برای 

تابستانی. انتقاالت  و  نقل 
دروازه بان؛ همه چیز در آرامش

و  لک  حامد  ماجرای  حل  از  بعد 
چالش او با کریم باقری که با تماس این 
گلر با مربی محبوب پرسپولیسی ها ماجرا 

بدون  پست  این  در  آنها  یافت،  خاتمه 
ایجاد تغییرات کار را دنبال خواهند کرد. 
لک همچنان شماره یک این تیم خواهد 
بود و از قرارداد بوژیدار رادوشوویچ نیز دو 

فصل دیگر باقی مانده است.
گزینه های جذاب برای خط دفاعی
کنعانی  محمدحسین  جدایی  با 
برای  را  خود  اولویت  تیم  این  زادگان، 
به خدمت گرفتن مدافع میانی قرار داده 
است. در حال حاضر دو گزینه مدنظر این 
باشگاه قرار گرفته است. یکی از اردوگاه 
استقالل و دیگر هم پدیده مشهد. علی 
نعمتی گزینه چند فصل اخیر پرسپولیس 
باشگاه  این  به  بازیکن  نزدیک ترین 
جذب  از  بعد  آنها  تا  می  شود  محسوب 
موفق فرشاد فرجی، بار دیگر چشم به 
باشند.  داشته  رحمتی  مهدی  شاگردان 
گزینه مدنظر آنها از استقالل نیز شاید 
پایان جام حذفی مشخص شود  از  بعد 
و مذاکرات خود را دنبال کنند تا بعد از 

اینکه دو بازیکن خود را در اختیار رقیب 
قرار دادند )نادری و آرمان رمضانی( اکنون 
با جذب این بازیکن، هواداران خود را نیز 

راضی کنند.
در سمت راست با حضور سیامک 
شیری،  مهدی  قرارداد  تمدید  و  نعمتی 
یحیی دست به خرید جدید نخواهد زد. در 
سمت چپ نیز وحید امیری و سعید آقایی 
توانسته اند نظر کادرفنی را جلب کنند و 
آنها برنامه ای در حال حاضر برای جذب 
بازیکن نخواهند داشت، مگر اینکه اتفاق 

عجیبی رخ دهد.
ترافیک  به  نیازی  هافبک؛  خط 

بیشتر نیست
سه  پرسپولیس  هافبک  خط  در 
حاضر  قرارداد  تمدید  صف  در  بازیکن 
هستند. کمال کامیابی نیا، امید عالیشاه و 
احمد نوراللهی که هر سه جزو بازیکنان 
محسوب  تیم  این  تاثیرگذار  و  باسابقه 
می شوند. در کنار این بازیکنان هم سرخ ها 

وحید  پهلوان،  احسان  سرلک،  میالد 
ترابی  نعمتی و مهدی  امیری، سیامک 
را نیز در اختیار دارند و با تمدید قرارداد 
عالیشاه، نوراللهی و کامیابی نیا اقدامی 
برای جذب بازیکن صورت نخواهند داد 
تا ثبات در این بخش نیز شکل گیرد و 
آنها با اتکا به این موضوع راهی فصل 

آتی لیگ شوند.
خط حمله؛ کالف سردرگم شهریار

بزرگترین چالش پرسپولیس در این 
پست شهریار مغانلو و درخواست ۵۰۰هزار 
که  صورتی  در  سانتاکالراست.  دالری 
شرایط  شود  موفق  پرسپولیس  باشگاه 
را برای جذب دوباره مغانلو فراهم سازد، 
در این پست نیز آنها مشکلی نخواهند 
به  معطوف  آنها  تالش  تمام  و  داشت 
پست مدافع میانی و آماده سازی پیش 
فصل خواهد بود اما اگر شماره ۷۰ این 
تیم مجبور به جدایی شود، آنها از میان 
گزینه های داخلی خود احتماال یک اقدام 
جالب توجه را در دستور کار قرار دهند؛ 
سپاهان اکنون جدی ترین تیم برای جذب 
مغانلو محسوب می شود و پرسپولیسی ها 
در نظر دارند در صورتی که اصفهانی ها 
شهریار را به نقش جهان ببرند، آنها نیز 
مذاکره با شهباززاده به عنوان آقای گل 
دهند.  قرار  کار  در دستور  را  این فصل 
شهریار  احتمالی  جذب  با  معتقدند  آنها 
برای  سپاهان، مشکالتی  توسط  مغانلو 
حضور سجاد شهباززاده که سابقه بازی 
در استقالل را در کارنامه دارد شکل گیرد 
و از این موقعیت برای مذاکره و پاتک 

خود سود ببرند.

گزارش دنیای جوانان از نقل و انتقاالت پرسپولیس؛

چشم یحیی به دنبال پدیده لیگ!
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یازدهمین و دوازدهمین شماره ماهنامه »کتاب خوان« ویژه خرداد و تیر 
ماه ۱۴۰۰، با هدف شفاف سازی فعالیت ها، اطالع رسانی مناسب و دسترسی 
عموم مردم، نخبگان و مخاطبان به اخبار و برنامه های کتابخانه های عمومی 

کشور توسط اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل نهاد منتشر شد.
به گزارش دنیای جوانان از نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 
بخش رویداد در یازدهمین و دوازدهمین شماره ماهنامه کتابخوان با 
گزارش چهل و نهمین جلسه هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آغاز شده است. در 
این جلسه که با ارائه گزارشی از عملکرد نهاد کتابخانه های عموم 
کشور در حوزه  توسعه کتابخانه ها، فعالیت های ترویجی، امور اداری 
و  علم گرایی  از  بود،  همراه  نهاد  پژوهشی  فعالیت های  همچنین  و 
در  تصمیم گیری  و  عملکرد  مهم  شاخصه های  عنوان  به  نوگرایی 

مدیریت فعلی نهاد یاد شد.
انتخابات دومین دوره هیئت مدیره انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های 
عمومی ایران، انتشار دوازدهمین جلد از کتاب »هدهد سفید«، برگزاری 
نشست خبری یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی، تقدیر نهاد از 
بازی های جدی مرتبط به حوزه کتاب، برگزاری جلسه هماهنگی نحوه صدور 
مجوز و نظارت بر کتابخانه ها و سالن های مطالعه، برگزاری نشست خبری 

پنجمین دوساالنه کارتون کتاب، مشارکت در برگزاری اختتامیه جشنواره 
قلم زرین و انتخاب اعضای جدید کارگروه تخصصی نابینایان کتابخانه های 
عمومی کشور از اقدامات حائز اهمیت نهاد در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ 

بود، که در این بخش مرور شده است.
فراخوان  با  این شماره  در  کتاب خوان  ماهنامه  فرهنگی  بخش 
یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی آغاز می شود و پس از مرور 
کتاب های معرفی شده در طرح کتابخوان خرداد و تیر ۱۴۰۰ به برگزاری 
وبینار بین المللی »مکتب جهانی روح اهلل« به مناسبت سالروز ارتحال امام 
خمینی)ره( می پردازد. همچنین برنامه ملی محفل ادبی »از کریمه تا رضا 
)ع(«، نشست رونمایی از کتاب »جوهر سرخ«، برگزاری عصر شعر مجازی 
»آوای کتابخانه«، گفتگو با داوران پنجمین دوساالنه »کارتون کتاب« و 
گفتگو با ایرج قنبری، میالد عرفان پور و محمود اکرامی درباره برگزاری 
جشنواره »سرود آوای کتابخانه« به عنوان مهم ترین برنامه های فرهنگی 

مهاد در خرداد و تیر ماه مرور شده است.
پرونده ویژه این شماره از ماهنامه کتابخوان به برگزاری سلسله 
برنامه »از تبار قلم« اختصاص دارد. برنامه هایی که در جهت رویکرد جدید 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور به تجلیل از 3۴ تن از نویسندگان بومی 

استان های مختلف کشور پرداخت.

