
کارشناس حوزه برق و انرژی:

برای واردات برق باید مناسبات سیاسی  مطلوبی داشته باشیم

روز سه شنبه  معامالت  اوایل  در  نفت  قیمت  بهبود  روند 
و  کرونا  ویروس  شیوع  به  نسبت  نگرانی ها  تاثیر  تحت 
کندی فعالیت کارخانه ای در بازارهای بزرگ معکوس شد.
به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت نفت برنت با پنج سنت معادل 
۰.۱ درصد کاهش، به ۷۲ دالر و ۸۴ سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدینت آمریکا با هشت سنت معادل ۰.۱ 
درصد کاهش، به ۷۱ دالر و ۱۸ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص 

روز دوشنبه بیش از سه درصد ریزش کرده بودند.
دوباره  افزایش  به  یادداشتی  در   ANZ بانکی  گروه  تحلیلگران 
ریسک های اقتصادی برای چین که مصرف کننده بزرگ نفت است در 
برابر همه گیری ویروس کرونا اشاره کرده و گفتند موارد شیوع ویروس 
کرونای دلتا که به شدت مسری است در ۱۴ استان از ۳۲ استان این 

کشور دیده شده است.
صفحه ۳

رئیس اتاق بازرگانی در دیدار با سفیر فنالند:

امیدواری زیادی به تغییرات مثبت
 در ارتباط با جامعه جهانی داریم 

عشق  مجازی، آمد ندارد!
این روزها در عصر دیجیتال همه چیز 
تغییر کرده؛ این تغییرات به حدی بوده که در 
فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی ها نیز تاثیر 
گذاشته مثل همین نحوه ازدواج جوانان! اگر تا دیروز 
حجب و حیای جوانان قدیم اجازه نمی داد تا سر صحبت 
در این زمینه را با والدین خود باز کنند اما اکنون چنین 
نیست.جوانان امروزی کمتر به نقش والدین در زمینه 
ازدواج که مهم ترین و بزرگ ترین اتفاق در زندگی هر 
فردی است، توجه دارند، گویا به حدی از تجربه رسیده 
اند که بد یا خوب زندگی را بدانند، انتخاب درست از 
نادرست را تشخیص دهند، متاسفانه این روزها والدین 
بزرگ  گیری های  تصمیم  در  کمتر  و  اند  شده  تنها 

فرزندان خود دخیل هستند.
صفحه ۲

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل:

۵۵ هزار نفر بازنشسته در اردبیل
 از مزایای متناسب سازی حقوق بهره مند شدند

4
آینده سختی در انتظار آب کشور است
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
آیا 

اصغر فرهادي
 به اسكار 
مي رسد!؟

6ورزش
سعید معروف و 

خداحافظی از تیم 
ملی!

هنگ 7فر

بعد از حضور نسبتا موفق و قدرتمند فيلم قهرمان ساخته اصغر 
فرهادي در جشنواره كن، حاال رايزني ها درباره حضور اين فيلم 
در اسكار باال گرفته است ولي گويا با اتفاقات زيادي رخ دهد تا 

شاهد حضور قهرمان در اسكار باشيم. 

امير خوش خبر سرپرست تيم ملی واليبال از اوضاع و احوال 
كاپيتان تيم ملی بعد از تجربه حذف تلخ از المپيک خبر داد.به 
گزارش دنيای جوانان، تيم ملی واليبال ايران با دو برد و سه باخت 
پياپی در المپيک توكيو حذف تلخی را تجربه كرد و حواشی و تبعات 

زيادی پس از اين شكست برای تيم ايران به وجود آمده است.

»اقبال بنی عامريان« شاعر متخلص به »شاهد سنقری« معتقد 
است: خالء مراسم شعرخوانی و همايش های ادبی و فرهنگی، 
باعث شده تا جوانان آشنايی چندانی با شاعران و اهل قلم 

نداشته باشند.

خأل همایش های 
ادبی بر بیگانگی 

جوانان با اهل قلم 
دامن زده است

قیمت نفت در سراشیبی سقوط برخی کشورهای دوست، از تنش ایران و غرب
 منافع خود را تامین می کنند!

با بیان  عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اینکه عاقالنه ترین کار این است که از برجام به سمت قرارداد جدیدی 
نرویم، تاکید کرد: دولت جدید با سیاست نگاه به شرق و ایجاد یک 
نوع توازن در سیاست خارجی می خواهد غرب را در موضع امتیازدهی قرار دهد و 

از این طریق از آن ها امتیاز بگیرد.
صفحه ۲

بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  رییس 
شهر تهران از افزایش فرونشست زمین در پایتخت 
خبر داد و در عین حال تاکید کرد که این پدیده تاثیر 

چندانی روی واحدهای مسکونی نخواهد داشت.
به گزارش دنیای جوانان، رضا کرمی محمدی، درباره 
فرونشست زمین در تهران و آخرین وضعیت آن گفت: با توجه 

مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  که  تجهیزاتی  و  امکانات  به 
بحران شهر تهران خریداری و فراهم کرده است، در سال های 
اخیر توانستیم وضعیت فرونشست زمین را به شکل آنالین 
ماهواره ای و جی پی اس رصد کنیم. این رصدهای انجام شده 

نیز نشان می دهد که این پدیده روبه گسترش است.  
صفحه ۲

افزایش سرعت فرونشست زمین در تهران!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

“تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/1005”
مناقصه عمومی دو مرحله ای 

همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( - نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد انجام پروژه های زیر را که براساس فهرست بهای بهره برداری سال ۱۴۰۰ 
برآورد گردیده است به شرح ذیل به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید،لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای سابقه کاری مرتبط و 
همچنین تایید صالحیت معتبر صادره از وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی در کد خدمات عمومی هستند دعوت بعمل می آید که از 
ساعت ۱5 روز دوشنبه مورخ ۰۰/۰55/۱۱ لغایت ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۰۰/۰5/۱۷ جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی و فنی و 

مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ تقریبی برآوردموضوعردیف
کد فراخوان در سامانه ستادفرآیند ارجاع کار

۱

بهره برداری،ساماندهی،پایش 
و خدمات امور مشترکین 
منطقه ۱ شهرستانهای 

بوشهر،کنگان،دیر،عسلویه 
و جم

۲۱۱/۷96/۷۴6/۳۱6۲/۷۰۳/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰۰۰۰۱۳۴۴۰۰۰۰۱۱ ریال

۲

بهره برداری،ساماندهی،پایش 
و خدمات امور مشترکین 
منطقه ۲ شهرستانهای 

دشتستان،تنگستان،دشتی،گناوه 
و دیلم

۱9۱/۰6۲/۷۲۸/۴۴۷۲/۴96/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰۰۰۰۱۳۴۴۰۰۰۰۱۲ ریال

توضیحات:
۱-مدت اجرای هر پروژه :۱۸ ماه

۲-قیمت خرید اسناد برای هر پروژه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که باید به حساب شماره 5-۷۴۱۳9۳-۱۱-۲۸۰۲ نزد بانک 
مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) حساب شبا شماره    IR ۴۴۰6۰۰۲۸۰۲۰۱۱۰۰۷۴۱۳9۳۰۰5 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی 

بوشهر( واریز گردد.    
۳- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار باید به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.

۴-محل تامین اعتبار : منابع داخلی شرکت به صورت نقدی
5-هزینه درج آگهی و تجدید آگهی در روزنامه طبق تعرفه آزاد در چهار نوبت عالوه بر کارمزد سامانه ستاد به عهده برندگان 

مناقصه می باشد.
6-آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل فیزیکی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 

به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ ۰۰/۰5/۳۰ می باشد.
۷-پاکتهای مناقصه در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۰/۰5/۳۰ گشوده خواهد شد حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت 

همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع می باشد.
۸-پیمانکار باید نام پروژه و شماره مناقصه را بر روی پاکت “الف” درج نماید.

9-مدت اعتبار پیشنهاد قیمت باید ۳ ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه ماتبه ای در صورت تمدید ضمانت نامه تا ۳ 
ماه دیگر نیز معتبر می باشد.

۱۰-به پیشنهادهای مبهم،مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۱-سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

۱۲-نشانی شرکت : بوشهر-خیابان رئیسعلی دلواری-کوچه تنگسیر۱- کدپستی ۷5۱۴6۱9۱۳9 
   https://abfa-bushehr.ir/ : ۱۳-سایت اینترنتی شرکت

۱۴- تلفن تماس : ۰۷۷-۳۱6۴۰۰۰۰ 
گروه قراردادها –شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1803- چهارشنبه 13 مرداد 21400 معه جا

نماینده تربت جام در مجلس:
برخی کشورهای دوست، از تنش ایران و غرب منافع خود 

را تامین می کنند!
عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه عاقالنه ترین 
کار این است که از برجام به سمت قرارداد جدیدی نرویم، تاکید کرد: دولت جدید با 
سیاست نگاه به شرق و ایجاد یک نوع توازن در سیاست خارجی می خواهد غرب را 

در موضع امتیازدهی قرار دهد و از این طریق از آن ها امتیاز بگیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی دنیای جوانان، جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده 
مجلس یازدهم، درباره سرنوشت برجام با بیان اینکه ما درباره برجام با دو مشکل 
مواجه هستیم، اظهار داشت: مشکل اول زیاده خواهی آمریکایی ها است که روزبه روز 
توقعات، انتظارات و خواسته های خودشان را از ما بیشتر می کنند و می خواهند ما را در 
موضع ضعیف تری قرار دهند و مشکل دوم اینکه علیرغم ملی بودن، موضوع برجام را 
در داخل آن را به یک موضوع جناحی تبدیل کرده ایم. هر جناحی از زاویه دید خودش 
به برجام نگاه می کند و منافع کالن کشور و مردم را نادیده می گیرد. این دو لبه قیچی 
به منافع ما در برجام آسیب می زند. وی افزود: آمریکایی ها همچنین در قالب برجام 
حاضر نیستند بیش از پانصد مورد از تحریم ها را به دالیل مختلف بردارند؛ از سویی 
یا راستی آزمایی را قبول ندارند یا می خواهند به شیوه خاص خودشان راستی آزمایی 
انجام دهند. همچنین یک سری مطالباتی دارند که فراتر از برجام است، به ویژه 
سیاست های منطقه ای و توقف فعالیت های اتمی ما که در قالب قانون جدید مجلس 

اتفاق افتاده و اختالف نظرهایی در آن حیطه داریم. 
عضوکمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر ما به یک 
اجماعی بین طیف های مختلف می رسیدیم، حرف واحدی را مطرح می کردیم و 
دولت با این اجماع پای میز مذاکره می رفت، خیلی از مشکالت کمتر بود و راحت تر 
می توانستیم از این شرایط استفاده کنیم. مضاف بر آن، هرچه زمان می گذرد به دلیل 
اینکه تنگناهای اقتصادی بیشتر می شود و در داخل روی مردم نیز فشار وجود دارد، 

این مسئله نیز روی مذاکرات اثرگذاری می کند. 
وی افزود: غربی ها به دو دلیل می خواهند این ماجرا طوالنی تر شود، هم اینکه 
با دولت جدید وارد گفت وگو شوند و بدانند نظر آن چیست و هم اینکه مذاکرات را 
فرسایشی کنند تا فشار اقتصادی بر ما بیشتر شده و در کشور تنش های اجتماعی 
بیشتر شود و ما را در موضع ضعف پای میز مذاکره مالقات کنند. جهان آبادی درباره 
نظر دولت آینده در این زمینه گفت: من از نظر دولت خبر ندارم، اما دولت جدید باید 
مورد حمایت همه طیف ها قرار بگیرد. دولت جدید زمانی می تواند موفق باشد که همه 
طیف ها چه آن هایی که به این دولت رای دادند و چه جناح های سیاسی رقیب، همه 
دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم به عنوان یک حرکت و تالش ملی که متعلق 

به کل کشور است، کمک کنیم تا دولت راه خودش را ادامه دهد. 
وی تاکید کرد: من نمی دانم سیاست دولت جدید چیست، آیا به مذاکره اعتقاد 
دارد یا نه و یا می خواهد برجام را ادامه بدهد یا نه، اما عاقالنه ترین کار این است که 
از برجام به سمت قرارداد جدیدی نرویم. هرگونه خروج از برجام به سمت قرارداد 
جدید رفتن، در تله آمریکایی ها افتادن است. آن ها قدر مسلم در قرارداد جدید به 
مسائل اتمی بسنده نمی کنند و االن هم این چارچوب ساختاری که در برجام داریم را 
مورد مذاکره قرار می دهیم. اگر دولت جدید بتواند همین مسیر را ادامه دهد، عاقالنه تر 
است و ضرر آن برای ما کمتر است و شاید راحت تر هم به توافق برسیم. اما اگر این 
اشتباه را دولت جدید انجام دهد که بخواهد ساختار را به هم بریزد و ساختار جدید 
پایه ریزی کند، بعید می دانم که در ساختار جدید بشود فقط مطالبات اتمی را گنجاند 
و آمریکایی ها زیاده خواهی هایشان به نحوی خواهد بود که می خواهند در امور دیگر 
نیز با ما مذاکره کنند و این به طوالنی شدن مذاکره و باز شدن یک داستان جدید 
مذاکره ما و غربی ها، می انجامد و باعث می شود فشار اقتصادی بر کشور ما افزایش یابد. 
نماینده تربت جام در مجلس شورای اسالمی درباره اینکه آیا دولت جدید باید 
مستقیم با آمریکا وارد مذاکره شود و همچنین سنگ اندازی طرف های میانجی گر، 
بیان داشت: این مسئله به تشخیص رهبری و دولت بستگی دارد که آیا می خواهند 
مذاکره مستقیم با آمریکا را داشته باشند یا نه؛ اما فشارها و سنگ اندازی های کسانی 
که نمی خواهند مشکل ما با آمریکا حل شود، وجود دارد. خیلی از کشورها هستند که 
ممکن است با ما دوست باشند و روابط تجاری و سیاسی و امنیتی داشته باشیم. اما 
آن ها نمی خواهند تنش ما با غرب تمام شود تا از ِقَبل این تنش درازمدت و فرسایشی 

بتوانند منافع خودشان را تامین کنند. 

رییس شورای شهر در آخرین جلسه شورای پنجم؛
از مردم تهران عذر خواهی می کنم!

رئیس شورای شهر تهران از مردم تهران به دلیل کم و کاستی های احتمالی در 
پایان آخرین جلسه شورای شهر تهران در دوره پنجم عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، محسن هاشمی در حاشیه آخرین جلسه 
شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: از مردم تهران و همکاران عزیزم اگر 
کم و کاستی وجود داشت عذرخواهی می کنم و امیدوارم اگر تندی شد و کاستی بود 
بنده را ببخشند. تمام کسانی که در شهر تهران ما را یاری دادند، چه ارگان های 

دولتی و خصولتی و امیدوارم با شروع فعالیت شورای ششم موفق و موید باشد. 
او در پاسخ به این سوال که به شورای پنجم چه نمره ای می دهید گفت: از 

قبل نمره پانزده را داده ام. 
هاشمی در پاسخ به این سوال که کار روی زمین مانده از شورای پنجم چیست 
گفت: دو کار تجهیز حمل و نقل عمومی و آسیب های اجتماعی دو نکته ای است 

که باید پیگیری شود. نه اینکه بر زمین مانده است بلکه باید بیشتر پیگیری شود.

این یک هشدار جدی است؛
افزایش سرعت فرونشست زمین در تهران!