یازده و دوازدهمین شماره ماهنامه کتاب خوان منتشر شد

نویسـندگان  انجمـن   
کـودک و نوجوان در واکنش 
بـه طـرح صیانـت از حقـوق 
کاربـران اینترنـت اعالم کـرد: گردش 
اهالـی  صنفـی  نیـاز  اطالعـات  آزاد 

اسـت قلم 
و  کـودک  نویسـندگان  انجمـن 
نوجـوان طـی بیانیـه ای اعـالم کـرد: 
بـا ابـراز نگرانـی عمیـق خود، نسـبت 
بـه  زیان بـار طـرح موسـوم  آثـار  بـه 
صیانـت از حقـوق کاربـران اینترنتـی؛ 
یـادآور می شـود که این طـرح گردش 
و  فرهنـگ  بالندگـی  اطالعـات،  آزاد 
رونـد  و  نوجـوان  و  کـودک  ادبیـات 
چالـش  بـه  را  قلـم  اهالـی  حرفـه ای 
می  کشـد و انسـداد جبران ناپذیـری در 
ارتبـاط بیـن پدیدآورنـدگان فرهنـگ 
و  نوجـوان  و  کـودک  مخاطبـان  و 
ارتباطـات بین المللـی ادبیـات کـودک 

پدیـد مـی  آورد. 
ایـن طـرح در شـرایطی مطـرح 
مشـکالت  سـنگین  بـار  کـه  شـده 
در  را  جامعـه  اقتصـادی  و   معیشـتی 
اسـت.  داده  قـرار  بحرانـی  وضعیتـی 
امـور  دسـت اندرکاران  ایـن  از  پیـش 
بارهـا تکـرار کـرده بودنـد کـه حـل 
مشـکالت اقتصادی در اولویت است و 
نه مسـائل و اولویت های سیاسـی؛ که 
بـر ایـن اسـاس  انتظـار می رفـت که 
مجلـس دوازدهـم در همین مسـیر به 
سیاسـتگذاری بپـردازد. ولی متأسـفانه 
طـرح صیانـت در نقطـه ی مقابـل این 
رویکـرد و بـا نگاهـی سیاسـی به این 
امـر پرداخته اسـت.بانیان طرح صیانت 
مدعی هسـتند که این محدودسـازی، 
فرهنگـی  عـوارض  بـا  مقابلـه  بـرای 
یـن  ا اسـت.  ینترنتـی  ا شـبکه های 
اسـتدالل ناپختـه در مثـل شـبیه بـه 
آن اسـت کـه بـه دلیل تلفات سـنگین 
ناشـی از تصادف هـای رانندگـی، عبور 
و مـرور خودروهـا را ممنـوع کنیـم که 
هیـچ عقـل سـلیمی آن را برنمی تابـد.

انجمـن نویسـندگان کـودک در 
ادامـه نوشـت: تردیـدی نیسـت ایـن 
طـرح، به ویـژه بـا اختیاراتـی کـه بـه 

دیـر  می دهـد،  کمیسـیون  اعضـای 
ارتباطـات  انسـداد  بـه  یـا زود عمـاًل 
گسـترده در فضـای مجـازی و قطـع 
مجامـع  بـا  پدیدآورنـدگان  دسترسـی 
نویسـندگان  مـورد  در  و  تخصصـی 
آمـوزش،  مجامـع  بـا  ارتبـاط  قطـع 
پژوهشـی و ادبی می انجامد و در روند 
کاری بسـیاری از مشـاغل و حرفه هـا 
مـی آورد.  وجـود  بـه  جـدی  اختـالل 
ولـی ایـن اختـالل بـرای اهالـی قلـم 
دوچنـدان خواهد بود. زیرا گردش آزاد 
اطالعات و دسترسـی بـه منابع علمی، 
ادبـی و پژوهشـی بـرای نویسـندگان، 
شـاعران، مترجمـان، روزنامه نگاران و 
پژوهشـگران امری ضـروری و حیاتی 

به شـمار مـی رود. 
و  نرم افزارهـا  بتـوان  اگـر  حتـی 
شـبکه های  بـرای  داخلـی  فضاهایـی 
اجتماعـی و اطالع رسـانی تدارک دید، 
ولـی آشـکار اسـت کـه هیـچ دولت و 
تنهایـی  بـه  نـد  نمی توا دسـتگاهی 
بـه عضویـت در  را  میلیون هـا کاربـر 
گوناگـون  سـایت های  و  شـبکه ها 
وادارد و جایگزینـی بـرای ایـن حجـم 
دانسـتنی های  و  اطالعـات  از  عظیـم 
داشـته  اینترنـت  فضـای  در  جهانـی 
باشـد. بـه همین دلیل تردیدی نیسـت 
که طـرح صیانـت، پدیدآورندگان را از 
مـورد  متـون  و  منابـع  بـه  دسترسـی 
آسـیب  و  می کنـد  محـروم  نیازشـان 

جبران ناپذیـری بـه سـاختار فرهنگـی 
وارد خواهـد کـرد.     

در بیانیـه ایـن انجمـن همچنین 
ز  ا دیگـر  طـرف  ز  ا اسـت:  آمـده 
 ، نـا و کر یـروس  و ع  شـیو ن  مـا ز
در  قلـم  اهالـی  فعالیت هـای  عمـده 
شـبکه های اینترنتـی انجـام می شـود. 
ارسـال و دریافـت متن هـا گرفتـه  از 
بـا  ارتبـاط  متنـی،  ویرایش هـای  تـا 
و  نتقادهـا  ا دریافـت  و  مخاطبـان 
آثـار،  فـروش  آنهـا،  پیشـنهادهای 
تخصصـی  همایش هـای  برگـزاری 
دیگـر  فعالیت هـای  ز  ا بسـیاری  و 
می شـود.  انجـام  فضـا  ایـن  در  کـه 
بانیـان  نـگاه  از  کـه  دیگـری  نکتـه  
طـرح صیانـت دور مانـده، تجربه های 
ینـی  یگز جا ر  د گذشـته  فـق  مو نا
نرم افزارهـای داخلـی اسـت. نمونـه ی 
بـارز آن برنامـه ی ناموفق »شـاد« در 
آمـوزش و پـرورش بـود که سـرانجام 
آمـوزگاران و مربیـان را ناچـار کـرد از 
بـرای  اجتماعـی  شـبکه های  همـان 

کننـد. اسـتفاده  آموزشـی  امـور 
اخیـر  سـال  چنـد  در  همچنیـن 
به ویـژه دوران شـیوع کرونـا، اینترنت 
بـرای پدیدآورنـدگان  را  امـکان  ایـن 
فراهـم  نوجـوان  و  کـودک  ادبیـات 
در  خـود  مخاطبـان  بـا  کـه  آورده 
دورتریـن مناطق کشـور، ارتباط برقرار 
بـرای  به ویـژه  امـکان  ایـن  کننـد. 

شـهرهای دورافتاده و مناطق محروم، 
بسـیار کارآمـد بـوده و موجـب شـده 
به طـور  کـه  نوجوانانـی  و  کـودکان 
معمـول از دریافـت خدمـات فرهنگی 
طریـق  از  محرومنـد،  شـهرها  کالن 
لـی  ها ا بـا  عـی  جتما ا شـبکه های 
بانیـان  کننـد.  برقـرار  ارتبـاط  قلـم 
طـرح صیانـت اعـالم کرده انـد طـرح 
به صـورت  را  اینترنـت  محدودسـازی 
آزمایشـی بـه مـدت یـک سـال اجـرا 
می کننـد تـا نقایـص و کمبودهای آن 
را برطـرف کننـد. در حالی کـه  بـرای 
پـی بـردن بـه کاسـتی ها و عـوارض 
ایـن طـرح هیـچ نیـازی بـه آزمـون و 
خطـای دوبـاره و چنـد بـاره نیسـت و 
از همیـن حـاال می تـوان بـا تحلیلـی 
عقالنـی بـه پیامدهـای زیان بـار این 

طـرح پـی بـرد.  
ایـن انجمن در انتهـای بیانیه خود 
نوشـت: در پایـان جا دارد یـک بار دیگر 
به اصل نهم قانون اساسـی رجوع کنیم 
که در آن تصریح شـده هیچ  مقامی  حق  
نـدارد به  نـام  حفظ اسـتقالل  و تمامیت  
ارضی  کشـور، آزادیهای  مشـروع  را، هر 
چنـد بـا وضع قوانیـن  و مقررات ، سـلب  
کنـد. بـا امیـد بـه آن کـه بـا ارزیابـی 
عقالنـی و منطقی شـرایط کنونی، طرح 
صیانـت از دسـتور کار مجلـس خـارج 
شـود و نگاهـی کارشناسـانه بر تصویب 

طرح هـای فرهنگی حاکم شـود.

واکنش انجمن کودک و نوجوان به طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت؛

گردش آزاد اطالعات نیاز صنفی اهالی قلم است

کاش چیزی نمی ماند جز لحظات شیرین«؛ روایت مادرانگی 
یک زن

نمی ماند  چیزی  »کاش  رمان   
ویرژینی  قلم  به  شیرین«  لحظات  جز 
لحظات  از  است  روایتی  گریمالدی 
مادرانگی یک زن، از لحظه آغاز مادر 
از  می رسد  نظر  به  که  زمانی  تا  شدن 

این کار تمام وقت، بازنشسته می شود.
 Virginie( ویرژینی گریمالدی 
فرانسوی  نویس  رمان   )Grimaldi
است که در سال  ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میالدی 
بنابر نظرسنجی روزنامه فرانسوی »لو 
فیگارو« عنوان پرمخاطب ترین نویسنده 
زن فرانسه را به خود اختصاص داد. وی 
در سال گذشته همچنین در فهرست ۱۰ 
نویسنده پرفروش کشورش قرار گرفت. 

میل نوشتن در این نویسنده متولد ۱۹۷۷ در بوردو فرانسه از کودکی 
با خواندن دفترهای شعر مادربزرگش بیدار شد و نخستین رمان خود را در 
۸ سالگی نوشت. اما فعالیت حرفه ای نویسندگی او با رمان نخستین روز 
با رمان های وقتی  از باقی مانده زندگی ام )۲۰۱۵( آغاز شد و این زنجیره 
بیشتر  زیرباران  خوشبختی  عطر   ،)۲۰۱۶( فهمید  خواهی  شدی  بزرگتر 
می شود )۲۰۱۷(، وقت روشن کردن دوباره ستاره ها )۲۰۱۸(، وقتی خاطرات 
ما به رقص در می آیند )۲۰۱۹(، کاش چیزی نمی ماند جز لحظات شیرین 
)۲۰۲۰( و ممکن ها )۲۰۲۱( ادامه یافت و همه این شش رمان به فهرست 

پرفروش ها راه یافتند.
نثر شاعرانه و بیان احساسات دلیل استقبال از آثار گریمالدی است و 
سبب شده که رمان هایش به بیش از ۲۰ زبان ترجمه شود. او با صداقت بی 
پایان و طنز سرشار خود، ما را با زندگی شخصیت هایش آشنا کرده و از ما 
می خواهد در شادی و غم ها، در خاطرات، رؤیاها و امیدهایشان سهیم شویم. 
»کاش چیزی نمی ماند جز لحظات شیرین«؛ روایت مادرانگی یک زن

نوشتن کاری است که در انزوا صورت می گیرد، از اعماق وجودم الهام 
می گیرم، قلمم را در احساساتم فرو می برم، و موضوعاتی را که مرا متأثر 
ساخته اند به روی کاغذ می آورم، بدون اینکه بدانم آیا شما را نیز تحت تأثیر 

قرار خواهد داد یا نه. )ص.3۰۲(
کاش چیزی نمی ماند جز لحظات شیرین ماجرای زنی است که دخترش 
را پیش از موعد به دنیا می آورد. بچه بسیار کوچک است و نیازمند مراقبت 

در بیمارستان، اما از همان ابتدا جای خاص خودش را پیدا می کند.
فقط پوشک به پا داشتی، بالفاصله جای خودت را پیدا کردی، روی 
شکمم گوله شدی و سرت را روی سینه ام گذاشتی، ماسک را نمی دیدم، 
نمی شنیدم.  را  دستگاه  بیب  بیب  دیگر صدای  نمی کردم.  را حس  لوله ها 
باالتر  کمی  و  لرزیدند  می  پاهایم  است.  تمام  کارم  دیگر  که  می دانستم 
پشت قفسه سینه جایی که قلب می نامند، انفجاری داشت صورت می گرفت.

نمی دانم زنده می مانی یا نه عشقم، اما این خطر را به جان می خرم 
و اگر اتفاق بدی بیفتد، اگر بدترین اتفاق بیفتد، الاقل باال و پایین رفتن 
شکمت را روی شکم خودم، تکان خوردن دستانت را روی پوستم حس 
کرده ام، الاقل آن احساس قدرتمند و بی شرط و شروط را با نوک انگشتانم 

لمس کرده ام ، الاقل مادر شده ام.
به ساعت نگاه کردم. سه شنبه ۱۸ سپتامبر، ساعت ۹ و ۴3 دقیقه. 

لحظه دقیق شناختن تو. )ص.3۶(
زمان می گذرد و او این بار شاهد رفتن فرزندانش از آشیانه خانوادگی 
است. »دارم چیزی را که همیشه از آن وحشت داشتم تجربه می کنم. تنها 
بودن را« )ص.۶۹( »هرگز از تنهایی رنج نبرده ام. دختر و پسرم وقتم را پر 
می کردند« )همان(. این مادر هیچگاه حرف کسانی را که استدالل می کردند 
بچه ها فقط بخشی از زندگی والدین هستند، نپذیرفته بود سال ها بعد با رفتن 
فرزندانش برای تشکیل زندگی مستقل »النه را خالی حس می کند« )ص.۷۰(
بار اول باید یاد می گیرد مادری تمام وقت شود، بار دوم باید بازنشستگی 
از مادر بودن را بیاموزد. او در فضایی خالی و تنهایی غریبی را تجربه می کند 
که فقط خاطرات را زنده می کند. عمده این خاطرات مربوط به زمانی است 
که او زمان را در کنار مادران دیگری گذرانده که کودکانشان با شرایط ویژه 

و مشابه فرزند نارس او در بیمارستان بسر می بردند:
متوجه می شوم که شرایط مشترکمان مانند یک شتاب دهنده عمل کرده. 
حرف همدیگر را می فهمیم، به یک زبان صحبت می کنیم. همه مان در حال 
گذراندن یکی از دشوارترین دوره های زندگی مان هستیم. در اوج شکنندگی 
با هم روبه رو شده ایم. لخت و عوریم. رفتارهای اجتماعی، اصول نزاکت، پرده 
پوشی ها را پشت در بخش نوزادان جا گذاشته ایم. یکدیگر را در بدترین شرایط 
روحی و روانی شناخته ایم، نقطه ضعف هایمان در هم گره خورده. )ص. ۲۱۹(

بهانه نگارش این اثر هم پسر دوم گریمالدی است که زودتر از موعد 
به دنیا آمد. او اصال قصد نگارش رمان دیگری را نداشته و تصمیم داشته 
پس از تولد فرزند دوم خود را سیراب از احساس مادری کند و تا مدتی رمان 
دیگری ننویسد. » اما، گاهی اوقات، زندگی به جای ما تصمیم می گیرد« 
)ص.۲۲۹(. به این ترتیب در یک اتاقک مراقبت های ویژه جایی که پسرش 
به دستگاه ها وصل شده بود، برای گریز از هراس ها به تخیلش پناه می برد.
کاش چیزی نمی ماند جز لحظات شیرین را انتشارات ققنوس با ترجمه 
فرزانه مهری در 3۰3 صفحه و شمارگان یک هزار و ۱۰۰ نسخه منتشر 
کرده است. پیشتر اثر دیگری از گریمالدی از همین مترجم با عنوان خانه 
تاماریس منتشر شده بود که عنوانی است به جای عنوان اصلی کتاب: وقتی 

بزرگتر شدی خواهی فهمید.
مهری مترجم و مجسمه ساز است. او دوره دبیرستان را در مجتمع رازی 
که مدرسه  ای فرانسوی زبان بود، گذراند و در فرانسه رشته دندان پزشکی 
خواند. در سال آخر دندان پزشکی، کار با گل، سیم و کامپوزیت که برای 
را شیفته مجسمه سازی کرد و درس  او  پر کردن دندان استفاده می شد 
خود را نیمه رها کرد و به ایران بازگشت. او اکنون به طور حرفه ای به کار 
مجسمه سازی مشغول و عضو انجمن مجسمه  سازان است. مهری کار خود 
را با ترجمه کتاب هایی برای کودکان خود آغاز کرد و نخستین کتاب او 

در سال ۱3۷۸ منتشر شد.
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پروانه رسولی خوشبخت

در مراسم گرامیداشت محمدسرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر 
افغانستان عنوان شد:

محمد سرور رجایی
 یک انقالبی به تمام معنا بود

 »علیرضا مختارپور« دبیرکل هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور در 
مراسم گرامیداشت »محمد سرور رجایی« شاعر افغان گفت: فعالیت های خودجوش 
و فرهنگی »محمد سرور رجایی« مصداقی از فعالیت های جهادی بود که این شاعر 

را به عنوان یک انقالبی اصیل مطرح می ساخت.
برجسته  پژوهشگر  و  نویسنده  رجایی،  محمدسرور  گرامیداشت  مراسم 
نهاد  ادبی  محافل  در  خارجی  و  داخلی  شاعران  از  جمعی  با حضور  افغانستان، 
کتابخانه های عمومی کشور طی مراسمی با عنوان »در هجر مهاجر« به صورت 

مجازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست که با خوانش یکی از اشعار سرور رجایی شروع شد پس 
از اشاره به آثار این شاعر فقید به تاثیر این هنرمند افغان در نزدیکی دو ملت ایران و 
افغانستان تاکید و یادآوری شد که این هنرمند با تالیف کتاب از دشت لیلی تا جزیره 
مجنون به نقش مجاهدان و شهدای افغان در جنگ ایران و عراق و دوران دفاع 
مقدس پرداخت و نگذاشت تا این رویداد تاریخی به دست فراموشی سپرده شود.