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از افزایش فرونشست 
زمین در پایتخت خبر داد و در عین حال تاکید کرد که این پدیده تاثیر چندانی روی 

واحدهای مسکونی نخواهد داشت.
به گزارش دنیای جوانان، رضا کرمی محمدی، درباره فرونشست زمین در تهران 
و آخرین وضعیت آن گفت: با توجه به امکانات و تجهیزاتی که سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران خریداری و فراهم کرده است، در سال های اخیر توانستیم 
وضعیت فرونشست زمین را به شکل آنالین ماهواره ای و جی پی اس رصد کنیم. این 

رصدهای انجام شده نیز نشان می دهد که این پدیده روبه گسترش است.  
وی با تاکید بر اینکه نباید پدیده فرونشست زمین را با فروریزش اشتباه بگیریم، 
گفت: تصور برخی از افراد از فرونشست زمین آن چیزی است که به دلیل فروریزش 
رخ می دهد، در حالی که فروریزش ناشی از ریزش ناگهانی زمین و ایجاد حفره های 
بزرگ در دل زمین است که به مرور زمان در عمق زمین ایجاد شده و ناگهان با 
ریزش سطح نمایان می شود. مانند آنچه که چندین سال قبل در محله شهران تهران 
رخ داد. اما فرونشست نشست تدریجی در سطح زمین است که در مواردی نظیر 

خشکسالی و کاهش سطح آب های زیرزمینی و ... رخ می دهد.
کرمی محمدی با تاکید بر اینکه شهروندان نباید بابت فرونشست زمین ترس 
داشته یا دچار وحشت شوند، گفت: خطر فرونشست برای سازه های معمولی مانند 
ساختمان های مسکونی و ... بسیار کم است. این موضوع می تواند برای ساخت و 
سازهای بزرگ، پل ها، لوله های انتقال آب و ... مشکالتی را ایجاد کند که در مورد 
پل ها نیز بررسی های الزم را انجام دادیم  و متوجه شدیم که خطری پل ها را از نظر 

فرونشست تهدید نمی کند.
رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره مناطق متاثر از 
فرونشست زمین گفت: این پدیده بیشتر از سمت جنوب غرب تهران دیده شده و 
در مناطقی مانند ۲۲ در حال رشد است. اما باز هم تاکید می کنم که خطر آن برای 

سازه های معمولی کم است و شهروندان نباید نگران آن باشد.
وی با بیان اینکه فرونشست در جایی رخ می دهد که خاک نرم و دستی داشته 
باشد، گفت: خطر اصلی فرونشست این است که سفره های زیرزمینی از بین می 
رود و در نتیجه آن دسترسی ما به این سفره ها از بین می رود. این تفاق هم برای 

تهران و هم برای کشاورزی اطراف تهران فاجعه است.
کرمی محمدی درباره اینکه فرونشست بیشتر درکدام محالت تهران گزارش 
نرخ آن در  اما  دارد،  این موضوع در مناطق مختلف فرق  اظهارکرد:  شده است، 
سال های اخیر زیاد شده است و در واقع از زمانی که دستگاه های رصد را نصب 
کردیم امکان اظهارنظر در این مورد وجود دارد و ما از وضعیت آن در سال های 
قبل به طور مستند خبر نداریم. براساس اطالعات پنج تا ۱۰ سال اخیر این پدیده 

در حال افزایش است.

دردسرهای تکنولوژی؛

عشق  مجازی، آمد ندارد!
بخش اول

تهیه و تنظیم: 
ساسان رعنایی

عصر  ر  د ها  ز و ر ین  ا
دیجیتال همه چیز تغییر کرده؛ این تغییرات 
به حدی بوده که در فرهنگ و آداب و رسوم 
ایرانی ها نیز تاثیر گذاشته مثل همین نحوه 
ازدواج جوانان! اگر تا دیروز حجب و حیای 
سر صحبت  تا  نمی داد  اجازه  قدیم  جوانان 
در این زمینه را با والدین خود باز کنند اما 

اکنون چنین نیست.
جوانان امروزی کمتر به نقش والدین 
در زمینه ازدواج که مهم ترین و بزرگ ترین 
اتفاق در زندگی هر فردی است، توجه دارند، 
گویا به حدی از تجربه رسیده اند که بد یا 
از  درست  انتخاب  بدانند،  را  زندگی  خوب 
این  متاسفانه  دهند،  تشخیص  را  نادرست 
روزها والدین تنها شده اند و کمتر در تصمیم 
گیری های بزرگ فرزندان خود دخیل هستند.
و  درست  مالک  امروزی  نان  جوا
مشخصی از همسر آینده خود ندارند و گاه 
اما  کنند  می  بسنده  افراد  تیپ  و  ظاهر  به 
زمانی این اتفاق بدتر رقم می خورد که به 
فضای مجازی کشیده می شود، چه بسیار 
افرادی که در فضای مجازی به دوستی و 
ازدواج های اینترنتی روی آورده و در انتها 
با شکست مواجه شده اند البته شکست هایی 

که گاه قابل جبران نیست.
هایی  گالیه  زمینه  این  در  والدین 
دارند و به گفته برخی آنها این گالیه ها را 
با خود در میان می گذارند و گوش شنوایی 
ندارند. برخی از والدین می گویند به حدی 
ایم  خواسته  و  کرده  نصیحت  را  جوانمان 
آنها را از یک تصمیم اشتباه آگاه کنیم اما 
فایده ای نداشته و حرف های ما برای آن 

ها تکراری شده است.
یکی از والدین می گوید: یک زمانی 
والدین جایگاه خاصی در بین اعضای خانواده 
داشتند و بدون اجازه آن ها کسی حق آب 
خوردن نداشت، یک زمانی جلوی بزرگترها 
پاهایمان را دراز نمی کردیم حاال همه این 
ها به کنار و اصال نمی خواهیم مثل گذشته 
با ما رفتار شود اما حداقل احترام به والدین 
را فراموش نکنند و چند وقت پیش پسرم به 
اجبار خودش با دختری که در فضای مجازی 
با او آشنا شده بود، ازدواج کرد اما طول ازدواج 
آنها همین چند ماه بود و از همسرش جدا 
شد و اکنون باید مهریه سنگین خانومش را 
بپردازد، وقتی زیر یک سقف رفت تازه فهمید 
با فردی ازدواج کرده که اصال اهل زندگی 
نیست و به دنبال مسائل مربوط به خودش 
است. پسرم ابراز تاسف کرد که چرا به حرف 
ما گوش نداد اما چه فایده، کار از کار گذشته 
و او مانده با یک تجربه تلخ و بدهی سنگین.

یکی از والدین دیگر در این زمینه می 
گوید: ما ایرانی ها در تاریخ خود ثابت کرده 
ایم که اصل احترام به والدین همواره برای 
ما مهم و ارزش بوده، ارزشی که این روزها 
گویا به کم رنگی روی آورده و جوانان به 
آنها کمتر بها داده اند، این روزها جوان ها 
تاحدودی به خانواده که نهاد آن را والدین 
تشکیل می دهند، بی مهری می کنند و این 
بی مهری ها بیشتر در شیوه انتخاب همسر 
رخ می نماید. اگر یک روزی والدین راس 
و محور شکل گیری زندگی دو جوان بودند 
گویا اکنون به حاشیه رانده شده و جای آن 

ها را فضای مجازی گرفته است.
ها  قدیمی  اگر  دهد:  می  ادامه  وی 
می  یادآور  مدام  را  ای  نکته  ما  والدین  یا 

شوند هر چند با ادبیاتی ساده، از سر تجربه 
و پختگی بوده، تجربه ای که اکنون دیگر 
دیده و شنیده نمی شود. چه بسیار آشنایی 
فضای  از  که  هایی  ازدواج  نهایت  در  و 
نافرجام  ای  نتیجه  به  و  آغاز شده  مجازی 
دختری  ما  همسایگی  در  است.  شده  ختم 
آشنا  او  با  مجازی  فضای  در  که  پسری  با 
سال  چند  از  بعد  که  کرد  ازدواج  بود  شده 
به طالق انجامید، دختر جوان متوجه شده 
با زنان و  بود همسرش در فضای مجازی 
شرایط  در  است.  ارتباط  در  دیگر  دختران 
فعلی وقتی فردی را از نزدیک می بینی و 
درباره اش تحقیق می کنی باز نمی توانی 
او اعتماد کنی در تعجبم جوانان چطور  به 
فردی را به عنوان همسر بر می گزینند که 
اند،  او را شناخته  بیشتر در فضای مجازی 
زندگی شوخی نیست که آغازش را با دنیای 

مجازی شروع کنیم.
مثال ها در این رابطه بسیار است مثل 
ثروتمند  تاجری  فرزند  که  دختری  داستان 
که  بود  کشور  های  استان  از  یکی  ساکن 
را خورده  فریب مردی  واتس آپ  از طریق 
بود که جز پشیمانی برایش سودی نداشت. 
خودش در این زمینه در گفت و گو با رسانه 
ها، گفته بود، چند وقتی بود که با پسری از 
طریق واتس آپ آشنا شدم، چیز زیادی از او 
نمی دانستم ولی آنطور که فهمیدم ۲5 سال 
داشت، مدت زیادی نبود که او را می شناختم 
ولی در همین مدت کوتاه خیلی برایم جذاب 
به نظر می رسید البته آنگونه که خودش را 
در پشت واتس آپ معرفی کرده بود و من نیز 
به این دوستی اعتماد کرده بودم او را قبول 
داشتم. با اینکه زمان کوتاهی از مدت آشنایی 
ما از طریق واتس آپ می گذشت اما در همین 
مدت کوتاه بسیاری از اطالعات زندگی من در 
اختیار او قرار گرفت البته او با زیرکی در بعضی 
از پست هایی که برایم می فرستاد از زندگی 
شخصی من نیز سواالتی می پرسید، درآمد و 
شغل پدرم برایش خیلی اهمیت داشت یادم 
هست وقتی که گفتم پدرم یک تاجر ثروتمند 
است برای دفعه اول اصال باورش نشد و فکر 
می کرد من واقعیت را پنهان می کنم، برای 
همین چند مرتبه در مورد شغل پدرم سوال 
می کرد و من ندانسته از نقشه ای شوم تمام 
واقعیت های زندگی ام را با او در میان گذاشتم.
از نزدیک  یک روز گفت می خواهم 
یکدیگر  با  که  رسیده  آن  وقت  ببینمت، 
باشیم و من هم مثل همه  داشته  مالقات 
روزهای گذشته که به او اعتماد کرده بودم، 
که  دیداری  شدم،  مالقات  این  به  حاضر 
گرفت  شکل  ام  خانواده  اطالع  از  دور  به 
از  یکی  در  زد.  رقم  برایم  را  بد  تقدیری  و 
مالقات  قرار  رضوی  خراسان  شهرهای 
گذاشت، آن روز به هر بهانه ای بود خودم 
را به قرار مالقات رساندم. او مثل همان پست 
های واتس آپی که برایم می فرستاد جذاب 
به نظر می رسید و حرفهایش بیشتر مجذوبم 

می کرد. او مرا به شهری که بعدا فهمیدم 
زابل است آورد، بالفاصله پس از رسیدن به 
زابل مرا در اتاق منزلی زندانی کرد و تلفن 
چه  بودم  فهمیده  تازه  گرفت،  را  ام  همراه 
آرزوهای من  امید  و  رفته  بر سرم  کالهی 
قالبی است. به صراحت می گفت من تو را 
فقط به خاطر پول پدرت به اینجا آوردم، او 
درخواست ۷۰۰ میلیون پول از پدرم داشت، 
افغانستان  به  مرا  که  داشت  تصمیم  حتی 
اما  برسد  دستش  به  میلیون   ۷۰۰ تا  ببرد 
پدرم پس از اولین تماس خودش را به زابل 
رساند، البته با همان مقدار پولی که او می 
خواست و سربازان گمنامی که مرا از چنگال 

دام شیطانی واتس آپ نجات دادند.
در طول شبانه روز هزاران اتفاق این 
چنینی در پس این تکنولوژی رخ می دهد 
که پایبند نبودن به ارزش های خانواده مسیر 
پرتگاه را بیشتر برای قربانیانش فراهم می 
معتقد  خانواده  کارشناسان  از  بسیاری  کند. 
هستند برخی استفاده  کنندگان از شبکه های 
اجتماعی تا جایی پیش رفته  اند که زندگی 
و  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  آنها  خانوادگی 
مشکالتی برای آنها به وجود آمده و گاهی 
نیز زندگی برخی افراد در اثر استفاده از این 
شبکه ها به مرز جدایی و طالق رسیده است، 
نگرانی خانواده ها نیز از حضور فرزندان خود 

در این شبکه ها در اوج قرار دارد.
ازدواج  در  معتقدند  شناسانان  آسیب 
زوج  نیست،  والدین  تایید  مورد  که  هایی 
جوان از اعتماد به نفس کمتری در زندگی 
حداقل  از  زیرا  هستند  برخوردار  مشترک 
حمایت ها برخوردارند این در حالی است که 
ازدواج های موفق شامل ازدواج هایی است 
که عالوه بر موافقت زوجین برای ازدواج، 
های  دلبستگی  باشند.  موافق  نیز  والدین 
بوجود آمده در دوستی های اینترنتی در دراز 
مدت ممکن است منجر به سوء استفاده افراد 
فرصت طلب شود و در تجربه این دوستی 
ها، فرصتی برای انتخاب و شناخت صحیح 
آید.   از یکدیگر به وجود نمی  دختر و پسر 
این گونه دوستی ها فقط  افراد در  معموال 
ادعا می کنند که ارتباطشان با انگیزه ازدواج 
است و این رابطه بیش تر بر عشق ورزی کور 
استوار است و عنصر خرد ورزی و عقالنیت 
در تصمیم گیری های اینچنینی وجود ندارد.
دوستی های اینترنتی نه تنها مشکلی 
کند  نمی  حل  دختران  و  پسران  برای  را 
بلکه اگر هم این روابط به ازدواج بیانجامد، 
در زندگی مشترک سوء ظن و بی اعتمادی 

را برای دو طرف به همراه دارد.
معموال دوستی های اینترنتی با انگیزه 
تفنن، سرگرمی و هوسرانی شکل می گیرد، 
عمر این دوستی ها بسیار کوتاه است و آنچه 
که در پی آن باقی می ماند تعارض فکری و 
احساسی دختران و پسران و از دست دادن 
اعتماد به نفس و به وجود آمدن بدبینی در 
چنین  از  پیشگیری  برای  است.  آنها  بین 

آسیب هایی باید خانواده ها به نقش حیاتی 
بتوانند  تا  آگاه شوند  فرزندان  برابر  در  خود 
الگوهای صحیح رفتاری را به فرزندان ارائه 
دهند و آنها را در برابر آسیب های اجتماعی 

واکسینه کنند.
در این باره جامعه، خانواده و سازمان 
ارزش  تقویت  با  توانند  می  مسئول  های 
سست  و  انسانی  و  معنوی  اخالقی،  های 
گردانیدن معیارهای مادی در نظر جوانان، 
تقویت و توسعه مراکز ورزشی و تفریحی و 
فراغت  اوقات  برای  صحیح  ریزی  برنامه 
آنها، ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی جهت 
برطرف کردن کمبودهای عاطفی کودکان 
و نوجوانان، پرورش احساس عزت نفس و 
اعتماد به نفس کودک و نوجوان در خانواده 
در  جوانان  شدن  منزوی  جلوی  مدرسه  و 
اجتماع و روی آوردن آنها به دوستی ها در 

فضای مجازی را بگیرند.
و  ها  رزش  ا ریشه  به  زگشت  با
از  جا  به  و  صحیح  استفاده  و  باورهایمان 
تکنولوژی راهگشای حل بسیاری از آسیب 
که  ساده  راهکاری  است،  اجتماعی  های 
اکنون بسیاری از کشورهای توسعه یافته به 
آن دست یافته اند، راهکاری که روزگاری 
بیایید  ایرانی داشت.  نهاد خانواده  ریشه در 

به باور هایمان بازگردیم.
همه این ها در حالیست که شواهد و 
ازدواج  دوره  گویا  نشان می هد که  آمارها 
سنتی که عاقالنه تر بود، به سر آمده و این 
روزها والدین هیچ نقشی در شکل گیری و 
انتخاب همسر فرزندانشان ندارند و جایگاه 
این روزها  آنها به حاشیه رانده شده است. 
جوانان بیشتر وقت و سرمایه جوانی خود را 
صرف فضای مجازی کرده و همه انتخاب 
بویژه  و  آموزش  و  خرید  از  اعم  آنها  های 
دوستی ها و ازدواج آن ها مجازی شده است.
در برخی روابط شکل گرفته در فضای 
هایی  و عکس  اطالعات  یکسری  مجازی 
بین طرفین رد و بدل می شود که در این 
بینند  می  را  آسیب  بیشترین  ها  خانم  بین 
زیرا چه بسیار پرونده هایی که در پلیس فتا 
به دلیل هتک حیثیت تشکل می شود که 
بیشتر شاکیان پرونده را خانم ها تشکیل می 
دهند این در حالیست که به استناد ماده۱۷ 
قانون جرایم رایانه ای،  هر فردی به وسیله 
یا  یا مخابراتی صوت  رایانه ای  سامانه های 
یا  خانوادگی  یا  خصوصی  فیلم  یا  تصویر 
در  جز  او  رضایت  بدون  را  دیگری  اسرار 
موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران 
قرار دهد، به حبس از 9۱ روز تا دو سال یا 
جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون 
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به گفته کارشناسان پلیس فتا، یکی از 
مهم ترین ایرادهایی که می توان در حوزه 
پیشرفت و ورود تکنولوژی وارد کرد این است 
که در همه کشورهای پیشرفته حفظ ارزش 
ها و هنجارهای آن جامعه بسیار مهم تر از 
ابزارهای تکنولوژیک جدید محسوب  ورود 
باید سعی  ها  جامعه  در  واقع  در  می شود، 
شود قبل از ورود یک رسانه یا ابزار جدید 
را  آن  آموزش درست،  و  با فرهنگ سازی 
در  رایج  های  ارزش  و  فرهنگ  در خدمت 
جامعه خود دربیاروند. ازدواج در هه جوامع 
امری مقدس و اصلی ترین مرحله ورود به 
توان گفت که  زندگی عاطفی است و می 
و  مراحل  بشری  جامعه  تشکیل  ابتدای  از 
به شکل  تا  گذرانده  را  شکل های مختلفی 