پس از آن علیرضا مختارپور دبیرکل هیأت امنای کتابخانه های عمومی به 
ارائه سخن پرداخت و از عالقه و اشتیاق این هنرمند افغان به فعالیت های ادبی و 
فرهنگی سخن گفت و بیان کرد: فعالیت های خودجوش و فرهنگی سرور رجایی 
مصداقی از فعالیت های جهادی بود که این شاعر را به عنوان یک انقالبی اصیل 
مطرح می ساخت. وجود او سراسر لطف و مهربانی بود که دیدنش یاد خدا را در 

دل زنده می ساخت.
سروررجایی همواره به دنبال عدالت و آزادی بود و وظیفه شعر و ادبیات را 
تحقق این رسالت و دفاع از عدالت می دانست. او به رغم حضور سه دهه در ایران 
هنوز مشکل هویت داشت و از هیچ امتیاز ویژه ای برخوردار نبود؛ و این ناداوری 
برخی از مدیران کشور است که به رغم فرمایشات مقام معظم رهبری همچنان 

در این زمینه ضعف داریم. 
مختارپور صحبت های خود را با قرائت اشعاری از سرور رجایی به پایان رساند.
محسن مومنی شریف نویسنده و منتقد ادبیات داستانی سخنور بعدی بود 
که در ابتدای سخنان خود بیان کرد: ۱۵ سال با وی همکار بودم و در این مدت 
از این برادر عزیز تالش های بی توقع و بی منت بسیاری دیدم که هرگز برای 

خودش چیزی نمی خواست اما برای مجاهدان و مهاجران افغانی پیگیر کار بود.
محمدسرور رجایی مرد کارهای بر زمین مانده بود و تالش می کرد تا گره 
کارهای مهاجران افغانی را باز کند و کارهای زمین مانده در مورد آنان را دست 
بگیرد و به نتیجه برساند، مثال رسیدگی به وضعیت دانش آموزان افغانستانی برای 

ایشان مشکلی بود که به دنبال حل و رفع آن بود.
مومنی شریف توضیح داد: وی بسیار زمان شناس بود و مانند یک سازمان 
و ارگان فرهنگی به تنهایی کار می کرد و بار به دوش می کشید؛ آخرین کار 
مرحوم رجایی نوشتن کتاب خاطرات رفیق عزیز خودش محمد رئوف رفیعی بود 
که با خودش بزرگ شده بود و در سوریه به شهادت رسید؛ مرحوم سروررجایی 
این کتاب را از زبان همسر این شهید نقل کرده است و می خواهم بگویم که او 
در هر حوزه ای که فکر می کرد می تواند مثمرثمر و اثرگذار باشد ورود می کرد 

و به انجام کار در آن حیطه می پرداخت.
محمد سروررجایی با کمترین هزینه بیشترین کار را انجام می داد

در ادامه علیرضا َقزوه نویسنده و شاعر ایرانی و رئیس اسبق مرکز تحقیقات 
فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در دهلی نو گفت: ایده دفن سرور 
رجایی در قطعه شهدا و در کنار شهید آوینی یکی از موضوعات حسرت برانگیزی 

بود که البته خدا برای او این جایگاه را خواست.
قزوه که از جمله شاعران موسوم به »حوزه انقالب« و »دفاع مقدس« شمرده 
می شود و درون مایه اشعار او بیشتر مذهبی و اجتماعی است در ادامه بیان کرد: برای 
سالها کارهای او را زیرنظر داشتم که با چه دقت و صمیمت و هزینه ای کم کار 
می کرد؛ او با کمترین هزینه بیشترین کار را انجام می داد و هیچ وقت چیزی برای 
خودش نمی خواست و این رفتارش مصداق رفتار بچه های جهادی و بسیجی بود.
وی در ادامه و با گالیه از بی برنامگی و سیاست های نابجای دولت های 
گذشته در تضییع حقوق مهاجران افغان در ایران تصریح کرد: ما در حق فرهنگیان 
افغانستان در ایران ظلم کردیم. و متاسفانه رویکرد مناسبی را در این سالها نسبت 
به این مهاجران با استعداد افغان نداشتیم و شرایط مناسبی برای زندگی، اسکان و 

معیشت آنان فراهم نکردیم که امیدواریم در دولت جدید بهبود یابد.
در ادامه کلیپی از فعالیت های سازنده سرور رجایی در حوزه فرهنگ و ادب و 

بخشی از سخنان وی در حوزه های مانند دفاع مقدس پخش شد.
مورد  در  صحبت  ارائه  به  افغان  و  ایرانی  شاعران  از  جمعی  آن  از  پس 
شخصیت، آثار و کارهای حرفه ای مرحوم سروررجایی در حوزه ادب و فرهنگ 

ایران و افغانستان پرداختند.
گفتنی است محمد سرور رجایی، نویسنده و شاعر افغانستانی ساکن ایران 
هفتم مرداد در پی ابتال به کرونا در سن ۵۲ سالگی درگذشت و در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شد. 
رجایی متولد ۱3۴۸ کابل بود. وی از سال ۱3۷3 به ایران مهاجرت کرده 
و مدیریت خانه ادبیات افغانستان و مدیریت دفتر شعر و داستان افغانستان در 
حوزه هنری را بر عهده گرفت. کتاب »از دشت لیلی تا جزیره مجنون« یکی از 
آثار شاخص اوست؛ این کتاب مجموعه ای از خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع 
مقدس است که در حاشیه دیدار با رهبر انقالب در خردادماه سال ۱3۹۸ این کتاب 

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

رجایی است.
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از راست: سید نهضت حسینی نژاد، فیروز فاضلی
اختصاصی دنیای جوانان

از گریه هاي احتمالي
ترس دارم
حمید درویشي

از شوري چشم اهالي ترس دارم
از مردمان این حوالي ترس دارم

از خود که گاهي آبم اما گاه آتش
از این دل حالي به حالي ترس دارم

از اینکه ما مثل دو تا ماهي بچرخیم
در برکه هاي بي خیالي ترس دارم

هر چند با تو شادمانم، لحظه ها را
از گریه هاي احتمالي ترس دارم

هر چند چون پیچک تو را در بر گرفتم
همواره از آغوش خالي ترس دارم

ما دو درخت در کنار رود هستیم
با این همه از خشکسالي ترس دارم

از چشم بد باید تو را زیبا بپوشم
از شوري چشم اهالي ترس دارم

قانون  به  موادی  الحاق  قانون  اجرایی  نامه  آئین   ۱۰ ماده  راٌی  ابالغ  آگهی 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن واقع در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر

برابر آراء صادره از هیئت سه نفره تشکیلی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان دشتی  موضوع ماده فوق الذکر  ، تصرفات مالکانه و بال معارض 
یا  و  محلی  روزنامه  در  نوبت  یک  برای  عموم  اطالع  جهت  ذیل  اشخاص 

کثیراالنتشار منتشر می گردد .
عباس  قای  آ  بنام   ۱۶۶۴/ ۱۹۰3 پالک   ۱۴۰۰/ ۰۴/ ۱3-  ۵۰۵ شماره  ۱-رای 
دژگاهی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 3۸ /۱۶ متر مربع واقع 

در شهر بادوله تجمیع با پالک ۸۶۵ /۱۶۶۴
۲-رای شماره ۵۰۴  -۱3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۱۹۲۸ /۱۶۶۴ بنام خانم بانو رمضانی 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۷۲ /۲۱۴ متر مربع واقع در شهر بادوله
محمد  قای  آ  بنام   ۱۶۶۴/ ۱۹۶۵ پالک   ۱۴۰۰/ ۰۴/ ۲3-  ۵۰۸ شماره  3-رای 
به مساحت ۱۲ /۶۱ متر  حسن متفق خو ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

مربع واقع در شهر بادوله
۴-رای شماره ۵۰۶  -۲3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۶۹۸ /۱۶۶۶ بنام آ قای رضا بهنام مفرد 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۲۲ /۷۲۴ متر مربع واقع در ریگدان

۵-رای شماره ۵۰۷  -۲3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۶۹۹ /۱۶۶۶ بنام آ قای احمد بهنام 
مفرد ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۰۹ متر مربع واقع در ریگدان

۶-رای شماره ۵۱۰  -۲3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۶۹۴ /۱۶۶۶ بنام آ قای یونس پران 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۱ /۲۲۹ متر مربع واقع در ریگدان

۷-رای شماره ۵۱۱  -۲3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۶۹3 /۱۶۶۶ بنام آ قای عبدالعظیم پران  
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۱۲ /۲۸۹ متر مربع واقع در ریگدان

موسی  قای  آ  بنام   ۱۶۶۶/ ۷۰3 پالک   ۱۴۰۰/ ۰۴/ ۲3-  ۵۰۹ شماره  ۸-رای 
فاریابی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۸ /۲۸۲ متر مربع واقع در ریگدان

۹-رای شماره ۵۲۲  -۲۷ /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۷۰۴ /۱۶۶۶ بنام آ قای ناصر محبی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۸۵ /۲۵۹ متر مربع واقع در ریگدان

۱۰-رای شماره ۵۲۰  -۲3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۱۸33 /۱۶۶۷ بنام آ قای سید هاشم 
حسینی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۲ /33۱ متر مربع واقع در شهر کاکی

۱۱-رای شماره ۵۱۹  -۲3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۱۸۸۶ /۱۶۶۷ بنام آ قای غالمرضا 
زائری ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۷۷ /۲۲۵ متر مربع واقع در شهر کاکی

۱۲-رای شماره ۴۹۵  -۰۸ /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۱۸۸۸ /۱۶۶۷ بنام آ قای عبدالحسین 
منصوری ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۷ /۲۰۱ متر مربع واقع در شهر 

کاکی
۱3-رای شماره ۴۹۶  -۰۸ /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۱۸۸۹ /۱۶۶۷ بنام آ قای مهدی 
منصوری ششدانگ یک باب خانه به مساحت 33 /۲۰۱ متر مربع واقع در شهر 

کاکی
۱۴-رای شماره ۵۰۲  -۱3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۱۸۹3 /۱۶۶۷ بنام آ قای عبدالمهدی 
شریف نژاد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 33۰ متر مربع واقع در شهر کاکی

۱۵-رای شماره ۴۹۷  -۰۸ /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۱۸۹۶ /۱۶۶۷ بنام آ قای عباس 
پریدار ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۵ /۲۷۰ متر مربع واقع در شهر کاکی
۱۶-رای شماره ۴۹۸  -۰۸ /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۱۸۹۷ /۱۶۶۷ بنام آ قای عباس 
پریدار ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۲ /3۲۵ متر مربع واقع در شهر کاکی
آ قای حسن  بنام  ۱۷-رای شماره ۵۲۱  -۲3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۱۸۹۹ /۱۶۶۷ 

حیدری ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۰ /۵۶۹ متر مربع واقع در شهر کاکی
نرگس  خانم  بنام  ۱۸-رای شماره ۵۰۰  -۱3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۱۹۱۰ /۱۶۶۷ 
دولت ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۰3 /۴۱۱ متر مربع واقع در شهر کاکی
قای حمید  آ  بنام  ۱۹-رای شماره ۵۱۸  -۲3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۱۹۲۷ /۱۶۶۷ 
مربع  متر   ۶۸۸/ ۱۸ مساحت  به  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  احمدی 

واقع در شهر کاکی
۲۰-رای شماره ۵۰۱  -۱3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۱۹3۱ /۱۶۶۷ بنام خانم زهرا انگوتین 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۰۴ /۲۲۴ متر مربع واقع در شهر کاکی
رضا  قای  آ  بنام   ۱۶۶۷/ ۱۹۴۲ پالک   ۱۴۰۰/ ۰۴/ ۱3-  ۵۰3 شماره  ۲۱-رای 
در  واقع  مربع  متر   ۲۱۴/ ۰3 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  غضنفری 

شهر کاکی
علی  قای  آ  بنام   ۱۶۶۷/ ۱۹۴۷ پالک   ۱۴۰۰/ ۰۴/ ۰۸-  ۴۹۹ شماره  ۲۲-رای 
مربع  متر  به مساحت ۷۲ /۹۹3  زمین محصور  قطعه  راد ششدانگ یک  زارع 

واقع در شهر کاکی
افضل  خانم  بنام   ۱۶۶۷/ ۲۱3۹ پالک   ۱۴۰۰/ ۰۴/ ۲3-  ۵۱۷ شماره  ۲3-رای 
قاسمی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۰۵ /۲۱۷ متر مربع واقع در شهر کاکی
۲۴-رای شماره ۵۱۶  -۲3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۲۱۴۵ /۱۶۶۷ بنام خانم شهربانو 
قاسمی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۴ /3۷۱ متر مربع واقع در شهر کاکی

۲۵-رای شماره ۵۱۵  -۲3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۲۱۴۶ /۱۶۶۷ بنام آ قای علیرضا 
در  واقع  مربع  متر   ۱۹3/ 3۶ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  کاراندیش 

شهر کاکی
۲۶-رای شماره ۵۱۴  -۲3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۲۱۴۷ /۱۶۶۷ بنام آ قای جعفر زارع 

زاده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 33۲ متر مربع واقع در شهر کاکی
۲۷-رای شماره ۵۱3  -۲3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۲۱۴۸ /۱۶۶۷ بنام آ قای سید جالل 
حسینی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۵ /۲۸3 متر مربع واقع در شهر کاکی
آ قای مختار  بنام  ۲۸-رای شماره ۵۱۲  -۲3 /۰۴ /۱۴۰۰ پالک ۲۱۴۹ /۱۶۶۷ 
منفردی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۱ /۲۵۱ متر مربع واقع در شهر 

کاکی
به استناد ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرصه 
مسکن اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ انتشار رای 
و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ 
تحدید حدود  ظرف مدت ۲۰ روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به این 
اداره تسلیم نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
دادخواست خود را  به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم  دادخواست 
را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتی تحویل نمایند . در غیر این 
صورت اعتراض مذکور موثر نخواهد بود و اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
دشتی برابر مقررات قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرصه مسکن و آیین  

نامه اجرایی آن سند مالکیت صادر خواهند نمود.

تاریخ انتشار : ۱۲ /۰۵ /۱۴۰۰
تاریخ تحدید حدود : ۰۹ /۰۶ /۱۴۰۰

   امیر عباس ترجمان-رئیس واحد ثبتي شهرستان دشتي 
م الف ۱۶۸



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه
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قصه شاهد احمدلو و مورچه خوار

نمایش  صنفی  شورای  دبیر 
برای  مورچه خوار،  فیلم  تقاضای  از 
مرتضی  داد.  خبر  سینماها  در  اکران 
نمایش  صنفی  شورای  دبیر  شایسته 
جلسه  خروجی  درباره  گفتگویي  در 
نمایش  صنفی  شورای  گذشته  روز 

نوید  کارگردانی  به  گیسوم  فیلم هاي  گفت 
به  را  سینماها  در  اکران  تقاضای  احمدلو  شاهد  مورچه خوار  و  به تویی 
شورای صنفی ارائه دادند. نسرین مقانلو، مهدی کوشکی، مارال فرجاد، 
لیندا کیانی، رضا شفیعی جم، نیما شاهرخ شاهی، شهین تسلیمی، ایمان 
اشراقی، سارا منجزی پور، خاطره حاتمی، مجید شهریاری، مجید علیزاده، 
ارشیا خلیلیان، حامد  ایمانی،  علی اصغر طبسی، کسری شعبانی، پژواک 
مصباحی، شهریار حیدری، شیما شهامتی و سمیرا فالح بازیگران فیلم 

مورچه خوار را تشکیل می دهند.

سریال سروش صحت در راه است

 ، ن تخت کشیا ضا  ر محمد
کشور  سینماي  شاخص  تهیه کننده 
سریال  جدیدترین  است  قرار  که 
نمایش  شبکه  در  را  سروش صحت 
خانگی تولید کند، روز گذشته اعالن 

این سریال صادر شود  اگر مجوز  که  کرد 
همین فردا آن را کلید می زنند. تخت کشیان 
درباره وضعیت ساخت این سریال گفت: ما درخواست مجوز ساخت سریال 
مگه تموم عمر چند تا بهاره، به کارگردانی سروش صحت را از سوم بهمن 
اردیبهشت گروه آماده  از اول  ارائه داده ایم و  سال ۹۹ به وزارت ارشاد 
فیلمبرداری است ولی هنوز مجوز ساخت این سریال صادر نشده است! 
همه چیز این سریال مشخص شده و لوکیشن سریال نیز معلوم است 
و همه عوامل این سریال آماده هستند و فقط منتظر صادر شده مجوز 

ساخت آن هستیم.