امروزی تثبیت  شده است.
ادامه دارد...
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ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها اعالم شد
در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۲9 هزار و 5۰ نفر بر اساس سوابق تحصیلی شان، جذب 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می شوند که از این تعداد بیش از ۱۸ هزار نفر 

در دوره روزانه تحصیل خواهند کرد.
به گزارش دنیای جوانان، کارنامه اولیه داوطلبان کنکور۱۴۰۰ بر روی سایت 
همه  برای  رشته  انتخاب  فرایند  و  گرفت  قرار  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
بر اساس  آزمون و پذیرش صرفًا  با  انتخاب کدرشته محل های  )برای  متقاضیان 
سوابق تحصیلی بدون آزمون( در قالب یک فرم و با حق انتخاب حداکثر تا ۱5۰ 

رشته محل انجام می شود.
و  بود  نخواهد  جداگانه  آزمون  بدون  و  آزمون  با  رشته های  انتخاب  فرایند 
متقاضیانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ ثبت نام کرده و غایب جلسه آزمون 
)روزهای 9 تا ۱۲ تیر( بودند، نیازی به ثبت نام مجدد برای رشته های پذیرش 
صرفا با سوابق تحصیلی ندارند و می توانند در رشته هایی که پذیرش آنها با سوابق 
تحصیلی )بدون آزمون( است تا ۱5۰ کدرشته محل از دفترچه راهنمای انتخاب 

رشته انتخاب کرده و در فرم انتخاب رشته درج کنند.
متقاضیانی که قباًل در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ ثبت نام نکرده اند، می توانند 
براساس اطالعیه چهارشنبه ۱۳ مرداد، از روز پنجشنبه ۱۴ مرداد تا روز چهارشنبه 
۲۰ مرداد ۱۴۰۰ نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هایی که پذیرش آنها با 
سوابق تحصیلی )بدون آزمون( است براساس دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب 

رشته های پذیرش براساس سوابق تحصیلی اقدام کنند.
در صورتی که فردی هم نسبت به انتخاب رشته در مرحله انتخاب رشته های 
با آزمون و رشته های صرفًا براساس سوابق تحصیلی )بدون آزمون( اقدام کرده 
نام برای رشته های صرفا براساس سوابق تحصیلی )بدون  و هم در مرحله ثبت 
آزمون( اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته برای این رشته ها کند، ثبت نام و انتخاب 
رشته وی در رشته های صرفا براساس سوابق تحصیلی باطل خواهد شد و هزینه 

پرداختی وی نیز مسترد نخواهد شد.
تعداد ۱۸ هزار و ۱6۳ در دوره روزانه، ۴95۱ در نوبت دوم شبانه، ۱۷۱ هزار 
و ۸5۰ در دانشگاه پیام نور، ۳۲۲ در مناطق محروم، ۱۲9 هزار و 6۰6 در موسسات 
غیرانتفاعی، 6۳5 در پردیس خودگردان، ۱6۱۰ مجازی، ۱9۱۳ مجازی غیرانتفاعی 
نفر بر اساس سوابق تحصیلی در دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

پذیرش خواهند شد.
به طور کلی در  سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۲9 هزار و 5۰ نفر به صورت سوابق تحصیلی 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پذیرش پذیرش می شوند.
با سوابق  باآزمون و  نفر به صورت)  این اساس تعداد 5۳۴ هزار و 9۱9  بر 
تحصیلی( در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خواهد شد که با احتساب پذیرش 
۴5۸ هزار و ۳۱5 نفر به  صورت ) باآزمون و با سوابق تحصیلی( توسط دانشگاه آزاد 

اسالمی 99۳ هزار و ۲۳۴ نفر می باشد.

اسامی اساتید نمونه کشوری اعالم شد
اسامی ۱۷ استاد از ۱5 دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور به عنوان اساتید 

نمونه کشوری سال ۱۴۰۰ اعالم شد.
به گزارش دنیای جوانان، اعضای هیئت علمی نمونه کشوری سال تحصیلی 
۱۳99 – ۱۴۰۰ در مراسمی با حضور دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و 

فناوری معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند. 
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  صفت گل«  منصور  »دکتر  مراسم  این  در 
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  عابدی«  محمدرضا  »دکتر  تاریخ،  رشته  در  تهران 
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  باباجانی«  جعفر  »دکتر  مشاوره،  رشته  در  اصفهان 
عالمه طباطبائی در رشته حسابداری، »دکتر احمد علی پور« عضو هیئت علمی 
دانشگاه پیام نور در رشته روان شناسی، »دکتر محمدحسین مجلس آرا« عضو 
عضو  بالالئی«  سعید  دکتر  فیزیک،«  رشته  در  خوارزمی  دانشگاه  هیئت علمی 
و  آلی  شیمی  رشته  در  نصیرالدین طوسی  خواجه  دانشگاه صنعتی  هیئت علمی 
شیمی  رشته  در  کردستان  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  سلیمی«  عبداهلل  »دکتر 

برگزیده شدند. نمونه کشور  اساتید  به عنوان 

دستگیری کالهبردار بزرگ حوزه رمز ارز در تهران
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری مجرم سایبری خبر داد که با ایجاد 
یک سایت احراز هویت حساب های کاربری ارزهای دیجیتال در یک صرافی 

خارجی از شهروندان کالهبرداری می کرد.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی 
گودرزی در تشریح این خبر گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی 
بر کالهبرداری تحت عنوان »احراز هویت حساب کاربری ارزهای دیجیتال«، 

موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.
وی ادامه داد: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت باتوجه به اینکه حساب 
کاربری ام که در آن معادل سی میلیارد ریال ارز دیجیتال داشتم دچار مشکل 
شده بود، در فضای مجازی جستجو کردم و با یک سایت که در زمینه مشاوره 
در خصوص رمز ارزهای مختلف و حل مشکالت ورود به پروفایل و احراز هویت 

کاربران ایرانی در صرافی های خارجی فعالیت داشت، آشنا شدم.
سرهنگ گودرزی اظهار داشت: شاکی در ادامه توضیح داد باتوجه به اینکه 
سایت مورد نظر نماد اعتماد الکترونیک نیز داشت بدون اطمینان از اصالت نماد 
وهویت مدیران آن جهت رفع مشکل حساب کاربری خود تمام مشخصات و مدارک 
هویتی خود را به همراه ایمیل، نام کاربری و رمز عبور خود برایشان فرستادم و 

مبلغی را نیز جهت کارمزد واریز کردم اما بعد از گذشت دو روز از طرف این سایت 
با بنده تماس گرفتند و اذعان داشتند امکان احراز هویت حساب کاربری بنده 
وجود ندارد، در نهایت با بررسی بیشتر متوجه شدم نام کاربری و رمز عبور بنده 
تغییر کرده و تمام ارزهای دیجیتال داخل آن حساب کاربری سرقت شده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: با پی جویی سرنخ های دیجیتال مجرمانه و 
استفاده از روش های نوین کشف جرایم سایبری و علیرغم استفاده از روش های 
پنهان ساز هویتی، ضمن احراز هویت واقعی متهم، شیوه و شگرد مجرمانه وی 
تیم عملیاتی این پلیس پس از تشریفات قضایی مجرم را در محل اختفای خود 
در یکی از محله های شمالی تهران بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات هوشمند 
به پلیس فتا منتقل کردند.  گودرزی با بیان اینکه تاکنون بیش از 5۰ نفر مالباخته 
شناسایی شده اند و تحقیقات همچنان در راستای شناسایی تمام شکات و کشف 
زوایای پنهان پرونده ادامه دارد، عنوان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا 
و مواجهه با ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس به جرم خود اقرار کرد 
و اظهار داشت یک سایت احراز هویت حساب های کاربری ارز دیجیتال یک 
صرافی معتبر خارجی ایجاد کردم و با درج نماد جعلی اعتماد الکترونیک جهت 
جلب اعتماد مراجعه کنندگان، اطالعات محرمانه و مدارک هویتی افراد را دریافت 
و پس از سرقت تمام ارزهای دیجیتال موجود در حساب های کاربری آنها، اکانت 

شان را نیز از دسترس خارج می کردم.
وی با تاکید بر استفاده از یک ایمیل منحصر به فرد و گذرواژه ای قوی 
برای کیف پول و حساب های کاربری ارزهای دیجیتال افزود: اکثر مشکالت 
کاربران فقط به دلیل نا آشنا بودن افراد با این موضوع و در نتیجه عدم رعایت 
نکات امنیتی مربوط به آن است. در صورت بی توجهی به تنظیمات امنیتی کیف 
پول ها و عدم نگهداری درست رمز های خصوصی و عمومی خود و ... افراد با 
خطرات امنیتی جدی مواجه می شوند و احتمال اینکه سرمایه های خود را از 

دست بدهند، وجود دارد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر ۲/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲55 را دربرابر امتیاز ۱6۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸6 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸6 مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷9۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷6۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱9 
ضمن هشدار نسبت به افزایش مرگ های 
پروتکل  رعایت  عدم  صورت  در  کرونایی 
های بهداشتی، گفت: اگر مراقب نباشیم و 
پروتکل ها را رعایت نکنیم، المبدا می تواند 

موج بعدی ما باشد.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر عاطفه 
پیک  نمودارهای  وضعیت  درباره  عابدینی 
پنجم کرونا در کشور، گفت: اوال باید توجه 
پنجم  پیک  قله  و  اوج  به  هنوز  که  کرد 
نرسیده ایم. با توجه به اینکه نمودارهای همه 
استان ها هم با یکدیگر هم خوانی ندارند. به 
سیستان  استان  در  جنوب  در  مثال  عنوان 
در  اما  شده،  کنترل  بیماری  بلوچستان  و 
مناطقی مانند بوشهر همچنان شرایط بیماری 
بد است. همچنین موارد بیماری در تهران 
همچنان رو به افزایش است و از سویی هم 
یکسری از استان های شمالی مان نیز رو به 
افزایش است و همچنان روندمان افزایشی 

است و به قله پیک نرسیده ایم.

همان  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
موجی را که تا چند هفته قبل در سیستان 
و بلوچستان بود، اکنون در استان خراسان 
رضوی داریم. در عین حال در استان های 
همزمان  قبال  جنوبی،  خراسان  و  گلستان 
داشتیم،  را  موج  بلوچستان  و  سیستان  با 
به  رو  مواردش  اکنون  رضوی  خراسان  اما 
افزایش است. به طوری که میزان مراجعه 
سرپایی و به تبع آن بستری و مرگ و میر 

در این استان بسیار افزایش یافته است.
نیز  تهران  وضعیت  درباره  عابدینی 
گفت: در تهران شیب افزایشی مان کاهش 
به  رو  موارد  همچنان  اما  است،  یافته 

افزایش است.
تصاویر  یکسری  انتشار  درباره  وی 
کرونا  به  مبتال  بیماران  چمن خوابی  درباره 
در تهران و مشهد و کمبود دارو و اکسیژن 
گفت: ما هم آن تصاویر فضای مجازی در 
مشهد را دیدیم، اما یکی از همکاران مشهد 
توضیح داد که این همراهان بیماران هستند 

که روی چمن دراز کشیدند، نه خود بیماران. 
البته  فکر می کنم با مداخالتی که وزارت 
سرپایی  رمدسیویر  تزریق  برای  بهداشت 
انجام داده و در عین حال ایجاد کمیته های 
ترخیص، اکسیژن و تنفس، نباید در جایی 
از کشور چنین شرایطی برای بیماران داشته 
باشیم. در عین حال می دانم که بیمارستان ها 
کامال پر است و اگر قرار باشد بیماری بستری 
شود، باید یکسری از بیماران ترخیص شوند 
و چنین  بستری شود  بیمار جدید  و سپس 

شرایطی وجود دارد.
راه اندازی  به  نیاز  درباره  عابدینی 
بیمارستان های صحرایی نیز گفت: در حال 
حاضر برای ایجاد بیمارستان صحرایی برنامه 
جدیدی اعالم نشده است، اما ممکن است 
تزریق  کلینیک های  مناطق  برخی  در  که 
رمدسیویر داخل یکسری کانکس و... ایجاد 
کرده باشند، اما اینطور نیست که بیماران به 

صورت دائم در آنجا بستری شوند.
وی درباره وضعیت رعایت پروتکل های 

بهداشتی در کشور، گفت: اگر نمودار میزان 
افراد  تعداد  اکنون  کنید،  نگاه  را  مبتالیان 
مثبت و درگیرمان بسیار زیاد است و نسبت 
پیک  به  نسبت  حتی  و  ماه  اردیبهشت  به 
چهارم مان این میزان افزایش یافته و میزان 
بستری هایمان هم افزایش یافته است. البته 
به  نسبت  میر  و  مرگ  درصد  خوشبختانه 
به  که  است  نیافته  افزایش  بستری  میزان 
انجام  درمان  در  که  بوده  مداخالتی  دلیل 
واکسینه  و  درمان  سریع تر  آغاز  مانند  شده 
این  واقعیت  اما   ،... و  افراد  برخی  کردن 
و  نشود  رعایت  پروتکل ها  اگر  که  است 
باز  جا  همه  که  منوال  همین  به  وضعیت 
است و هیچکس برایش رعایت پروتکل ها 
مهم نیست و تمام مراکز خرید و رستوران و 
... باز است که شرایط مناسبی را برای شیوع 
عفونت و انتقال ویروس به ویژه در نوع دلتا 
که سرایت پذیری باالیی دارد، فراهم می کند، 
ادامه دهند، ممکن است که افزایش درصد 

مرگ و میرها را هم داشته باشیم.

هشدار یک مقام مسئول؛

المبدا ویروس کرونا، بیخ گوش ایران!
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سیون  ا فدر کل  بیر  د
متاسفانه  گفت:  آب  صنعت 
مصرف بی رویه آب مخصوصا 
در بخش کشاورزی به میزان 9۰ درصد 
از  بیش  برداشت  و  تجدیدپذیر  آب 
۱۱۰ میلیارد متر مکعب از مخازن آب 
و  غیرمجاز  چاه های  حفر  با  زیرزمینی 
جلو  را  آب  بحران  بارندگی ها،  کاهش 
با  کشور  حاضر  حال  در  و  انداخت 

ورشکستگی آب مواجه شده است.
به گزارش دنیای جوانان، علیرضا 
شریعت با اشاره به موضوع چالش آب در 
کشور اظهار داشت: کشور ما با بارندگی 
ساالنه ۲5۰ میلی متر که معادل یک سوم 
و  زمانی  پراکندگی  با  جهانی  بارش 
مکانی، در کمربند خشک و نیمه خشک 
واقع شده است و بصورت ذاتی کم آب 
است و نیاکان ما بر اساس همین شرایط 
را سازگار کرده  تجارب حاصله خود  و 
اشتباه  اقدامات  متاسفانه  ولی  بودند. 
خودکفایی  منظور  به  صرفا  توسعه ای 
بار  تحمیل  و  پایدار  توسعه  نه  هم  آن 
اضافی بر آب و محیط زیست خصوصا 
حکمرانان  توسط  گذشته  ده های  طی 
موجبات بروز بحران آب و محیط زیست 

در کشور شده است.
یک  با  کشور  اینکه  بیان  با  وی 
و  شده  مواجه  آب  متابولیک  بیماری 
اختالل  دچار  آب  منابع  ساز  و  سوخت 
میزان  اینکه  یعنی  افزود:  است،  شده 
اقلیمی  لحاظ  به  کشور  سالیانه  بارش 
ورودی  و  است  محدودیت هایی  دارای 
ولی  کم  آب  منابع  نحیف  بدن  به 
اشتباه  حکمرانی  با  آب  منابع  مصرف 
و عدم مدیریت درست منابع آب بسیار 
همان  با  کشاورزی  توسعه  است.  زیاد 
روش های قدیمی و کشت محصوالت 
پرآب بر، توسعه صنایع مختلف و استقرار 
بیش از نیمی از آنها در مناطق خشک و 
به دلیل فشارهای سیاسی  نیمه خشک 
و تصمیماتی از این دست کشور را به 
ورطه مخاطرات سیاسی و امنیتی سوق 
داده است و اگر چنانچه این اقدامات در 
بستری مناسب و در قالب توسعه پایدار 
الزام به طرح آمایش سرزمین اتفاق  و 
چالش ها  این  با  امروز  قطعا  می افتاد 

مواجه نبودیم.