آلبوم تماشایي امروز منتشر مي شود

عمومی  بط  ا و ر عالم  ا طبق 
آلبوم  اوج،  رسانه ای  هنری  سازمان 
حقیقی،  حسین  صدای  با  تماشایی، 
امروز  کشور  موسیقي  جوان  خواننده 
قرار  عالقمندان  اختیار  در  و  منتشر 

خواهد گرفت. این آلبوم اولین آلبوم موسیقی 
حسین حقیقی است که در ۸ قطعه اجرا و 
که  است  عاشقانه ای  قطعات  شامل  تماشایی  آلبوم  است.  شده  تنظیم 
پیش از این به صورت نماهنگ و یا تک قطعه منتشر شد و اکنون به 
درخواست مخاطبان جمع آوری و به صورت آلبوم در اختیار مخاطبان قرار 
گرفت. برخي از قطعات این آلبوم در ماه هاي اخیر ازجمله پرمخاطب ترین 
قطعات موسیقي بودند. بسیاري از خوانندگان در ایام کرونا خصوصا در 
ماه هاي اخیر دست به تولید تک آهنگ هایي زده بودند که حاال برخي از 

آنها تبدیل به آلبوم شده اند.
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انتقال ارشا اقدسي به ایران

متاسفانه اخبار پیرامون وضعیت 
نگران کننده  اقدسي  ارشا  سالمتي 
او  بوده  قرار  اینکه  علیرغم  و  است 
روز گذشته مورد عمل جراحي سختي 
مصنوعي  خواب  به  و  بگیرد  قرار 
سالمتي  وضعیت  هنوز  بود،  رفته 

وي مشخص نیست. علیرضا فتحی، نایب 
رییس انجمن بازیگران بدلکاران سینما در گفتگویي بیان کرده: سفیر 
تا  منتظر هستیم  و  است  اقدسی  ارشا  پیگیر وضعیت  بیروت  در  ایران 
ببینیم بیمارستان سن جورج روم می تواند اقدامات الزم را برای سالمتی 
ببینیم  یا نه؟ در صورتی که  انجام دهد  اقدسی  ارشا  و بهبود وضعیت 
این وضعیت وجود  از  نجات وی  و  بهبود سالمتی  برای  توانایی الزم 
ندارد یک تیم پزشکی مجهز را برای انتقال این بدلکار عزیز سینمای 

ایران به بیروت اعزام خواهیم کرد.
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محمد حسین زاده

بندبــاز،  نشســت های  سلســله 
ــه  ــران، ک ــر ای ــاره تئات ــی درب تامالت
ــزار  ــدان برگ ــه هنرمن ــت خان ــه هم ب
ــال  ــان آتی ــته میزب ــود روز گذش می ش
پســیانی کارگــردان و بازیگــر عرصــه 
تئاتــر بــود کــه بــا احســان زیورعالــم 
ــوع  ــت موض ــه تح ــناس برنام کارش

ــت. ــخن گف ــرا ث دار س می
ــن  ــدای ای ــال پســیانی در ابت آتی
ــا  ــود ب ــنایی خ ــاره آش ــت درب نشس
ــن  ــت: م ــش گف ــر و کارگاه نمای تئات
در ۱۱ ســالگی نگاهــم بــه تئاتــر 
تغییــر کــرد و برایــم تبدیــل بــه 
ســال  در  شــد.  جــدی  مقولــه ای 
ــاد  ــادرم )زنده ی ــاق م ــه اتف ۱3۴۷ ب
ــم  ــیراز رفت ــه ش ــیخي( ب ــه ش جمیل
ــن  ــاگر در دومی ــوان تماش ــه عن ــا ب ت
جشــن هنــر شــیراز شــرکت کنــم. ۲ 
نمایــش شــهر قصــه بــه کارگردانــي 
و  ژرف  پژوهشــی  و  مفیــد  بیــژن 
قــرن  ســنگواره های  در  ســترگ 
بیســت و پنجــم زمین شناســی یــا 
ــد  ــی نمی کن ــتم فرق ــم، بیس چهارده
ــا  ــان در آنج ــاس نعلبندی ــته عب نوش
بــرای مــن در  تاریخ ســاز شــدند. 
ــه  ــش ک ــن نمای ــدن ای ــان دی آن زم
تــا آن زمــان قابــل تجربــه نبــود 
ــود و محــو آن  بســیار شــگفت انگیز ب
شــدم، چــرا کــه بــا نمایش هایــی کــه 
تاکنــون دیــده بــودم بســیار متفــاوت 
ــرار  ــر ق ــدت تحت تاثی ــه ش ــود و ب ب
گرفتــه بــودم. نمایشــی بــود کــه 
ــر  ــک تئات ــان ی ــد آن زم ــام قواع تم
رســمی و فرمــول دار کــه داســتان گو 
مي باشــد را می شکســت و بــه نوعــی 
ــرد.  ــه می ک ــودش را عرض ــر خ دیگ

پــس از نمایــش پژوهشــی ژرف و 
ــی  ــث و گفتگوی ــه بح ــترگ، جلس س
ــزار  ــیراز برگ ــات ش ــگاه ادبی در دانش
ــادرم،  ــی م ــه همراه ــن ب ــد و م ش
ــی  ــر وال ــروی، جعف ــن خس رکن الدی
کــه مخالــف نمایــش بودنــد در آنجــا 
ــا  ــش ب ــا وارد چال ــتم ت ــور داش حض
آوانســیان و نعلبندیــان شــوند و ایــن 
ــه  ــتر از هم ــاد. بیش ــز افت ــاق نی اتف
هوشــنگ حســامی کــه منتقــد بســیار 
معروفــی در حــوزه تئاتــر بــود، شــروع 
ــه  ــان را ب ــرد و نعلبندی ــوال ک ــه س ب
نوعــی گیــر انداخــت. او جوانــی بــود 
کــه از دکــه روزنامــه فروشــی پــدرش 
آغــاز کــرده بــود و نمایش نامه هایــش 
ــش او  ــت و نمای ــا می نوش را در آنج
ــر  ــن هن ــن جش ــده دومی ــوان برن عن
را گرفتــه بــود و اجرایــش را نیــز 
آوانســیان انجــام داده بــود. در آن 
ــی  ــان خیل ــای نعلبندی ــان جواب ه زم
ــان ســاده  ــه زب حرفــه ای نبــود امــا ب
از فلســفه پیچیــده ذهــن خــود ســخن 
آوانســیان  آربــی  امــا  می گفــت. 
برخــالف او بــا دقــت فــراوان جــواب 
مــی داد و فضــای گفتگــو گــرم و 
پرتنــش بــود تــا حــدی کــه دوســتان 
تصمیــم بــه تــرک ســالن بــه عنــوان 
اعتــراض گرفتنــد و مــن در ســن 
یــازده ســالگی اولیــن عصیــان را 
ــتم  ــه نمی خواس ــرا ک ــام دادم، چ انج
ــا  ــتم ت ــم و نشس ــرک کن ــالن را ت س
ــن در  ــم، بنابرای ــان گفتگــو را ببین پای
ــت  ــتادم و مقاوم ــادرم ایس ــل م مقاب
ــه در  ــادی ک ــکوه نجم آب ــردم. ش ک
ــی  ــرد وقت ــازی می ک ــش ب ــن نمای ای
متوجــه شــد بــه مــادرم گفــت آتیــال 
را مــن مــی آورم و تــو بــرو و مــادرم 
بــا خشــم ســالن را تــرک کــرد. آنجــا 

متوجــه تغییــری کــه در مــن شــکل 
گرفــت شــدم. بعــد از آن، مــن دوبــار 
دیگــر ایــن نمایــش را در تهــران 
ــک شــب  ــفانه در ی ــه متاس ــدم ک دی
ــاگران و  ــن تماش ــری بی ــاهد درگی ش

ــودم! ــز ب ــران نی بازیگ
در  همچنیــن  بازیگــر  یــن  ا
ــاره  ــم درب ــه ســوال زیورعال پاســخ ب
ــی  ــر و ویژگ ــای اداره تئات نمایش ه
بیــان  نیــز  نمایــش  نــوع  ایــن 
کــرد: ایــن نــوع نمایــش هنــوز 
دارد  را  خــودش  طرفــداران  هــم 
ورود  بــا  کــه  نیســت  اینطــور  و 
ایــن نــوع، گونــه قبلــی از بیــن 
ــل  ــای قب ــه نمایش ه ــا ب ــرود. م ب
۴۷ و شــکل گیری کارگاه  از ســال 
نمایش هــای  می گفتیــم  نمایــش 
فرمول هــای  ز  ا چــون  رســمی، 
 . نــد د می کر پیــروی  مشــخصی 
جســارت خــروج از ایــن کادرهــا 
وجــود  زمــان  آن  در  فرمول هــا  و 
ــف  ــه و کش ــر تجرب ــت و عنص نداش
ــد و  ــده نمی ش ــا دی ــهود در آنه و ش
ــروی و  ــن خس ــد رکن الدی ــر مانن اگ
عبــاس جوانمــرد بــه ایــن تمرینــات 
ــرا  ــتند، در اج ــش داش ــی گرای تجرب
ایــن اتفاق هــا رخ نمــی داد. ایــن 
دو نمایــش بــه مــن یــاد داد کــه تــو 
می توانــی بشــکنی و یــک اتفــاق نــو 
را تجربــه کنــی و بــاز هــم فــردا این 
کار را انجــام دهــی. همیــن امــر نیــز 
ــر  ــن عناص ــن ای ــا م ــد ت ــب ش موج
ــان  ــی را همچن ــر تجرب ــور تئات جس
حفــظ کنــم و در آثــارم اســتفاده 
ــور  ــا مجب ــا و باره ــن باره ــم. م کن
ــی  ــر تجرب ــه تئات ــم ک ــدم بگوی ش
یــک شــیوه اجرایــی اســت و ســبک 
نیســت. بــا ورودم بــه کارگاه نمایــش 