آب  صنعت  فدراسیون  کل  دبیر 
بارز  نمونه  خوزستان  استان  گفت: 
است.  آب  اشتباه  نی  حکمرا همین 
بدون  بعضا  مختلف  سازه های  ایجاد 
بارز  )نمونه  فنی  و  اقتصادی  توجیه 
نفت  صنایع  استقرار  گتوند(،  سد  آن 
زیادی  بخش های  خشکاندن  بهای  به 
آب  انتقال  استان،  این  تاالب های  از 
بزرگ  رودخانه های  سرشاخه های  از 
کشت  بی رویه  توسعه  استان،  ین  ا
غیراستراتژیک  کشاورزی  محصوالت  
و پرآب بر نمونه ای از این اقدامات است 
که اگر نگاه توسعه ای پایدار حاکم بود 
بسیاری  البته  و  خورستان  امروز  قطعا 
بحران  این  دچار  کشور  استان های  از 

نمی شدند.
وی تاکید کرد: مشکل آب و محیط 
تصمیمات  اتخاذ  با  تنها  کشور  زیست 
از  دور  به  و  کارشناسی  و  شجاعانه 
هیاهوهای سیاسی و امنیتی قابل حل 
است و صد البته نه در کوتاه مدت بلکه 
کشور  ارکان  همه  امروز  همین  از  اگر 
شامل قوای سه گانه، نهادهای عمومی 
دولتی و نیمه دولتی، بخش خصوصی، 
برای  مردم  همچنین   و  متخصصان 
داشته  فعال  این مشکل مشارکت  رفع 
ده  حداقل  زمانی  بازه  یک  به  باشند 
ساله نیاز است تا بتوان میزان مصرف 
به ۴۰ درصد  را  تجدیدپذیر کشور  آب 
تنزل داد و در این مدت البته حمایت های 
اقشار  و  کشاورزان  اقتصادی   و  مالی 
آسیب دیده در قالبی کارشناسی و دقیق 

نیاز است.
شریعت گفت: طی روزهای گذشته 
به روال تصمیمات غلط گذشته جهت 
و  دامداران  کشاورزان،  مشکالت  رفع 
آب  رهاسازی  شاهد  خوزستان  صنایع 
آمار  گواه  به  که  بودیم  کرخه  سد  از 
این  نیرو،  وزارت  از  خروجی  ارقام  و 
آب  دیگر  روز   5۰ حدود  تا  فقط  سد 
ذخیره دارد، حال آنکه طبق برآوردهای 
جاری  سال  در  هواشناسی  سازمان 
خواهیم  شاهد  هم  را  کم بارشی  پاییز 
رهاسازی  آب  اینکه  تاسف بارتر  و  بود 
سد  از  خروجی  ابتدای  همان  در  شده 
توسط کشاورزان برای کشت شلتوک و 
برنج آن هم در خوزستانی که این نوع 
کشت ممنوع است، برداشت می شود و 
به  افزایش خروجی، آب  علیرغم  هنوز 
سد  پایین دست  روستاهای  از  بسیاری 
نرسیده است و به نوعی با این اقدامات 
پوپولیستی بحران را گسترده تر کرده و 

به آینده منتقل می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم 
آینده آب این سرزمین بسیار سخت است 
و ادامه این روند زندگی بسیاری از مردم 
کشورمان را تهدید می کند، بنابراین باید 
روش های مدیریت خود را اصالح کنیم 
که آن هم مستلزم تغییر نگاه توسعه ای 
صرف به توسعه پایدار و الزام به طرح 
آمایش سرزمین، شجاعت درگیر شدن با 
اقتصاد سیاسی و تعارض منافع بسیاری 
ذی نفعان  با  مواجهه  و   ... و  نهادها  از 

بزرگ و کوچک است.

آب  صنعت  فدراسیون  کل  دبیر 
بیان داشت: برای اصالح این روش ها 
و اقدامات نیاز به مشارکت و جلب نظر 
سادگی  به  هم  آن  که  است  مردم 
امکان پذیر نیست و الزامات و شجاعت 

خود را طلب می کند.
وی با بیان اینکه انتقال آب بین 
طی  بزرگی  خطاهای  از  حوضه ای 
سال های گذشته است که حاصل عدم 
مدیریت حوضه های آبریز و عدم تطبیق 
است،  بوده  کشور  استانی  تقسیمات  با 
مصرف  شاخص های  اساس  بر  گفت: 
و  صنعت  و  کشاورزی  بخش  در  آب 
بدین  پیش بینی  جمعیت  افزایش  روند 
صورت بود که بحران آب طی ۱۰ الی 
۱5 سال آینده خود را نشان دهد ولی 
متاسفانه مصرف بی رویه آب مخصوصا 
 9۰ میزان  به  کشاورزی  بخش  در 
درصد آب تجدیدپذیر و برداشت بیش 
مخازن  از  مکعب  متر  میلیارد   ۱۱۰ از 
آب زیرزمینی با حفر چاه های غیرمجاز 
را  آب  بحران  بارندگی ها،  کاهش  و 
کشور  حاضر  حال  در  و  انداخت  جلو 
است.  شده  مواجه  آب  ورشکستگی  با 
این  ایجاد  بدون شک مهمترین عامل 
آبریز  حوضه  مدیریت  فقدان  بحران 
است  بوده  مهم  این  به  بی توجهی  و 
با  کشور  سیاسی  تقسیم بندی  اگر  که 
تقسیم بندی اکولوژیک همخوانی داشت 
امروز با همین میزان آب و استفاده از ساز 
و کارهای حکمرانی آب، کم آبی کمتر 

خود را نشان می داد.

مدیرعامل بانک مسکن مطرح کرد:
تابعه را  هوشمندسازی فضای کسب و کار در شرکت های 

مورد توجه قرار دهید

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، پیرو انتصاب محمدرضا 
شهریاری به عنوان رییس جدید هیات مدیره شرکت کارگزاری، آیین معرفی 
وی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با حضور دکتر شایان مدیرعامل بانک، جواهری 
مدیرعامل گروه مالی و بحرالعلوم مدیرعامل شرکت کارگزاری در ساختمان 

مرکزی این شرکت برگزار شد.
در این جلسه دکتر شایان، پس از تبریک به شهریاری برای سمت 
ریاست هیات مدیره کارگزاری بانک مسکن به بیان معضالت شیوع بیماری 
کرونا پرداخت و اظهار داشت با توجه به پاندمی کرونا یکسری رفتارهای 
پایه ای در جوامع تغییر یافته و جهشی بزرگ در صنعت فناوری اطالعات 
اتفاق افتاده است که این موضوع باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، 
او با بیان اهمیت دنیای فناوری اطالعات و هوش مصنوعی آن را نقطه 
عطفی در صنایع دانست و تاکید بر هوشمندسازی فضای کسب و کار کرد.

مدیرعامل بانک مسکن خاطر نشان کرد، با وجود نشان نام بانک مسکن 
در پشتوانه این کارگزاری امیدوار است موفقیت های بیشتری نسبت به سایر 
کارگزاری ها در صنعت در انتظار این شرکت باشد. وی همچنین با اشاره 
به تغییرات شاخص بازار از مدیران کارگزاری خواست که نگاه بلندمدت به 
بازار داشته و از فرصت های پیش رو به منظور رشد و پیشرفت کارگزاری 

استفاده بهینه کنند.
در همین راستا دکتر جواهری مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن نیز، 
ضمن ابراز خوش بینی از اهمیت و نقش بازار سرمایه در دولت جدید به 
برنامه ریزی و تالش برای افزایش سهم از بازار کارگزاری بانک مسکن 
در بازه سه ماهه اشاره داشت و در انتها با آرزوی همدلی و هم افزایی میان 
مسکن  بانک  کارگزاری  برای  شهریاری،  دکتر  حضور  با  کارگزاری  تیم 

آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه محمدمهدی بحرالعلوم مدیرعامل شرکت کارگزاری نیز ضمن 
تشکر از حضور مدیرعامل بانک و گروه مالی بانک مسکن و خوش آمد 
گویی به دکتر شهریاری و آرزوی موفقیت برای وی به بیان نکات قابل 
توجه در جلسه روز گذشته هیات مدیره این شرکت پرداخت و نسبت به بهبود 
وضعیت در دو ماهه آتی تا پایان سال مالی کارگزاری ابراز امیدواری کرد.

وی همچنین به بیان انتظارات خود مبنی بر حمایت گروه مالی و بانک 
مسکن به منظور استفاده از فرصت ها و پتانسیل شرکت های زیر مجموعه 

در ایجاد هم افزایی برای افزایش سهم از بازار کرد.

افتتاح باجه بانک مهر ایران در سروآباد کردستان

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این باجه با 
هدف دسترسی راحت تر مردم شریف شهرستان سروآباد و نیز ارائه  خدمات 
نوین بانکداری اسالمی برای ترویج سنت نیک قرض الحسنه به شهروندان 

این شهرستان افتتاح شد.
در این مراسم اسعدی مدیر شعب بانک مهر ایران در استان کردستان، 
این شهرستان عنوان کرد  از خواسته های اصلی مردم  را  باجه  این  ایجاد 
امر  در  ایران  مهر  بانک  رویکرد  برکات  از  نیز  را  خیر  امر  این  تحقق  و 
خدمت رسانی به مردم و همچنین توجه مدیران این بانک به مردم سروآباد 
دانست.اسعدی در ادامه اظهار کرد: بانک مهر ایران خدمت رسانی و ترویج 
سنت قرض الحسنه را نسبت به کسب منافع مادی در اولویت قرار داده و 
همین موضوع موجب شده که مردم و مشتریان این بانک همیشه به این 

مجموعه وفادار بمانند.
نماینده مردم سروآباد و مریوان در مجلس شورای  قاسمی پور  شیوا 
اسالمی نیز ضمن تقدیر از اسعدی و مجموعه بانک مهر ایران، اظهار کرد: 
حقیقتًا بانک مهر ایران؛ بانکی مردمی است و به دور از منافع مادی حاضر 
از خدمات  این منطقه  تا مردم  تأسیس کند  باجه  این شهرستان  در  شده 
این بانک ارزشی بی بهره نمانند و بر همین اساس اقدمات این مجموعه 

شایسته تقدیر است.
امام جمعه شهرستان نیز گفت: امیدواریم با حضور با برکت بانک مهر 
ایران در شهرستان، مردم با ایمان و معتقد این منطقه از خدمات این بانک 
بهره مند شوند.شایان ذکر است، باجه شهرستان سروآباد تحت نظارت شعبه 

مریوان )کد 5۴۰5( در خیابان اصلی سروآباد واقع شده است.

قیمت نفت در سراشیبی سقوط
روند بهبود قیمت نفت در اوایل معامالت روز سه شنبه تحت تاثیر 
کارخانه ای  فعالیت  کندی  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  نسبت  نگرانی ها 

در بازارهای بزرگ معکوس شد.
به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت نفت برنت با پنج سنت 
معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۷۲ دالر و ۸۴ سنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدینت آمریکا با هشت سنت معادل 
۰.۱ درصد کاهش، به ۷۱ دالر و ۱۸ سنت در هر بشکه رسید. هر دو 

شاخص روز دوشنبه بیش از سه درصد ریزش کرده بودند.
دوباره  افزایش  به  یادداشتی  در   ANZ بانکی  گروه  تحلیلگران 
است  نفت  بزرگ  کننده  که مصرف  چین  برای  اقتصادی  ریسک های 
شیوع  موارد  گفتند  و  کرده  اشاره  کرونا  ویروس  همه گیری  برابر  در 
 ۳۲ از  استان   ۱۴ در  است  مسری  به شدت  که  دلتا  کرونای  ویروس 

استان این کشور دیده شده است.
این امر ممکن است باعث تشدید محدودیت های رفت و آمد شود.   
همچنین به کندی رشد فعالیت تولیدی به عنوان یک نگرانی عمده در 
هر دو کشور چین و آمریکا اشاره کردند. روند فعالیت اقتصادی چین 
در ژوییه کاهش داشت و شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولید به 
5۰.۴ واحد در مقایسه با 5۰.9 واحد در ژوئن کاهش یافت. رشد فعالیت 
در  واحد   6۰.6 از   ISM و شاخص  آهسته شد  نیز  آمریکا  در  تولیدی 
ژوئن به 59.5 واحد کاهش یافت که پایین ترین قرائت از ژانویه بود.

داد  نشان  رویترز  مقدماتی  نظرسنجی  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
کاهش  گذشته  هفته  احتماال  آمریکا  نفتی  فرآورده های  و  نفت  ذخایر 
کاهش  سومین  شود،  تایید  رسمی  آمار  انتشار  با  اگر  که  است  داشته 

بود. متوالی خواهد  هفتگی 

سند  تدوین  به  وابسته  پتروشیمی  صنعت  متوازن  توسعه 
راهبردی است

توسعه  ر  به منظو پتروشیمی  صنعت  هبردی  ا ر سند  ین  تدو
بیشتر در نشست تخصصی  افزوده  ارزش  ایجاد  این صنعت و  متوازن 
پتروشیمی«  پایین دستی  ارزش صنایع  »سیاست گذاری توسعه زنجیره 

مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش دنیای جوانان، نخستین نشست از سلسله نشست های 
»نشست  عنوان  با  پتروشیمی  صنعت  ارزش  زنجیره  توسعه  تخصصی 
پایین دستی  صنایع  ارزش  زنجیره  توسعه  سیاست گذاری  تخصصی 
صنعتی  دانشگاه  سیاست گذاری  پژوهشکده  سوی  از  پتروشیمی« 
شریف با حضور عبدالحسین بیات، عضو هیئت مدیره و محمد متقی، 
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  پایین دستی  صنایع  توسعه  دفتر  رئیس 

برگزار شد.
پتروشیمی،  دستی  پایین  صنایع  ارزش  زنجیره  توسعه  ضرورت 
نقش  تبیین  پتروشیمی،  پایین دستی  توسعه صنایع  و مشکالت  موانع 
و  پتروشیمی  دستی  پایین  صنایع  ارزش  زنجیره  توسعه  در  دولت 
دستی  پایین  صنایع  ارزش  زنجیره  توسعه  در  سیاستگذاری  اهرم های 

است. بوده  این نشست  پتروشیمی محورهای تخصصی 
باال  افزوده  ارزش  صنایع،  دیگر  خوراک  تأمین  نشست  این  در 
اصلی ترین  از  نفتی  درآمدهای  از  اقتصاد  آسیب پذیری  کاهش  و 
وجود  با  که  موضوع  این  بر  و  اعالم  پتروشیمی  صنعت  ویژگی های 
ارزش  منظر  از  محصوالت  زنجیره  توسعه  باال،  نسبت  به  کمی  رشد 
بحث  است،  نکرده  پیدا  توسعه  کمی  رشد  پابه پای  اشتغال،  و  افزوده 

و گفت وگو شد.
تهیه نقشه راه جامع انرژی و نقشه راه توسعه صنایع پتروشیمی با 
رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده و استفاده حداکثری 
از فرصت های سرمایه گذاری از مواردی است که در این نشست بر آن 
برای توسعه و رشد این صنعت تأکید شد زیرا اگر این موضوع محقق 
نشود، توسعه صنعت پتروشیمی همیشه دستخوش تغییرها خواهد بود. 
با  پتروشیمی  دستی  پایین  صنایع  در  فناوری  توسعه  با  این،  افزون بر 
ابتدا و سپس بومی سازی و توسعه دانش  انتقال فناوری در  بر  تمرکز 
دستی  پایین  صنایع  در  توسعه  برای  را  مسیر  می توان  ایرانی  فنی 

کرد. هموار  پتروشیمی 
زودبازده  سبب  به  پتروشیمی  صنعت  توسعه  گزارش،  این  برپایه 
توسعه  بی شک  و  شده  انجام  صنعت  این  باالدست  در  بیشتر  بودن 
متوازن این صنعت و باالبردن ارزش افزوده به تدوین سند راهبردی 
و  دولت  اصلی  نقش  میان  این  در  که  است  وابسته  راه  تکمیل  برای 
تسهیل گر  به عنوان  صنعت  این  در  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 

می شود. مطرح  توسعه 
در این راستا، استفاده از ظرفیت های دانشگاه و شرکت های دانش 
به منظور بومی سازی و تدوین دانش فنی حائز اهمیت است و  بنیان 
بی شک دانشگاه ها نقش بسیار جدی در حوزه تأمین فناوری و سرمایه 

داشت. خواهند  متخصص  انسانی 

هشدار دبیر کل فدراسیون صنعت آب؛

آینده سختی در انتظار آب کشور است
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زیر نظر: محمد امامی

دستیابی ایران به فناوری پیچیده ترین 
کمپرسور هوای جهان 

برای  شهیدتندگویان  پتروشیمی  شرکت  کارشناسان  و  متخصصان 
با شکست تحریم های  غیرقانونی  پتروشیمی  تاریخ صنعت  در  نخستین بار 
آمریکا و با وجود غیبت سازنده ژاپنی، به دانش و فناوری طراحی، ساخت و 

تعمیرات تجهیزات کمپرسور تأمین  هوای اکسیداسیون دست یافتند. 
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان، 
به همت  متخصصان و دانشمندان جوان شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 
با وجود اعمال تحریم های غیرقانونی آمریکا، دانش و  فناوری طراحی،  و 
واحد  اکسیداسیون  هوای  تأمین  کمپرسور  تجهیزات  تعمیرات  و  ساخت 
ترفتاالت صنعت  پلی اتیلن  تولید  محصوالت  زنجیره  این  »سی تی ای دو« 