ــت  ــر دس ــن عناص ــی از ای ــه خیل ب
ــر،  ــرز تفک ــا ط ــون در آنج ــم چ یافت
ــدرن  ــیوه های م ــردن ش ــتجو ک جس
ورک شــاپ های  داشــت.  وجــود 
فــراوان و اجراهــای مشــترک بــا 
گروه هــای خارجــی داشــتیم و در 
ســال های ۴۷ تــا ۴۹ کــه تئاتــر 
ــد  ــت جدی ــک حرک ــه ی ــاز ب ــا نی م
در مقابــل تئاتــر جــدی داشــت ایــن 
شــیوه را پیــش گرفــت و تبدیــل بــه 

ــد. ــی ش ــر اعتراض ــک تئات ی
ــاره  آتیــال پســیانی در ادامــه درب
ویژگــی کارگاه در مقایســه بــا محیــط 
دانشــگاه توضیــح داد: رهــا بــودن 
ــش موجــب  اندیشــه ها در کارگاه نمای
ــا اتفــاق دیگــری رخ دهــد.  می شــد ت
تصــور مــن از دانشــگاه تجربیــات 
فــراوان بــود امــا اینطــور نبــود، چــون 
تجربیــات  نمایــش  کارگاه  در  مــن 
ــا  بســیاری داشــتم کــه در دانشــگاه ب
وجــود بهــرام بیضایــی، محمــد کوثــر، 
پــرورش، شــهرو خردمنــد  پرویــز 
و... کــه بســیار ســخت گیر بودنــد 
ــن در  ــد. م ــده نمی ش ــاق دی ــن اتف ای
دانشــگاه نیــز کار می کــردم و مشــکلی 
نداشــتم، امــا از سیســتم آموزشــی 
ــظ  ــره و حف ــون نم ــودم چ ــی نب راض
کــردن اهمیــت داشــت. در حالــی کــه 
مــن بــه دنبــال کســب تجربــه بــودم 
و محیــط دانشــگاه محیــط دینامیــک 
ــا  ــر ب ــوی دیگ ــود. از س ــی نب و فعال
ــودم،  ــی نب ــن سیاس ــه م ــود آنک وج
ــال  ــجویان فع ــاتید و دانش ــب اس اغل
ــن  ــال ای ــه دنب ــد و ب ــی بودن سیاس
بودنــد کــه هنــر را وســیله قــرار دهنــد 
ــه اهــداف سیاســی.  ــرای رســیدن ب ب
بــه خاطــر دارم کــه بــه دلیــل حضورم 
در کارگاه نمایــش در آن زمــان تهدیــد 

بــه قتــل شــدم و حتــی از ســوی 
دوســتانم بایکــوت شــدم و کســی 
ــراط  ــرد. اف ــت نمی ک ــن صحب ــا م ب
ــیاری از  ــود داشــت و بس ــواره وج هم
ایــن دوســتان بعدهــا پشــیمان شــدند 
ــش  ــه کارگاه نمای ــه شــدند ک و متوج
ــر  ــاخص در تئات ــک ش ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــوان از آن ب ــت و نمی ت ــران اس ای

ــت. ــی گذش راحت
ایــن کارگــردان همچنیــن در 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه با گذشــت 
۴ دهــه از بســته شــدن کارگاه نمایش 
آیــا ســالنی بــوده اســت کــه آن حــال 
ــت: در  ــد؟ گف ــی کن ــوا را تداع و ه
زمــان مدیریــت حســین پارســایی در 
ــردم و  ــت ک ــا او صحب ــر شــهر ب تئات
ــار تئاتــر شــهر  ــده انب گفتــم اجــازه ب
را بــه نحــوی تغییــر دهیــم و ســالنی 
داشــته باشــیم تــا کســانی که امــکان 
را  اصلــی  ســالن های  از  اســتفاده 
ندارنــد از ایــن فضــا اســتفاده کنند. او 
موافقــت کــرد بنابرایــن موکــت زدیم، 
ــه  ــم و ب دیوارهــا را آکوســتیک کردی
ــت  ــالن درس ــن س ــه ای ــکل هدی ش
ــنهاد  ــم پیش ــا را ه ــم آنج ــد. اس ش
بگذاریــم  نمایــش  کارگاه  کــردم 
کــه اســتقبال شــد و می خواســتیم 
یــش  نما ه  گا ر کا ه  عی کننــد ا تد
ــران،  ــه بازیگ ــون کمــک ب ــد. چ باش
ــیدن  ــرای رس ــوان ب ــان ج کارگردان
بــه اهــداف نــاب نمایشــی بــدون در 
ــعار  ــه ای ش ــر حرف ــن تئات ــر گرفت نظ
ــردن  ــی در اداره ک ــود. وقت کارگاه ب
آنجــا اختالفاتــی به وجــود آمــد و 
حتــی گفتنــد کــه بــه نوعــی عملکــرد 
مــن هماننــد عملکرد واتیــکان در دل 
رم اســت و مســتقل شــده ام در حالــی 
کــه قبــال نیــز ایــن جمــالت را بســیار 

ــرک کــردم  ــودم، آنجــا را ت شــنیده ب
ــل دادم  ــه دوســت دیگــری تحوی و ب
کــه پــس از مدتــی پیــش مــن آمــد 
و اولیــن چیــزی کــه بــه مــن گفــت 
تغییــر نــام کارگاه بــه آتلیــه دو بــود. 
ــن کار  ــرم ای ــه نظ ــه ب ــی ک در حال
درســت نبــود چــون یــک طــرز تفکــر 
را مخــدوش می کــرد و بعــد هــم 
ــود. ــی ب ــه بی معن ــی رخ داد ک اتفاقات

ــا  ــه اش ب ــن مواج ــاره اولی او درب
ــرد و  ــت ک ــان صحب ــاس نعلبندی عب
ــا او در  ــن مواجهــه مــن ب گفــت: اولی
ــود  ــی ب ــد و بررس ــه نق ــان جلس هم
ــیار  ــت بس ــک هوی ــرش از ی و ظاه
ــن  ــت ای ــود. پش ــوردار ب ــاده برخ س
ظاهــر ســاده ذهــن پیچیــده ای داشــت 
کــه مــن در آن ســن کــم هــم درک 

می کــردم.

آتیــال پســیانی در خاتمــه دربــاره 
جــالل ســتاری و همزمانــی ایــن 
ــار  ــز اظه ــا درگذشــت او نی گفتگــو ب
تمــام  و  تقیــان  اللــه  بــه  کــرد: 
شــاگردان ســتاری تســلیت می گویــم 
ــای او  ــه کتاب ه ــانی ک ــه کس و هم
چــه  او  می داننــد  و  می خواننــد  را 
محقــق و فیلســوف بزرگــی بــود. 

ــاد. ــش ش روح

روزنامه سراسری
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از  بــه برخــي  ایــن روزهــا 
برخــي  بــه  حتــي  و  ســریال ها 
انتقــاد  بــه شــدت  بازیگــران  از 
تفکــري  ا  چــر کــه  مي شــود 
مردســاالر دارنــد و هنوزهــم زن هــا 
آشــپزخانه  و  خانــه  مســئول  را 
اخیــر  روزهــاي  در  ننــد!  مي دا
ــد بســیار  ــوش ارجمن ــه داری مصاحب
ســروصدا کــرد کــه بــا ورزش کردن 
خانم هــا مخالــف بــود و آنهــا را 
ــدآوري  فقــط و فقــط مســئول فرزن
ــگاه مردســاالرانه  ــن ن دانســت و ای
خــوش  خیلي هــا  مــذاق  بــه  او 
نیامــد چــرا کــه دیگــر در ایــن 
ــا  ــا واقع ــن حرف ه ــه ای دوره و زمان
مضحــک اســت. ایــن در حالیســت 
کــه او چنــدي پیــش ســریالي هــم 
ــود  ــرده ب ــازي ک ــاور ب ــام ی ــا ن ب
کــه در آن ســریال هــم تفکــر 
و فیلمنامــه اي مردســاالر وجــود 
ــران  ــر از بازیگ ــي دیگ ــت. یک داش
فرشــادجو  شــبنم  ســریال  ایــن 
ــال هاي  ــا در س ــه اتفاق ــد ک مي باش
ــن  ــر ضــد ای ــرده ب ــعي ک ــر س اخی
فعالیت هایــي  مردســاالر  نــگاه 
ــا آن مبــارزه  ــه نوعــي ب داشــته و ب

ــد. کن
شــب گذشته شــبنم فرشــادجو، 
ــریال  ــرین در س ــش نس ــر نق بازیگ
ــت  ــه سریالیس ــان برنام ــاور، مهم ی
ــود.  ــی ب ــدرام کریم ــرای پ ــا اج ب
ــه  ــاره انتقاداتــی کــه ب در ابتــدا درب
ایــن ســریال بــه دلیــل شــباهت بــا 
ــود، گفــت:  ســریال ســتایش وارد ب
مــن ســریال ســتایش را ندیــدم ولی 