پتروشیمی، ایرانی سازی شد. 
بر این اساس، پس از غیبت و پاسخگو نبودن شرکت »میتسوبیشی« 
با  پتروشیمی  شهیدتندگویان  متخصصان  تحریم ها،  اعمال  بهانه  به  ژاپن 
مشارکت شرکت های دانش بنیان ایرانی، ابتدا با ایرانی سازی بعضی از اقالم 
و تجهیزات، فرآیند این واحد تجهیزات پیچیده دوار صنعت پتروشیمی را 

به طور کامل بومی سازی  کردند. 
این  اکسیداسیون واحد »سی تی ای دو« قلب  تأمین هوای  کمپرسور 
واحد فرآیندی پتروشیمی شهیدتندگویان بود و در صورت  خرابی، تولید خط 
دوم شیمیایی و متعاقب آن خط دوم پلیمری و نساجی یکی از دو کارخانه 
پتروشیمی شهید تندگویان به میزان  دو هزار و ۲۰۰ تن در روز به طور کامل 

متوقف می شد. 
با بومی سازی و ایرانی سازی قطعات و تجهیزات و سرانجام بسته کامل 
این کمپرسور معادل یک میلیون دالر صرفه جویی  ارزی حاصل شده، ضمن 
آنکه با دستیابی به دانش و فناوری ایرانی، خطر تولید در پتروشیمی شهید 

تندگویان در اوج شرایط  تحریم به حداقل کاهش یافته است. 
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زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس اتاق بازرگانی در دیدار با سفیر فنالند:
امیدواری زیادی به تغییرات مثبت در ارتباط 

با جامعه جهانی داریم 
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه دیدارهای خارجی خود با سفیر فنالند 
از کاهش جدی تجارت مشترک میان دو  به گفت و گو نشست و  ایران  در 

طرف در سه سال اخیر گفت.
به گزارش دنیای جوانان، هر چند تجارت ایران در سال های گذشته تا 
حد زیادی حول محور کشورهای منطقه و آسیا تعریف شده اما ایران و اروپا از 
گذشته دور در حوزه های مختلف با یکدیگر تبادل تجاری داشتند و این روال 

در سال های قبل نیز ادامه داشت.
با از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران در سه سال گذشته، میزان 
اقتصادی  همکاری های  میان  این  در  و  یافت  کاهش  ایران  خارجی  تجارت 
مشترک با اروپا بیشترین کاهش را تجربه کرد. هر چند دولت های اروپایی بارها 
از تالش خود برای افزایش دوباره مبادالت سخن گفته اند اما به نظر می رسد 
تا برطرف نشدن خطر تحریم ها، نمی توان انتظار تغییری جدی در این مسیر را 
داشت. موضوعی که در جریان دیدار رئیس اتاق بازرگانی ایران با سفیر فنالند 

در تهران نیز بار دیگر بر آن تاکید شد.
غالمحسین شافعی در دیدار با کیو نوروانتو، 
سفیر فنالند در تهران، اظهار کرد: فنالند ازجمله 
سطح  و  اقتصادی  رشد  با  اروپایی  کشورهای 
رفاه عمومی باالیی است از اهمیت استفاده از 
تجارب این کشور برای ایران در شرایط فعلی 

سخن گفت.
برای  ایران  تمایل  به  ویژه  به طور  او 
آبزیان،  در صنعت  فنالند  تجربیات  از  استفاده 
از  صنایع دریایی و همین طور استفاده مناسب 
آب با روش های جدید اشاره کرده و گفت: این 

حوزه ها برای ما مهم است؛ چراکه ایران با توجه به موقعیت طبیعی و خشکسالی 
گسترده، در آینده به دنبال استفاده از روش های نوین کشاورزی است. بنابراین در 

این زمینه ها می توانیم همکاری های خوبی با کشور فنالند داشته باشیم.
در این دیدار، سفیر فنالند در تهران نیز با اشاره به آغاز به کار دولت جدید 
در ایران گفت: شرایط فعلی، برهه حساسی در ایران محسوب می شود و ما منتظر 
هستیم ببینیم در زمینه اقتصادی چه تحوالت جدیدی در دولت صورت خواهد 

گرفت.
کیو نوروانتو با تأکید بر روابط مطلوب میان ایران و فنالند به جلسات کمیته 
مشترک دو کشور در محل سفارت اشاره کرده و افزود: با صحبت های مفیدی 
که انجام شد می توان امیدوار بود گام های بلندی در مسیر رونق روابط تجاری 
دو کشور برداریم. ما به عنوان سفارت وظیفه داریم روابط را در همه زمینه ها و 
به خصوص در زمینه اقتصادی با شما رونق بدهیم و امیدوارم بتوانیم بعد از استقرار 

دولت جدید هم این مسیر را ادامه دهیم.
نوروانتو با تأکید بر اینکه گسترش روابط اقتصادی دو کشور مستلزم شناسایی 

مشارکت  است،  همکاری  مهم  زمینه های 
دریافت  برای  کشور  دو  تجار  بین  بیشتر 
اطالعات به روز از موقعیت اقتصادی ایران و 

فنالند را مهم ارزیابی کرد.
او اظهار کرد: من در مدت حضورم در 
تحریم های  وجود  با  که  بودم  شاهد  ایران 
اقتصادی  زمینه  در  توانسته  ایران  سخت، 
توسعه یابد. محصوالت جدیدی در بازارهای 
ایران تولید شده و رقابت پذیری افزایش یافته 
است که این خودش نشان می دهد ایران در 

زمینه اقتصادی تحول داشته است.
سفیر فنالند در تهران یادآوری کرد: در سطح جهانی جو اقتصادی غالب 
در حال تغییر است؛ ازاین رو برای انجام مبادالت تجاری بین تجار دو کشور و 
را  باید خودمان  تغییرات را شناسایی کنیم.  این  باید  اقتصادی  در زمینه روابط 
برای آینده آماده کنیم. امیدوارم تحریم ها لغو شوند و ما بتوانیم روابط تجاری 

بهتری داشته باشیم.
در ادامه هم شافعی با تأکید بر حساسیت موقعیت فعلی ایران، گفت: امیدواری 

بسیار زیادی به تغییرات مثبت در ارتباط با جامعه جهانی داریم.
نامطلوبی  اثرات  تحریم ها  داد:  ادامه  خصوصی،  بخش  پارلمان  رئیس 
اما  است؛  داشته  فنالند  ازجمله  دیگر،  کشورهای  با  ما  اقتصادی  روابط  بر 
این  در  را  گذشته  مافات  جبران  می توانیم  که  است  روشن  ما  برای  آینده 

باشیم. داشته  ارتباط 
او ادامه داد: با کمال تأسف مسائل تحریم باعث شده بیش از ۳۰ میلیارد 
دالر حجم معامالت ایران با اتحادیه اروپا از بین برود. این بر اقتصاد هر دو طرف 

اثر خواهد داشت و نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد.

یک کارشناس حوزه برق و انرژی 
گفت: بنابراین اگر بخواهیم روی واردات 
توجه  قابل  میزان  به  برق  صادرات  و 
دو  با  کنیم،  حساب  درصد   ۱۰ حداقل 
ظرفیت  کل  اینکه  اول  مواجهیم  مانع 
انتقال بین کشوری ما یک درصد است 
که در حد حرف و تبلیغ است. دوم باید 
مناسبات سیاسی مان را با جهان درست 
کنیم، در این صورت تبادل برق منطقی 

و اقتصادی است.
هاشم  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
اورعی درباره واردات برق و تاثیری که بر 
عبور از  کمبود برق در کشور دارد، اظهار 
داشت: یکی از ویژگی های برق به عنوان 
کاالیی اقتصادی در اروپا این است که 
نباید ملی که باید فراملی دیده شود، به 
جای اینکه شبکه برق ملی احداث کنند، 
شبکه ها را با ظرفیت باال و هزینه کم به 
هم متصل می کنند، کما اینکه شبکه های 
برق ۲۷ کشور جامعه اروپا با ظرفیت باال 
بهم متصل هستند و این یک مزیت است، 
زیرا می توانند برق در زمان پیک هر کشور 

بین هم تبادل کنند.
انتقال  اینکه ظرفیت  بیان  با  وی 
بین کشوری چه واردات و چه صادرات 
برق در کشور ما نسبت به ظرفیت داخلی 
تقریبا صفر است، افزود: یعنی اگر 6۰ 
هزار مگاوات ظرفیت تولید داریم، حداقل 
6۰ هزار مگاوات هم ظرفیت انتقال و 
تقریبا  میزان  این  از  ولی  داریم،  توزیع 
6۰۰ مگاوات یعنی یک درصد به خارج 
می رود، بعبارت دیگر ما اصال ظرفیتی 

برای صادرات و واردات برق نداریم و 
از نظر ظرفیت بین المللی بسیار ضعیف 

عمل کرده ایم. 
صنعتی شریف  ه  نشگا ا د د  ستا ا
یادشده  بر مباحث  تصریح کرد: عالوه 
آن  و  داریم  هم  دیگری  مشکالت  ما 
که  امروز  بین المللی  شرایط  در  اینکه 
ارتباطی با سیستم بانکی جهان نداریم، 
اگر قرار باشد مثال به ارمنستان صادرات 
و یا واردات برق داشته باشیم به لحاظ 
سیاسی به این کشور اجازه داده نمی شود 
همان  کند.  جابجا  را  پول  نمی تواند  و 
گونه که اکنون عراق پول 5 میلیارد دالر 
صادرات برق و گاز به عراق برنمی گرداند 
ایران در  بعبارت دیگر به دلیل شرایط 
صحنه بین الملل امکان واقعی صادرات 
برق نداریم مگر اینکه تجارت چمدانی 

داشته باشیم.

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد روی 
صادرات برق حساب کنیم ابتدا باید به 
را  انتقال  ظرفیت  توجهی  قابل  میزان 
دهیم  افزایش  همسایه  کشورهای  با 
و دیگر اینکه باید به بازار مالی جهان 
متصل شویم. البته این موضوع را هم 
در نظر داشته باشیم که صادرات برق 
ما  نیست،  درآمدزایی  برای  عراق  به 
اکنون به جنوب این کشور برق صادر 
اما به بهانه های مختلف پول  می کنیم 
این  برنامه  زیرا اصل  نمی دهند،  را  آن 
است که جنوب این کشور را تحت نفوذ 
خود داشته باشیم در واقع انگیزه اصلی 
صادرات برق به عراق سیاسی است نه 
ما  کشور  در  دیگر  بعبارت  اقتصادی، 

سیاست بر اقتصاد اولویت دارد.
اورعی درباره واردات گفت: برای 
کشور  شرق  همسایگان  برق  واردات 

نه  افغانستان  و  پاکستان  است  منتفی 
بلکه  ندارند  صادرات  برای  برقی  تنها 
تحت  آذربایجان  دارند،  نیاز  نیز  خود 
نفوذ غرب است و اجازه نمی دهند برق 
ارمنستان ظرفیت  ایران صادر کند،  به 
انتقال به ایران را دارد ولی آنچه مسلم 
است ظرفیت تولید این کشور نسبت به 
همه  اگر  یعنی  است  کم  بسیار  ایران 
کشور را تعطیل و برق تولیدی خود را 
به ما بدهد بازهم کفاف ما را نمی دهد. 
عراق نیز وضع بدتری دارد، ترکیه هم 
برنامه خودش را دارد، ضمن اینکه مرز 
این کشور با ما از نظر صنعتی پیشرفتی 
ندارد،  تولید  ظرفیت  نتیجه  در  نکرده 
عالوه بر اینها ارتباطات چندان عمیقی 

هم با ایران ندارد.
این کارشناس حوزه برق و انرژی 
بخواهیم  اگر  بنابراین  خاطرشنان کرد: 
روی واردات و صادرات برق به میزان 
حساب  درصد   ۱۰ حداقل  توجه  قابل 
اینکه  اول  مواجهیم  مانع  دو  با  کنیم، 
کل ظرفیت انتقال بین کشوری ما یک 
درصد است که در حد حرف و تبلیغ است 
دوم باید مناسبات سیاسی مان را با جهان 
درست کنیم، در این صورت تبادل برق 

منطقی و اقتصادی است.
ما  دیگر  مشکل  کرد:  تاکید  وی 
این است که قیمت برق در داخل واقعی 
یارانه ای  قیمت  با  نمی توانیم  نیست، 
امکان  اگر  زیرا  باشیم،  داشته  صادرات 
تبادل انرژی میسر شود مثل سوخت با 
مشکل قاچاق برق هم مواجه می شویم.

کارشناس حوزه برق و انرژی:

برای واردات برق باید مناسبات سیاسی  مطلوبی داشته باشیم
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مدیر عامل شرکت گاز 
دو  جذب  از  اردبیل  استان 
هزار و 9۸۴ مشترک جدید 
در مناطق تازه گازدار شده شهری و 

روستایی این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اسماعیلی  سردار  اردبیل؛  استان  گاز 
جلسه  در  شرکت،  این  عامل  مدیر 
کنفرانس  وئدیو  بصورت  که  ای 
شد  برگزار  تابعه  ادارات  رؤسای  با 
سالجاری  نخست  ماهه  سه  عملکرد 
شرح  بدین  را  استان  گاز  شرکت 
توضیح داد: در سه ماهه ابتدایی سال 
جاری دو هزار و 9۸۴ مشترک جدید 
از خانگی،  در بخشهای مختلف اعم 
این شرکت  تجاری و عمومی جذب 
گردیده است که در همین راستا تعداد 
مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس 
این شرکت به 5۱۲ هزار 99۱ مشترک 

رسیده است.
جذب  نحوه  به  پاسخ  در  وی 

در  شهری  و  روستایی  مشترکین 
استان نیز می افزاید: از تعداد ۲ هزار 
و  هزار   ۱ تعداد  جدید  مشترک   9۸۴
۸5۴ مشترک شهری و تعداد ۱ هزار 
روستاهای  در  نیز  مشترک   ۱۳۰ و 
مشترکین  جمع  به  شده  گازدار  تازه 
شرکت  مجموع  در  که  اند  پیوسته 
گاز استان هم اکنون به بیش از ۳۷5 

از  به  قریب  و  مشترک شهری  هزار 
۱۳۸ هزار مشترک روستایی خدمات 

ارایه می نماید.
می  ادامه  در  اسماعیلی  سردار 
افزاید: پروژه های گازرسانی به ۱۲۱ 
روستای استان نیز در دست اقدام می 
این روستاها  با بهره مندی  باشد که 
از گاز طبیعی میزان ضریب نفوذ گاز 

از 9۸ درصد خواهد  به بیش  طبیعی 
رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به عملکرد شرکت در خصوص 
نصب انشعابات گاز طبیعی نیز اشاره 
نمود و اظهار داشت : طی سه ماهه 
 ۱ تعداد  تاکنون  سالجاری  ابتدایی 
گاز جدید  انشعاب  عدد    ۴۴ و  هزار 
گردیده  نصب  استان  سطح  در  نیز 
درصد   ۷۰ از  بیش  تعداد  این  از  که 
در  درصد   ۳۰ حدود  و  شهرها  در 
روستاها نصب شده اند و در مجموع 
تعداد انشعابات نصب شده در سطح 
استان اردبیل تاکنون به ۲۴۸ هزار و 

69 انشعاب رسیده است.
وی در پایان از عموم مشترکین 
گاز طبیعی در استان درخواست نمود 
در صورت بروز هرگونه حادثه مرتبط 
با گاز طبیعی سریعًا با تلفن ۱9۴ امداد 
گاز تماس حاصل نموده و نسبت به 
قطع جریان گاز طبیعی اقدام نمایند.