ــه ســریال  ــه ب ــدی ک ــن نق مهمتری
مــا وارد بــود بــه خاطــر متــن بــود 
و زن ســتیزی کــه در آن وجــود 
داشــت. ایــن نقــدی بــود کــه شــد و 
مــن هــم بــا آن موافــق هســتم. من 
طرفــداران بانــوان و جــزو مخالفــان 
ــودم. مــن حتــی  ــوع متــن ب ایــن ن
یــک ســکانس از ســریال ســتایش 
ــاره آن  ــم درب ــدم و نمی توان را ندی

نظــر بدهــم.
ــاره  ــه درب ــن در ادام او همچنی
ــن  ــه مت ــی وارده ب ــرادات محتوای ای
ایــن ســریال در زمینــه حضــور زنان 
و انفعالــی کــه دارنــد، توضیــح داد: 
ــدون  ــم ب ــرار کن ــد اق ــفانه بای متاس
ــتم  ــرارداد بس ــه ق ــدن فیلمنام خوان
و بــه گــروه اعتمــاد کــردم. دربــاره 
خانــم  دیــدم  و  پرســیدم  نقــش 
خانــواده اســت. ۵ یــا ۶ خــط برایــم 
توضیــح دادنــد و مــن گفتم قــرارداد 
می بنــدم. ۲گــروه همزمــان داشــتند 
ــن  ــه م ــد ک ــرداری می کردن فیلمب
نقش هــا  و همــه  اضافــه شــدم 
قراردادشــان را بســته بودنــد. حــاال 
ــوز  ــی هن ــه علت ــه چ ــم ب نمی دان
بازیگــر ایــن نقــش پیــدا نشــده بود. 
ــم  ــا را برای ــم فیلمنامه ه ــن گفت م
بــه خانــه بفرســتید. قــرارداد بســتم 
و رفتــم خانــه و شــروع بــه خوانــدن 
کــردم. خــودم جــزو مخالفــان و 
ــبت  ــخت نس ــدت س ــه ش ــد ب منتق
ــه  ــی ب ــای مطلب ــگاه آق ــوع ن ــه ن ب
زنــان هســتم. مــن جــزو منتقدیــن 
ــود  ــکانس ها ب ــی س ــتم و برخ هس
و  می شــد  دعوایــم  حتــی  کــه 

نویســنده  بــا  می خواســت  دلــم 
ــط توانســتم  ــم. فق ــت کن کار صحب
ــه  ــن ک ــلطانی نازنی ــای س ــه آق ب
خیلــی دوستشــان دارم و بــه نظــرم 
بی نظیــری  و  صبــور  کارگــردان 
ــم.  ــم و کار کن ــاه بیای ــتند کوت هس
افتــادم  پدرســاالر  ســریال  یــاد 
کــه دهــه ۷۰ پخــش می شــد و 
ــودم.  ــتانی ب ــان دبیرس ــن آن زم م
کمنــد امیرســلیمانی بــه عنــوان 
عــروس آمــد و عصیــان کــرد و 
ــاد  ــن را ی ــد. م ــوض ش سیســتم ع
آن ســریال انداخــت کــه چنیــن 
ــی آن  ــت ول ــلطه گری داش ــدر س پ
بــرای 3۰ ســال پیــش اســت. مــن 
بــا حرف هــای منتقــدان دربــاره 
کلیشــه ای بــودن و مردســاالر بودن 
ــه  ــتم. ب ــق هس ــریال مواف ــن س ای
ــد گــردن  ــز را نبای نظــرم همــه چی
زمــان انداخــت. بــه هــر حــال 
بــوده  نوشــته  را  ایــن  نویســنده 
ــوده  ــاده ب ــد قســمت آم اســت، چن
ــمت را  ــن ۲۴ قس ــی م ــت یعن اس

ــود. ــاده ب ــدم و آم خوان
ــر  ــه بازیگ ــش ب وی در واکن
ــی(  ــد حاتم ــش )محم ــش مقابل نق
کمبــود  گفتگــو،  ایــن  در  کــه 
ــریال  ــف س ــل ضع ــان را عام زم
خوانــده بــود، اذعــان کــرد: خیلــی 
ــای  ــه آق ــت ک ــب اس ــم عجی برای
حاتمــی از کمبــود زمــان صحبــت 
ــت  ــال وق ــر ح ــه ه ــد. ب می کنن
ــوده کــه رســیدگی شــود چطــور  ب
ــش  ــن نق ــک زن در ای می شــود ی
ــق  ــه طب ــی ک ــود!؟ زن ــر ش ظاه

لیســانس دارد.  گفتــه خودشــان 
حــاال بچــه دار شــده و یــک کمــی 
ــد  ــد. بع ــر می رس ــه نظ ــق ب احم
بایــد  و  اســت  منفعــل  کامــال 
ــد و ببخشــد و هرچــه  گذشــت کن
ــد همــان را  مادرشــوهرش می گوی
گــوش بدهــد. خانــم ســعیدی هــم 
ناراحــت بودنــد، همــه خانم هــا 
بودنــد.  ناراحــت  کار  ایــن  در 
در  کــه  افــرادی  زیــاد  خیلــی 
ــم  ــد متلک ــن تر بودن ــن کار مس ای
ســعیدی  خانــم  بودنــد.  وحــده 
ــم  ــان ه ــد خودش ــای ارجمن و آق
ناراضــی بودنــد از ایــن قضیــه 
کنــم.  نصیحتــش  چقــدر  کــه 
بــود کــه  نســرین چــه کــرده 
ــنید؟  ــدر نصیحــت می ش ــد اینق بای
ــه اش را دارد؟ یــک زن ۴۰  حوصل
ســاله کــه بچه هــای ۲۰ ســاله 
دارد. می خواهــد دامــاددار شــود 
و حــاال بایــد بنشــیند نصیحــت 
مادرشــوهرش را بشــنود. واقعــا 
ــی در  ــم حت ــر نمی کن ــم، فک نداری
مــا  شهرســتان های  و  روســتاها 

ــد. ــاق بیفت ــن اتف ای
وحــده  متلکــم  دربــاره  وی 
ر  د مــا ی  هــا کتر ا ر کا ن  د بــو
و پــدر یــادآور شــد: واقعــا مــا 
ــه  ــد از ۷ صفح ــی بع ــک جاهای ی
ــط  ــام، فق ــار و ش ــر ناه ــه س جمل
می گفتیــم بلــه آقاجــون، چشــم 
چــه  روی  نمی دانــم  آقاجــون! 
ــده  ــته ش ــن نوش ــن مت ــابی ای حس
بــود. هربــار هــم خواســتم بــا 
آقــای نویســنده صحبــت کنــم 

بــه خاطــر کرونــا پشــت یــک 
هیچ وقــت  و  بودنــد  دیوارهایــی 
ــوم  ــا روز س ــد. ت ــریف نیاوردن تش
چهــارم پخــش کــه آمدنــد و گفتنــد 
خســته نباشــید. خیلــی خــوب بــود. 
همیــن! سکانســی بــود کــه مــن بــا 
ــه روز  ــا ب مادرشــوهرم نشســته ام ت
شــوم و شــوهرم مــن را بپســندد و 
نــادم و پشــیمان باشــد! مــا در ایــن 
ــم  ــگاه می کردی ــال ن ــه ژورن صحن
و مــن بــه کارگــردان گفتــم آقــای 
ســلطانی چــه کســی االن ژورنــال 
خیاطــی  مجلــه  می کنــد!  نــگاه 
الن  ا نمی کنــد!  ه  نــگا کســی 
آن  بــه  و  هســت  اپلیکیشــن ها 
نــگاه می کنیــد. ژورنــال بــرای 
ــریال  ــن س ــت. ای ــن دوره نیس ای
را آقــای مطلبــی دهــه ۷۰ نوشــته 
اســت؟ مــن هنــوز هــم نمی دانــم. 
ــوده  ــل ب ــرای قب ــرح ب ــاید ط ش
اســت و بعــدا تصویــب شــده اســت.
ایــن بازیگــر پــرکار ســال هاي 
در  تــر  تئا و  تلویزیــون  خیــر  ا
پایــان گفــت: بــه نظــرم بایــد 
نویســنده های جــوان بــرای نوشــتن 
بیاینــد و از متن هــای آنهــا اســتفاده 
درســت تری  نــگاه  یــک  شــود. 
و به روزتــری نســبت بــه زنــان 
داشــته باشــند. اگــر آقــای مطلبــی 
کار دیگــری بنویســند نخوانده بازی 
ــر  ــوان و پ ــنده ج ــم. نویس نمی کن
ــت تر  ــگاه درس ــد. ن ــرژی بیای از ان
منطقی تــری  و  نه تــر  قع بینا وا و 
ــادی  ــع زی ــن توق ــد، ای ــته باش داش

ــت. نیس

انتقاداتي درباره مردساالري سریال ها...
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