جذب قریب به 3 هزار مشترک طی سالجاری در استان اردبیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم
6 شهرستان ایالم در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم با اشاره به اینکه دهلران 
از وضعیت نارنجی به قرمز تغییر کرد و تعداد شهرهای قرمز استان به 6 
شهرستان رسیده است،گفت:هم اکنون شهرستان های ایالم، دهلران، 

آبدانان، دره شهر، مهران و چوار در وضعیت قرمز قرار دارند.
محمد کریمیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم در نشست 
ستاد استانی کرونا با بیان اینکه شهرستان بدره تنها شهری در استان است 
که در وضعیت نارنجی قرار دارد و در صورت عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی احتمال تغییر وضعیت در آن وجود دارد،افزود:شهرستان های 
ایوان، ملکشاهی، سیروان، چرداول و هلیالن نیز در وضعیت زرد هستند.
وی با بیان اینکه ۲ فوتی ناشی از کرونا در ۲۴ ساعت گذشته ثبت 
شد و مجموع فوتی های استان تا این لحظه به ۸۳۰ نفر افزایش یافته 
است، اظهار داشت:همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۲ ابتالی جدید کرونا 
شناسایی شد و مجموع مبتالیان استان به ۴۴ هزار و ۸۸ نفرافزایش یافته 
ابتدای فرآیند واکسیناسیون افراد در مقابل کرونا  است،اظهار داشت:از 

تاکنون۱۳.۱ جمعیت استان واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
وی با اشاره به اینکه شهرستان بدره با 9.۲۰ بیشترین درصد پوشش 
جمعیت و هلیالن با 9.۷ درصد کمترین پوشش جمعیتی در استان را 
دارند،تصریح کرد:تاکنون ۲ هزار و۳۱۲ نفر از فرهنگیان استان ایالم در 

دو روز تعطیل آخر هفته در برابر کرونا واکسینه شدند.
سامانه  اینکه  بیان  با  ایالم  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نوبت دهی واکسیناسیون salamat.gov.ir برای ثبت نام افراد 55 
سال به باال باز شده است،خاطرنشان کرد:این افراد می توانند با مراجعه 
به این سایت پس از انتخاب استان، ورود کد ملی و شماره تلفن همراه، 

شهر محل سکونت خود را انتخاب کنند.
دکتر کریمیان افزود:پس از آن فهرست پایگاه های تزریق واکسن آن 
شهر نمایش داده می شوند که به ازای هر پایگاه، اولین روزی که نوبت 
خالی وجود دارد نمایش داده می شود وافراد خودشان یکی از پایگاه ها را 
انتخاب و روز و ساعت دریافت واکسن را نیز تعیین می کنند و افراد 55 
سال به باال برای ثبت نام نوبت اول نیازی به داشتن پرونده بهداشت ندارند.
بر  اینکه  به  اشاره  با  ایالم  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
اساس برآوردها بیمارستان ۳۷6 تختخوابی شهر ایالم در صورت تکمیل 
تجهیزات و امکانات هفته دولت به بهره برداری می رسد،گفت:بیمارستان 
۳۷6 تختخوابی شهر ایالم در65 هزار متربع در حال حاضر دارای 99 
درصد پیشرفت فیزیکی است که امیدواریم در زمان تعیین شده به بهره 

برداری برسد.
دکتر کریمیان با بیان اینکه برای این بیمارستان 6۳۸ نیروی انسانی 
شامل کادر پرستاری و درمانی مصوب شده و 6۰ درصد تجهیزات آن نیز 
تاکنون وارد استان شده است، افزود: ۴۰ درصد تجهیزات و امکانات مورد 
نیاز دیگر این بیمارستان طی هفته های آینده به استان ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بیمارستان ۳۷6 تختخوابی شهر ایالم تا زمانیکه 
تمامی نواقصات آن برطرف نشود به بهره برداری نمی رسد، اظهار داشت: 
طی ماه های اخیر نشست های مختلفی برای تامین آب، برق، گاز و راه 
دسترسی این بیمارستان برگزار شده و در حال حاضر تنها راه دسترسی 

این بیمارستان دارای مشکالتی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم با بیان اینکه ۲۸۰ میلیارد 
تومان تاکنون برای ساخت این بیمارستان هزینه شده و پیمانکار نیز ۳۰ 
میلیارد طلب دارد که به زودی پرداخت خواهد شد،تصریح کرد:پد بالگرد 
و پرتودرمانی این بیمارستان در دست اجراست و اورژانس بیمارستان امام 

) ره ( نیز به زودی تکمیل می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم با اشاره به اینکه ۳5 درصد 
یافته است  افزایش  استان در هفته گذشته  این  نمونه گیری کرونا در 
که این موجب شده بسرعت مبتالیان شناسایی و قرنطینه و یا درمان 
شوند،گفت:۲۴5 فرد مبتال به کرونا در حال حاضر بستری و ۸۳۰ نفر نیز 

بر اثر ابتال به کرونا جان خود را در این استان از دست دادند.
کریمیان به میزان پوشش واکسیناسیون افرادی باالی 6۰ سال اشاره 
کرد و افزود: 59 درصد افراد باالی 6۰ سال این استان تاکنون واکسن 
کرونا تزریق کردند که آبدانان با 66 درصد باالترین میزان تزریق باالی 

6۰ سال دراستان را در اختیار دارد.

مدیرکل انتقال خون ایالم: اهدای خون باعث کم خونی 
در افراد نمی شود

ایالم - مدیرکل انتقال خون ایالم گفت: اهدای خون مستمر برخالف 
باور عموم مردم باعث ایجاد کم خونی در افراد اهداکننده نمی شود.

دکتر مهدی اکبری دهباالیی   در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
همه افراد قبل از اهدا توسط پزشک مستقر در انتقال خون مورد معاینه 
قرار می گیرند و طبق آزمایش های گرفته شده شرایط مراجعه کنندگان 

برای اهدای خون مشخص می شود.
وی با بیان اینکه اهدای خون با سالمت منافات ندارد، افزود: معموال 
۱5 تا ۲۰ درصد از مراجعه کنندگان با صالحیت پزشکان به طور موقت 

یا دائمی از اهدای خون معاف و ممنوع می شوند.
مدیرکل انتقال خون ایالم یادآور شد: نکته مهم کاهش اهدای خون 
در میان جمعیت بانوان است که باید این قشر به عنوان کسانیکه الگوهای 
اصلی فرزندان خود هستند، بیشتر در اهدای خون به عنوان یک وظیفه 
اجتماعی مشارکت کنند تا فرزندانی مسوولیت پذیر در مسائل اجتماعی 
تربیت کنند. اکبری دهباالیی از جوانان و بانوان خواست در فرایند اهدای 
خون بیشتر مشارکت داشته باشند چراکه میزان اهدای خون در این گروه 
ها به نسبت جمعیت شان کم است و همچنین مقدار مصرف خون در 

استان در حال افزایش است.
وی اضافه کرد: تعداد اهداکنندگان بانو در استان ایالم در حال حاضر 
پنج درصد است که در طول ۱۰ سال اخیر این تعداد هشت درصد بود 
که به تدریج به این میزان کاهش یافته و البته تغییر در سبک زندگی ها 

در کاهش این موضوع نیز بی تاثیر نیست.
مدیرکل انتقال خون ایالم گفت: موارد مختلفی چون گرفتن انواع 
رژیم های غذایی برای تناسب اندام، انواع جراحی های زیبایی و انجام 
تتوهای پوستی در کاهش اهدای خون جمعیت بانوان نقش موثری دارد 
چرا که انجام این موارد مانع اهدای خون بانوان به مدت های طوالنی 

یا دائمی می شود.
اکبری دهباالیی افزود: اهدای خون فراگیر باید به فرهنگی گسترده 
بین خانواده ها تبدیل شود چراکه در این صورت بچه ها با الگوبرداری 
از والدین اهداگر خود، آنها نیز در آینده به افرادی اهداکننده خون بدل 
خواهند شد و خانواده ها باید به نقش موثر خود در اهدای خون به عنوان 

یک عمل نیک و نجات بخش جان انسان ها واقف باشند.
وی اظهار داشت: میزان اهدای خون در چهار ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است که 
البته شیوع کرونا و ناآگاهی اجتماعی در خصوص این بیماری و عدم 
مراجعه مردم برای اهدای خون در آن مقطع زمانی در کاهش اهدای 

خون بی تاثیر نبود.
وی یادآور شد: طی چهار ماه گذشته ۱۰ هزار فرآورده خونی توزیع 
شده که مازاد این تعداد در حدود سه هزار فرآورده از طریق شبکه ملی 

خون رسان به دیگر استان ها ارسال شده است.
مدیرکل انتقال خون ایالم ادامه داد: پنج هزار و 5۷۱ نفر اهدا کننده 
در چهار ماهه سال جاری به انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد 
نزدیک به ۸5 درصد موفق به اهدای خون شدند که ۳۳ درصد این افراد 
باسابقه، 5۲ درصد مستمر، پنج درصد بانوان و مابقی مراجعه کننده های 

بار اولی بوده اند.

استمرار فعالیت ایستگاهها و تاسیسات گاز در خراسان 
رضوی با استفاده از سامانه های تامین برق

در  مصرف  سازی  بهینه  باقرزاده-سرپرست  سمیه  مقدس  مشهد 
شرکت گاز خراسان رضوی گفت: قطعی برق در ساختمان ها، ایستگاهها 
و تاسیسات شرکت گاز خراسان رضوی هیچگونه خللی در تامین پایدار 
گاز طبیعی دو میلیون و 5۰۰ هزار مشترک و مصرف کننده گاز طبیعی 
در بخش های تولیدی، صنعتی و خانگی استان ایجاد ننموده و خدمات 
گازرسانی در سراسر خراسان رضوی به صورت مستمر و ۲۴ ساعته در 

حال انجام است.
 حمیدرضا افشون با اشاره به تجهیز ساختمان های اداری این شرکت 
به سامانه های تولید و تامین برق همانند دیزل ژنراتور، سامانه تولید برق 
ایستگاهها  اضطراری و پنل خورشیدی گفت: قطع برق ساختمان ها، 
و تاسیسات گازرسانی، هیچگونه خللی در تامین پایدار گاز طبیعی دو 
میلیون و 5۰۰ هزار مشترک و مصرف کننده گاز طبیعی این استان ایجاد 
نکرده و خدمات گازرسانی به صورت مستمر و ۲۴ ساعته ارائه می گردد.

وی با بیان این مطلب که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر موجب 
کاهش مصرف سوخت های فسیلی خواهد شد افزود: هم اکنون بخشی 
از برق مصرفی ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی و ادارت 

گاز نواحی نیشابور و گناباد از طریق پنل خورشیدی تامین می شود.
افشون با تاکید بر لزوم تعامل و هم افزایی سازمان ها و دستگاه 
های دولتی به ویژه در شرایط خاص افزود: با توجه به موضوعات مرتبط 
با بحث تامین برق بخش خانگی و عمومی، شرکت گاز خراسان رضوی 
با  در تیرماه امسال، نسبت به خرید یک دستگاه مولد برق اضطراری 
ظرفیت ۲۲۰ کیلو ولت آمپر اقدام کرد. با نصب و راه اندازی این دستگاه 
در ساختمان اداره مرکزی، بارهای اصلی شامل روشنایی، سیستم های 
کامپیوتری، شبکه فناوری اطالعات، پمپ های آتش نشانی و آب مصرفی 

به برق اضطراری متصل شد.
این مقام مسئول به موضوع اهمیت استفاده از انرژی های نو و تجدید 
پذیر در تاسیسات گازرسانی هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعداد 
۲۸ ایستگاه  TBS،CGS و CNG گازرسانی در استان خراسان 
رضوی مجهز به پنل خورشیدی بوده و مراحل نصب و راه اندازی این 

سیستم در۳ ایستکاه دیگر نیز در حال پیگیری است.
سرپرست بهینه سازی مصرف سوخت در شرکت گاز خراسان رضوی 
تصریح کرد: تمام ادارات گاز مشهد و نواحی گازرسانی در شهرستان ها 
به سامانه تولید برق اضطراری مجهز می باشد. این مهم قابلیت خدمت 

رسانی به شهروندان به ویژه در شرایط خاص را ممکن می کند.
زیست  های  آلودگی  و  انرژی  منابع  محدودیت  افشون،  گفته  به 
با  نو  های  انرژی  جایگزینی  های  ضرورت  ترین  اصلی  از  محیطی 
سوخت های فسیلی است. شرایط خاص جغرافیایی در خراسان رضوی 
با گستره تابش مناسب خورشید شرایط مساعدی برای استفاده از پنل 

های خورشیدی را فراهم کرده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل:
55 هزار نفر بازنشسته در اردبیل از مزایای متناسب سازی 

حقوق بهره مند شدند
استان  در  اردبیل گفت:  استان  اجتماعی  تامین  شیرزاده، مدیرکل 
اردبیل 55 هزار نفر از بازنشستگان از مزایای متناسب سازی حقوق در 

مرحله اول و دوم بهره مند شدند.
افشین شیرزاده در گفت و گو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: بر اساس 
برنامه پنجم و ششم توسعه و با هدف متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
بعد از گذشت ۱۳ سال در دولت دوازدهم شرایطی فراهم شد تا ارتقا 

حقوق بازنشستگان اتفاق بیفتد.
وی تصریح کرد: در سراسر کشور ۳ میلیون و 6۰۰ هزار نفر و در 
استان اردبیل نیز 55 هزار نفر از بازنشستگان از مزایای متناسب سازی 
حقوق در مرحله اول و دوم بهره مند شدند که در حال حاضر پرداختی 

بازنشستگان به بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
دریافتی  حداقل  گفت:  اردبیل  استان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
بازنشستگان در مرحله اول از یک میلیون و 965 هزار تومان به بیش 
از  ناشی  مالی  بار  که  یافت  افزایش  تومان  هزار  و ۷۰۰  میلیون  دو  از 

متناسب سازی مرحله اول شش هزار میلیارد تومان بود.
حقوق  افزایش  با  گذشته  سال  اسفندماه  در  افزود:  شیرزاده 
بازنشستگان پرداختی ها تا 9 هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و 
در گام دوم با ۲.5 برابر افزایش حقوق پرداختی دولت برای متناسب سازی 
به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که بار مالی سنگینی را برای سازمان 

تأمین اجتماعی به همراه داشت.
از سخنان خود خاطر نشان کرد: هر چند  وی در بخش دیگری 
این میزان پرداختی به بازنشستگان متناسب با سبد معیشتی و شرایط 
اقتصادی حاضر پاسخگو نیست اما تمام تالشمان بر این بوده تا بعد از 

۱۳ سال این قانون شکل اجرایی و عملیاتی به خود بگیرد.
ارائه  در  اجتماعی  تأمین  سازمان   ۳۰۷۰ طرح  اجرای  به  شیرزاده 
خدمات غیرحضوری اشاره کرد و ادامه داد: هر چند این طرح با استقبال 
خدمت   ۳۰ سازمان  اما  نشده  روبه رو  کشور  در  بیمه شدگان  چشمگیر 
انجام  غیرحضوری  به صورت  را  اجتماعی  تأمین  پرتردد  و  پرمتقاضی 
می دهد که یکی از آنها پرداخت هزینه ازدواج است که بدون مراجعه 

حضوری بیمه شدگان می توانند مبلغ مورد نظر را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: ارائه این خدمات در بستر الکترونیکی انجام شده و 
پرداخت هزینه ازدواج با احتساب رقم دریافتی بیمه  شده در دو سال ماقبل 
تاریخ عقد محاسبه و مبلغ مورد نظر به حساب بیمه شده پرداخت می شود.
شیرزاده بیان کرد: در کنار پرداخت هزینه ازدواج، پرداخت هزینه 
نیز به شکل غیرحضوری و در بستر  فوت و کفن و دفن بیمه شدگان 
الکترونیکی با درخواست متقاضیان انجام می شود تا در این زمینه اقدامات 

قانونی به انجام برسد.
و  قالیبافان  بیمه  مورد  در  اردبیل  استان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
تحمیل هزینه های مالی شدید به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: 
اخیرا  اما  نبودیم  شاهد  را  جدیدی  شده  بیمه  اخیر جذب  سال های  در 
طی بخشنامه ای مقرر شده تا با اولویت افراد قطع بیمه شده قالیبافی 
در استان ها و شعب تأمین اجتماعی افراد متقاضی با داشتن کارت بیمه، 
معرفی نامه از اتحادیه، بازدید و بازرسی از کارگاه قالیبافی اعمال بیمه و 

پرداختی ها در این حوزه انجام شود.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اکثر کارفرمایان با پرداخت 
به موقع حق و حقوق کارگران سعی می کنند پوشش بیمه ای آنها را مورد 
توجه قرار دهند اما همکاران ما نیز در فرجه زمانی سه و شش ماهه با 
بازدید از واحدها و کارگاه های تولیدی سعی دارند تا روند بیمه کارگران 
و پرسنل مجموعه های تولیدی را مورد توجه قرار داده و تذکر الزم را 

به کارفرمایان ارائه کنند.
شیرزاده به ۲۰۰ هزار جمعیت بیمه شده اصلی و 55 هزار بازنشسته 
اشاره کرد و گفت: با احتساب جمعیت تبعی بیمه شدگان بیش از 6۰۰ هزار 

نفر در استان اردبیل تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند.
پنج  و  شعبه   ۱۱ با  اجتماعی  تأمین  استان  سطح  در  افزود:  وی 
نوع  قالب ۱۸  در  را  و خدمات رسانی  است  در خدمت مردم  کارگزاری 

خدمت بیمه ای و درمانی انجام می دهد.
شیرزاده ماهیت و فلسفه وجودی بیمه تأمین اجتماعی را بر اساس 
عمومی  رفاه  در  عدالت  برقراری  به  کمک  اساسی  قانون   ۲9 اصل 
دانست و خاطر نشان کرد: در این زمینه تمام تالشمان بر این است تا 
در  و  مناسب  بازنشستگان و مستمری بگیران خدماتی  بیمه شدگان،  به 

شأن آنها ارائه کنیم.

کل  داره  ا راهداری  معاون   
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان 
سازی  ایمن  عملیات  گفت:  بوشهر 
محور کوهستانی دالکی - ُکنارتخته 

به طول ۳۰ کیلومتر انجام شد.
افزود:  اخترشناس  عبدالکریم 
پرترافیک ترین  و  مهمترین  از  یکی 
محورهای شریانی ورودی و خروجی 
استان بوشهر به سمت استان فارس 
دالکی -  برازجان،  بوشهر -  بزرگراه 

کنارتخته است.
این  از  بخشی  کرد:  بیان  وی 
 - دالکی  محدوده  در  شریانی  محور 
کنارتخته با توجه به شرایط توپوگرافی 
گردنه  دارای  کوهستانی،  محوری 
این  سازی  ایمن  لذا  است  پرتگاه  و 
دستور  و  نخست  اولویت  در  محور  

کار این اداره کل قرار گرفت.

انجام  با  اظهار کرد:  اخترشناس 
کیلومتر   ۱۳ روشنایی،  کیلومتر   ۲5
اجرای  و  آسفالت  روکش  و  بهسازی 
دیوار بتنی درجا به طول ۱5 کیلومتر 
،محور دالکی - کنارتخته به محوری 

ایمن در استان بوشهر تبدیل شد.
وی یادآور شد: ایمن سازی محور 
دالکی - کنارتخته با ۳۰ میلیارد تومان 

اعتبار انجام شد.
نگهداری  داد:  ادامه  اخترشناس 

مستمر از جمله مرمت، نصب عالئم 
کشی،  خط  رانندگی،  و  راهنمایی 
ری  ا نگهد و  لت  سفا آ لکه گیری 
روشنایی و غیره در این محور همچنان 

انجام می شود.
کل  ره  ا د ا ری  هدا ا ر معاون 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
حاضر  زمان  در  گفت:  بوشهر  استان 
بهسازی  و  تعریض  و  سازی  ایمن 
قطعه های اول و دوم بردخون - دیر 
دیلم  در محور شهرستان  قطعه   ۲ و 
نیزدر  کیوملتر    ۱۲ طول  عامری  به 

دست اجرا است.
اعتبارات  تزریق  در  تاخیر  وی 
از  را  مصالح  قیمت  بودن  متغییر  و 
جرای  ا مشکالت  مهمترین  جمله 
طرح های راهداری در استان بوشهر 

عنوان کرد.

محور دالکی - ُکنارتخته ایمن سازی شد

 سخنگوی شرکت توزیع  برق 
استان اصفهان با بیان این که ادامه  ی 
روند کنونی مصرف برق خارج از توان 
نیروگاه هاست،  و  شبکه  تجهیزات 
گرمای  به  توجه  »با  داد:  هشدار 
رکوردشکنی  ل  حتما ا و  و  پیش ر
بیش  به  آن  افزایش  و  برق  مصرف 
از 66 هزار مگاوات، صنعت برق در 
خواهد  قرار  سختی  بسیار  تنگنای 

گرفت«.
امیر رمضانی  با اشاره به اینکه 
در صورت افزایش نیاز مصرف احتمال 
به کار افتادن راه های فرکانسی وجود 
دارد، افزود: »به منظور حفظ پایداری 
شبکه، رله های فرکانسی به کار گرفته 
شده است و هنگامی که تراز تولید و 

و  رود  فراتر  استاندارد  حد  از  مصرف 
نداشته  وجود  مصرف  کنترل  امکان 
خودکار  صورت  به  رله ها  این  باشد، 
به کار افتاده و برق تعدادی از مشترکان 

را قطع می کنند«.
وی اظهار کرد: »هم اکنون شاهد 
و  تولید  مگاواتی  هزار   ۱۱ فاصله ی 
میزان  این  که  هستیم  برق  مصرف 
فاصله را باید با فعالیت ها و برنامه های 
جابه جایی بار صنایع و مشترکان عمده 

ُپر کرد«.
مشترکان  از  تقدیر  با  رمضانی 
استان  کوچک  و  بزرگ  صنایع  و 
همکاری  برق  با  شرایط  این  در  که 
»صنعت  خاطرنشان کرد:  می کنند، 
برق بر اساس مجوزهای اخذ شده در 

ماه های غیرگرم، نهایت همکاری را با 
این صنایع خواهد داشت«.

افزایش  عامل  مهم ترین  وی 
دمای  افزایش  را  برق  مصرف  نیاز 
هوا برشمرد و گفت: »امسال افزایش 
بیشترین  خشک سالی  و  هوا  دمای 
مصرف  و  تولید  ناترازی  در  تاثیر 

داشته است«.
این  »در  داد:  ادامه  رمضانی 
شرایط شاهد افزایش یک باره و شدید 
هستیم  کشور  نقاط  همه ی  در  دما 
که موجب افزایش استفاده از وسایل 
سایر  از  استفاده  کنار  در  سرمایشی 

وسایل برقی می شود«.
برق  توزیع  شرکت  سخنگوی 
تاثیر  حال  عین  در  اصفهان  استان 

در  را  مصرف  مدیریت  راهکارهای 
بسیار  خاموشی  بروز  از  جلوگیری 
کرد:  اظهار  و  دانست  آنی  و  مهم  
»در صورتی که مشترکان از سایه بان 
برای کولرهای آبی استفاده و از دور 
ُکند این نوع کولرها بهره بگیرند، شاهد 
کاهش دو هزار مگاواتی مصرف برق 

خواهیم بود«.
دمای  گر  »ا  : د ا مه د ا د ا وی 
جای  به  کشور  در  گازی  کولرهای 
۱۸ روی ۲5 درجه تنظیم شود، شاهد 
کاهش پنج هزار مگاواتی مصرف برق 
درجه  یک  هر  با  زیرا  بود،  خواهیم 
کولرگازی،  ترموستات  درجه  افزایش 
نوع  این  برق  مصرف  از  درصد  سه 

کولرها کم می شود.

ادامۀ  روند کنونی مصرف برق خارج از توان نیروگاه هاست

  : یعقوبیان  ذر  آ یالم-    ا  
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
ابتدای  از  صنعتی  واحد  این  گفت: 
یاری  هدف  با  تاکنون  جاری  سال 
نیاز  مورد  برق  تامین  به  رساندن 
مگاوات  هزار   ۲۱ از  بیش  استان، 
استان  برق  شبکه  به  برق  ساعت 

تزریق کرده است.
تزریق  از  نوریان«  اله  »روح 
ساعت  مگاوات   ۲۰۸ و  هزار   ۲۱
شرکت  ین  ا ه  نیروگا توسط  برق 
به  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از 
اظهار  و  داد  خبر  استان  برق  شبکه 
در  یالم  ا ز  گا ه  پاالیشگا داشت: 
اجتماعی  های  مسئولیت  راستای 

در  ازخاموشی ها  جلوگیری  برای  و 
نسبت  نیز  امسال  تابستان،  فصل 
به تزریق برق در شبکه توزیع اقدام 

نموده است.
 مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم افزود: در سال گذشته نیروگاه 

این شرکت ۴۳ هزار و ۳۰5 مگاوات 
کرده  تزریق  شبکه  به  برق  ساعت 
سال  به  نسبت  مشابه  مدت  طی  و 
قبل، تزریق برق افزایش ۸۴ درصدی 

داشته است.
از  ساخت:  خاطرنشان  »نوریان« 
به  توجه  با  جاری  سال  تیرماه  ابتدای 
افزایش مصرف و نیاز شبکه و در راستای 
مسئولیت های اجتماعی ، نیروگاه این 
افزایش داده  را  نیز تولید خود  شرکت 
انرژی  ساعت  مگاوات  روزانه ۴۰۰  و 
الکتریکی به شبکه تحویل می دهد و 
به این منظور در ساعات پیک مصرف 
شبکه ۲۰ مگاوات و در سایر ساعات ۱5 

مگاوات برق به شبکه تزریق می کند.

مدیرعامل پاالیش گاز ایالم خبر داد:

تزریق بیش از 21 هزار مگاوات ساعت برق به شبکه برق استان

باقرزاده- سمیه  مشهدمقدس 
در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
وزیر  با  تلفنی  جداگانه  گفت وگوهای 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
خواستار تسریع در واکسیناسیون مردم 

شهر مشهد شد.
لمسلمین  وا االسالم  حجت   
باتوجه  تلفنی  درارتباط  مروی  احمد 
در  مشهد  شهر  نامناسب  شرایط  به 
شیوع، به آمادگی آستان قدس رضوی 
در همکاری های الزم برای مبارزه با 
موج پنجم شیوع کرونا بویژه در شهر 
مشهد اشاره کرد و افزود: تمام امکانات 
قدس  آستان  دارویی  شرکت های 
ستاد  و  بهداشت  وزارت  خدمت  در 
اجرایی فرمان امام)ره( برای افزایش 
ظرفیت تولید واکسن کرونا و کمک 
به گسترش واکسیناسیون مردم است.
وجه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
زیارتی شهر مشهد، تاکید کرد: شهر 

مشهد به جهت زیارتی بودن و حضور 
به  باید  مختلف  شهرهای  از  زائرانی 
طور ویژه در خصوص واکسیناسیون 

مورد توجه قرار بگیرد.
رضوی  قدس  آستان  تولیت 
تراکم  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
و  مشهد  شهر  حاشیه  در  جمعیت 

مردم  بیشتر  اقتصادی  پذیری  آسیب 
آن مناطق در مواجه با بیماری الزم 
است واکسیناسیون اهالی این مناطق 

در اولویت قرار گیرد.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
در پایان ضمن قدردانی از تالش های 
کادر درمان و دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد، یادآور شد: استانداری و بسیج 
خوبی  های  تالش  پزشکی  جامعه 
درمانی و کاهش  ارائه خدمات  برای 
صورت  در  و  اند  داشته  کرونا  شیوع 
افزایش سهمیه استان، آمادگی الزم 
مردم  واکسیناسیون  در  تسریع  برای 

وجود دارد.

تولیت آستان قدس رضوی در  گفتگوی تلفنی با مسئوالن واکسیناسیون در کشور خواستار شد: 

واکسیناسیون مردم مشهد تسریع شود
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ثبــت بیــش از ۷0رکــورد تولیــد در فــوالد مبارکه 

ــا و تحریم ــا وجــود کرون ب
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: علــی رغــم 
تمــام موانعــی نظیــر تحریــم و کرونــا ایــن شــرکت توانســت بیــش از 
۷۰ رکــورد را در بخــش تولیــد ثبــت کنــد. از آنجــا کــه امــروز شــرکت 
فــوالد مبارکــه بــه شهرســتان مبارکه محدودنمی شــود و ایــن هلدینگ 
عظیــم اقتصــادی در تمــام کشــور بــه فعالیــت مشــغول اســت، نمــی 

تــوان نــگاه منطقــه ای بــه ایــن شــرکت داشــت.
ــه ســودآوری شــرکت فــوالد مبارکــه هــم اشــاره  ــژاد ب ــی ن نبات
ــودآوری  ــع س ــیاری از صنای ــه بس ــرایطی ک ــت: در ش ــرد و گف ای ک
ــن شــرکت توانســت خواســته هــای ســهامداران خــود را  نداشــتند ای
عملیاتــی کنــد و ایــن دســتاورد در شــرایط دشــوار اقتصــادی و کرونــا 

حاصــل شــده اســت.
وی اضافــه کــرد: تــردد بیــش از ۲۰ هــزار پرســنل شــرکت فــوالد 
مبارکــه در ایــام کرونــا نشــان از مدیریــت منســجم و کاردان اســت کــه 
در تحقــق شــعار ســال بــه رکــورد تولیــد ۷.۲ میلیــون تــن دســت یافت؛ 
ایــن دســتاورد در کنــار رکــورد بیشــترین میــزان فــروش به دســت آمده 
اســت و مــا بــا غــرور افتخــار مــی کنیــم کــه صاحــب ایــن صنعــت 

ــور هستیم. در کش
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکه بــه ایفای مســئولیت 
اجتماعــی ایــن شــرکت هــم پرداخــت و توضیــح داد: در شــرایطی کــه 
تعهــد بــه مســئولیت هــای اجتماعــی بــرای صنایــع الــزام آور نیســت 
ایــن شــرکت فــوالد مبارکــه اســت کــه در ایــام شــیوع کرونــا بــا تامین 
مــواد ضدعفونــی کننــده، تجهیــز بیمارســتانها و تامین اکســیژن رایگان 

مراکــز درمانگــر بــه ارتقــا نظــام ســالمت جامعــه یــاری رســانید.
وی اضافــه کــرد: در شــرایط کنونــی هــم شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــه اســتان خوزســتان و افزایــش مراکــز  ــا ارســال تانکــر آبرســانی ب ب
تجمیعــی واکسیناســیون در شــتابگیری رونــد واکســینه شــدن جامعــه 
نســبت بــه کرونــا پیــش قــدم شــده اســت و از رســانه هــا انتظــار مــی 

رود نســبت بــه ایــن همــه دســتاورد بــی تفــاوت نباشــند.

مدیرعامل شرکت برق اردبیل خبر داد؛
شناسایی 3 هزار مشترک پرمصرف در اردبیل 

ــل از  ــتان اردبی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــل- مدیرعام اردبی
ــل  ــتان اردبی ــرق در اس ــرف ب ــترک پرمص ــزار مش ــه ه ــایی س شناس

ــر داد. خب
حســین قدیمــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار بــازار، از شناســایی ۳ 
هــزار مشــترک پرمصــرف بــرق در اســتان اردبیــل خبــر داد و گفــت: 
بــرای کنتــرل مصــرف ایــن مشــترکان پرمصــرف در اســتان اردبیــل 
ــده  ــمند انجــام ش ــای هوش ــدف نصــب کنتوره ــا ه ــا ب برنامه ریزی ه
تــا بــه شــکل اقســاطی نصــب کنتورهــای هوشــمند را در واحدهــای 

مســکونی ایــن مشــترکان پرمصــرف انجــام دهیــم.
وی بــه روزهــای گــرم تابســتان اشــاره کــرد و گفــت: بــه رغــم 
ــان  ــی و کشــاورزی، همچن ــرق در بخــش صنعت ــت مصــرف ب مدیری
ــه ۳۷ درصــد  ــه طــوری ک ــرق خانگــی بســیار باالســت ب مصــرف ب
ــد  ــا ۲6 درص ــوده و تنه ــی ب ــل خانگ ــتان اردبی ــرق در اس ــرف ب مص

ــی اســت. مصــرف صنعت
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بــا عذرخواهــی از 
صاحبــان صنایــع در اعمــال مدیریــت مصــرف در ایــن بخــش بــه دلیل 
شــرایط حســاس گــذر از پیــک تابســتان افــزود: چنانچــه از ســقف مجاز 
اعــالم شــده روزانــه، مصــرف بــرق بــه رغــم مدیریــت بخــش صنعتــی 
و کشــاورزی افزایــش پیــدا کنــد قطعــا مــا بــا اعمــال خاموشــی ها در 

روزهــای آینــده روبــه رو خواهیم شــد.
قدیمــی تصریــح کــرد: در حال حاضــر بخش صنعتی و کشــاورزی 
تــاوان و جــور مصــرف بخــش خانگــی، اداری و عمومــی را می کشــد و 
ضــروری اســت هــر چــه ســریعتر با تعدیــل مصــرف در ســایر بخش ها، 
نیــاز بخــش صنعــت نیــز بــه صــورت مناســب در نظــر گرفتــه و مــورد 

توجــه قــرار گیرد.
ــرف  ــه مص ــل ب ــتان اردبی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــت در  ــب اس ــه داد: جال ــرد و ادام ــاره ک ــز اش ــی نی ــای سرمایش باره
اســتان اردبیــل در یــک مــاه اخیــر بیــش از 9۰ مــگاوات مصــرف بــرق 
ــال های  ــه در س ــی ک ــم در حال ــاهد بودی ــای سرمایشــی ش را در باره
ــه  ــی ب ــن مصرف ــای تابســتان چنی ــن روزه ــی در گرمتری گذشــته حت

ثبــت نرســیده بــود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان:
ــل  ــوراهای ح ــای ش ــده ه ــد از پرون  3۷ درص
اختــالف اســتان کردســتان در ســال جــاری منجر 

بــه اخــذ رضایــت گردیــده اســت
ســنندج-خبرنگارروزنامه دنیــای جوانان:معــاون قضایــی رئیس کل 
دادگســتری اســتان کردســتان اظهــار داشــت : ۳۷ درصــد از پرونده های 
قضایــی اســتان کردســتان با همــکاری مردم و شــوراهای حــل اختالف 
درســال جــاری منجــر بــه صلــح و ســازش شــده اســت که خوشــبختانه 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۰ درصد رشــد داشــته اســت.
بهــادر اســدی بــا بیــان اینکــه همــه اختالفــات نبایــد بــه محاکــم 
فرســتاده شــود، یادآورشــد : افزایــش صلــح و ســازش در پرونــده  هــای 
شــورای حــل اختــالف و تــداوم و توســعه ایــن امر مهــم و مبــارک فارغ 
از اینکــه عملکــرد درخشــان و کارنامــه قابــل قبــول و در خــور تقدیــر 
ــزان رضایتمنــدی  شوراهاســت، عامــل مهمــی در جهــت افزایــش می
مراجعیــن و جلوگیــری و پیشــگیری از اطالــه دادرســی و همسوســازی 
ــا ســند تحــول و ســند امنیــت قضایــی و منویــات ریاســت  اهــداف ب

معظــم قــوه قضاییــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه رفتارهــای کدخدامنشــی و اهتمــام بــرای صلــح 
و ســازش در بیــن دعــاوی مردمــی، افــزود: همــکاری مــردم و اعضــای 
ــی  ــای قضای ــده ه ــالف در کاهــش ورودی پرون ــل اخت ــوراهای ح ش
ــد فرهنــگ اســالمی ایجــاد  ــح و ســازش ضــروری اســت و بای و صل
مصالحــه و ســازش در بیــن مــردم بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار 

گیــرد. 
ــوص  ــتان در خص ــتان کردس ــالف اس ــل اخت ــعه ح ــاون توس مع
ســتاد ملــی صبــر نیــز گفــت: ایــن ســتاد در واقــع از ســه کلمــه صلــح 
و ســازش، بخشــایش و رضایــت تشــکیل شــده و در اســتان کردســتان 
نیــز همــگام بــا تمامــی اســتان هــا ســتاد اســتانی بــه ریاســت رئیــس 

کل دادگســتری اســتان تشــکیل گردیــده اســت .
اســدی افــزود : ایــن موضــوع یــک امــر فراقــوه ای اســت و همــه 
ارگان هــا و نهادهــای مختلــف مــی تواننــد عضــو آن باشــند و تعــداد 
زیــادی از بــزرگان و ذی نفــوذان محلــی در ایــن ســتاد حضــور دارنــد و 
بــه اخــذ رضایــت بــه ویــژه در خصــوص قصــاص کمــک می کننــد و  
هیــات هــای صلــح بــا اولویــت روســتاهای اســتان درحال شــکل گیری 
اســت کــه محوریــت ایــن هیــات هــای صلــح ماموســتایان و افــراد ذی 

نفــوذ و معتمــد محلــی مــی باشــند.
ــل  ــورا های ح ــد ش ــون جدی ــه قان ــوص الیح ــدی در خص اس
اختــالف نیــز گفــت: اســاس ایــن قانــون فعــال همــان قانــون ســال 
9۴ اســت و یکــی از تغییــرات عمــده ایــن اســت کــه در یکــی از مــواد 
قانــون مذکــور رســیدگی بــه آن مســتلزم وجــود قاضــی بــود کــه ایــن 
شــرط در قانــون جدیــد برداشــته شــده و شــوراهای حــل اختــالف نیــز 
بــه ماهیــت اصلــی خــود یعنــی اصــالح ذات البیــن خواهنــد پرداخــت .

مجمع بانک کارآفربن به تنفس دوباره رفت

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک کارآفرین به روز ۲5مرداد ۱۴۰۰ 
ساعت ۱۰صبح موکول شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ، مجمع عمومی عادی بانک 
کارآفرین که به تنفس رفته بود ، با حضور ۷۳.5 درصد سهامداران تشکیل و 
به دلیل عدم محاسبه آثار ابالغیه بانک مرکزی در صورت های مالی افزایش 

سرمایه انجام شده بانک در سال ۱۳99 مجددا به تنفس رفت.
به گفته دکتر فرشاد محمدپور معاون مالی بانک و دبیر مجمع، مادامی 
که موضوع افزایش سرمایه بانک توسط بانک مرکزی تائید نشود امکان 
محاسبه سود سهام و پاداش هیات مدیره میسر نیست و به همین جهت 

مجددا طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت مجمع بانک به تنفس می رود .
وی تاکید کرد: طبق زمان قانونی دو هفته آینده یعنی ۲5 مرداد مجمع 

عادی عمومی ساالنه بانک برگزار خواهدشد .
به گفته محمدپور، نمی توان برای بانک مرکزی زمانی را برای بررسی و 
ثبت افزایش سرمایه بانک تعیین کرد و با توجه به زمان بر و پیچیده بودن این 
روال فعال برای سود سهام سهامداران باید منتظر ابالغیه بانک مرکزی بود.

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

رئیس هیات مدیره بانک شهر 
با اشاره به حرکت پرشتاب این بانک 
بانکداری حرفه ای، گفت:  در مسیر 
افزایش خدمات رسانی به مشتریان در 
تمامی حوزه ها و پیشرفت های بانک، 
تأکیدی بر حرکت در مسیر بانکداری 

حرفه ای است.
به گزارش روابط عمومی بانک 
تصریح  طاهری  رحیم  دکتر  شهر، 
به  دستیابی  هدف  با  همچنین  کرد: 
بانکداری  اصول  بیشتر،  سودآوری 
حرفه ای را به عنوان خط مشی جامع 

در بانک شهر در نظر گرفته ایم.
به  ها،  حوزه  تمامی  در  شهر  بانک  های  پیشرفت  ادامه  در  طاهری 
بانک  ارکان  تمامی  برای  موفقیت چشمگیر  یک  را  ارزی  حوزه  خصوص 
عنوان کرد و گفت: این بانک در آینده نزدیک پرچم دار ارائه خدمات ارزی 

به مشتریان در شبکه بانکی خواهد بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از بانک های صاحب نام و برتر 
در ارائه خدمات ارزی هستیم، عنوان کرد: هیات مدیره بانک برنامه گسترده 
ای برای توسعه شعب ارزی در پایتخت و سایر شهرهای کشور مانند: مشهد 

، اصفهان، تبریز، شیراز و .. دارد.
رئیس هیات مدیره بانک شهر در ادامه با اشاره به وجود تفکر حرفه ای 
برای  تعریف شده  سیاستگذاری  با  ایم  توانسته  گفت:  بانک،  این  بدنه  در 
پیشبرد اهداف بر مبنای بانکداری حرفه ای به سرعت از بانکداری سنتی 

فاصله بگیریم.

و  روستایی  طرح  هزار   ۲6 از  بیش  به  تعاون  توسعه  بانک 
عشایری تسهیالت پرداخت نموده است

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون میزان تسهیالت پرداختی بانک 
در حوزه اشتغال پایدار روستایی و عشایری را ۲6 هزار میلیارد ریال اعالم نمود.

سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: 
از ابتدای اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری بانک توسعه تعاون 
به عنوان یکی از بانک های عامل این طرح عملکرد قابل توجهی در این 

سرفصل داشته است.
تسهیالت  با  کشور  استان   ۳۱ در  ۳۸۱ طرح  و  هزار   ۲6 افزود:  وی 
پرداخت شده از سوی بانک توسعه تعاون توانسته اند بیش از 5۰ هزار شغل 

پایدار ایجاد کنند.
فتاحی خاطر نشان کرد: بررسی و بازبینی طرح های مشمول دریافت 
پایدار روستایی و عشایری نشان می دهد که کمترین  اشتغال  تسهیالت 

انحراف در این نوع تسهیالت وجود دارد.
با ۴۷۴5  استان های کرمانشاه  استانها گفت:  آمار  بر  با مروری  وی 
طرح ،سیستان و بلوچستان با ۱959 طرح، گلستان با ۱۴۴۴ طرح، گیالن با 
۱۳۴۱ طرح و فارس با ۱۱۸۰ طرح در رتبه اول تا پنجم استفاده کنندگان 

ازتسهیالت پایدار اشتغال روستایی وعشایری هستند.
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با تبیین فرآیند طرح اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری گفت: این طرح از نیمه دوم سال 96 در چهار 
بانک و موسسه عامل آغاز شده است و هم اکنون در فاز پنجم اجرای پروژه 
قرار داریم . بانک توسعه تعاون در این طرح ثابت کرد که از چابکی و نیروی 
انسانی توانمند برخوردار است، چرا که در فاز چهارم این طرح تعهدات بانک به 
صورت حداکثری اجرایی گردیده است. فتاحی افزود: تا پایان فاز چهارم ۲6 
هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.همچنین در فاز پنجم قصد 
داریم میزان تسهیالت بانک توسعه تعاون را به ۳۲ هزار میلیارد ریال برسانیم.

وی گفت: بر اساس مکانیزم پیشنهاد شده ارکان برنامه ریزی طرح مقرر 
است از محل باز پرداخت اقساط پرداختی فازهای ابتدایی بتوانیم تسهیالت 

بیشتری به روستاییان و عشایر پرداخت شود .
و  بنیاد شهید  امداد،  بیان مشمولیت معرفی شدگان کمیته  با  فتاحی 
سازمان بهزیستی در این طرح گفت: همچنین ۱۲ هزار و ۳۲6 طرح نهادهای 
حمایتی بیش از 5 هزار میلیارد ریال تسهیالت در سرفصل طرح اشتغال 

پایدار روستایی دریافت کرده اند.
گفتنی است تسهیالت اعطایی در قالب طرح اشتغال روستایی و عشایری 
بر اساس محل قرارگیری طرح و نوع پروژه نرخ سود 6 تا 9 درصد را دارد و 

دوره بازپرداخت تسهیالت تا 9 سال می تواند به طول بینجامد.
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قاچاق کاالی گمرکی و تجاری
سازمان گمرک جمهوری اسالمی 
قاچاق وظایف  با  مبارزه  امر  در  ایران 
کلمه  رد.  دا برعهده  مهمی  بسیار 
این  التین  ریشه  نظر  از  »گمرک« 
اخذ   )Comercium( واژه  از  لغت 
و  تجارت  معنی  به  که  است  شده 
در  گمرک  واژه  می باشد.  کاال  مبادله 
ایران از زبان ترکی عثمانی اخذ شده 
است و این قوم واژه مزبور را پس از 
تسلط عثمانی به شبه جزیره بالکان از 
یونانی ها گرفته اند. احتمااًل این عبارت 
که   ۱۱59 قرارداد  در  بار  اولین  برای 
بین سلطان محمود خان اول و نادرشاه 
افشار منعقد گردیده و در بخش تجارت 
آن به کار گرفته شده به زبان فارسی 
راه پیدا کرده است. این واژه دارای دو 
مفهوم است: در مفهوم اول به عنوان 
مال  از  که  حقوقی  یا  گمرکی  حقوق 
دوم  مفهوم  در  می شود،  اخذ  التجاره 
اداری  تشکیالت  یک  یا  سازمان  به 
اجرای  مسئولیت  که  می شود  اطالق 
ورود  ارتباط  در  را  ویژه ای  مقررات 
حقوق  وصول  ازجمله  کاال  صدور  یا 

گمرکی به عهده دارد.
گمرک سازمانی است دولتی که 
مسئول اجرای قانون گمرک و وصول 
حقوق و عوارض ورودی و صدوری و 
قوانین  اجرای سایر  همچنین مسئول 
واردات  جمله  از  مربوطه  مقررات  و 

ترانزیت و صادرات کاال می باشد.
از ماده ۲ قانون مقررات صادرات 
و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ کاالها به 

سه نوع تقسیم بندی می شوند:
کاالهایی  مجاز:  کاالهای   -۱

شرط  و  قید  بدون  می توان  که  است 
اقدام  آنها  به ترخیص  گمرکی نسبت 

کرد.
مشروط:  مجاز  کاالهای   -۲
آن مقید  کاالهایی که ورود و صدور 

به انجام شرط باشد.
کاالهای  ممنوع:  کاالهای   -۳
ممنوع نیز به دو نوع تقسیم می شوند:

قانون  در  که  کاالهایی  الف: 
ممنوع شده اند مانند مواد مخدر.

طرف  ز  ا که  یی  کاالها ب: 
زمان  اقتضای  براساس  دولت  هیأت 
خروج  یا  ورود  اقتصادی  مشکالت  و 
آنها از کشور برای مدت کوتاهی ممنوع 
می شود مانند ممنوعیت صادرات پیاز 
فصل ها  از  بعضی  در  زمینی  سیب  یا 

و زمان ها.

قاچاق سالح و مهمات
به طور کلی واردات اسلحه جنگی 
چاشنی،  باروت،  قبیل،  از  شکاری  و 
فشنگ و گلوله و سایر مهمات جنگی، 
منفجره  و  محترقه  مواد  و  دینامیت 
وزارت  موافقت  با  مگر  است  ممنوع 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا 

در هر مورد«.
تجهیزات  و  مهمات  و  اسلحه 
نظامی،  صرفًا  نقلی  وسایط  جنگی، 
لوازم مخابراتی و مواصالتی، تجهیزات 
ساخت  اولیه  مواد  انتظامی،  و  نظامی 
مربوطه  لوازم  و  ماشین آالت  مهمات، 
انتظامی  و  نظامی  نیروهای  برای  که 
به کشور  بودجه دولت خریداری و  از 
وارد شده یا می شود از اخذ مجوز ورود، 
ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی، سود 
بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها )به 
و  باربری  بارگیری،  تخلیه،  استثنای 
انبارداری( و همچنین کاالهایی که به 
نظر نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح ج.ا.ا و امور اقتصادی 
و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی، 
بازرسی در زمان جنگ معاف می باشند.

وارد  اسلحه  قاچاق  از  »مقصود 
کردن به مملکت و یا صادر کردن از 
یا حمل ونقل  یا خرید و فروش و  آن 
و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن 

است در داخل مملکت«
معمواًل گروهک های ضد انقالب 
در قاچاق این نوع یافته های انتظامی 
قاچاق  اعظم  بخش  می دهد  نشان 
به  عراق  کشور  از  مهمات  و  سالح 
ویژه  به  جنوبی  و  غربی  استان های 
و  می گیرد  صورت  خوزستان  استان 
بخش دیگر کاالهای قاچاق از کشور 

پاکستان، افغانستان، به استان سیستان 
و بلوچستان و خراسان وارد می شوند. 
عمده این نوع کاالها )سالح و مهمات( 
مخدر  مواد  قاچاق  باندهای  به وسیله 
استفاده  مورد  و  خریداری  اشرار  یا  و 
گروهک های  معمواًل  می گیرند.  قرار 
کاال  نوع  این  قاچاق  در  ضدانقالب 
فعالیت دارند. قاچاق سالح و مهمات 
در درجه اول امنیت هر استان و سپس 
در افزایش یا کاهش قاچاق مواد مخدر 
آن ناحیه نقش مؤثری دارد و مبارزه با 

آن دارای اهمیت است.
و  اسلحه  کردن  خارج  یا  وارد 
مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه 
و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است 
مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند 
نفر، بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور 
را وارد و یا خارج کند حسب مورد به 

مجازات آن محکوم می شود.

قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
هستند  اماکنی  و  آثار  ملی،  آثار 
در  زندیه  سلسله  دوره  اختتام  تا  که 
تحت  آثار  این  شده اند.  ساخته  ایران 
می باشند.  دولت  نظارت  و  حفاظت 
اشیاء عتیقه، اشیایی هستند که قدمت 
آنها یک صد سال یا بیشتر باشد. صدور 
موقت اموال فرهنگی که در فهرست 
در  یا  باشد  رسیده  ثبت  به  ملی  آثار 
موکول  شود  شناخته  ملی  آثار  شمار 
به تصویب هیأت وزیران خواهند بود. 
عوامل و عناصر وابسته به شبکه های 
خارجی شیوه غارت آثار ملی و اموال 
اعتقادات  و  افکار  تخریب  و  فرهنگی 
از  برنامه های  طبق  را  مردم  مذهبی 
پیش طراحی شده در دستور کار خود 
داخل  در  نیز  هم اکنون  داده اند.  قرار 

کشور اموال فرهنگی زیادی خارج از 
نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور 
مجموعه داران  و  ارگان ها  اختیار  در 
می باشد که حجم این اموال در مقایسه 
با موزه های کشور از رقم قابل توجهی 

برخوردار است.
زات  مجا نون  قا پنجم  کتاب 
مجازات های  و  )تعزیرات  اسالمی 
 ۱۳۷5 مصوب  نهم  فصل  بازدارنده( 

بدین شرح بیان داشته:
و  لوازم  و  اشیاء  کسی  هر   -۱
 - فرهنگی  قطعات  مصالح  همچنین 
نمایشگاه ها،  و  موزه ها  از  را  تاریخی 
اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن 
که تحت حفاظت یا نظارت دولت است 
سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، 
اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد در 
سرقت  مجازات  مشمول  که  صورتی 
نگردد عالوه بر استرداد آن به حبس 

از یک تا پنج سال محکوم می شود.
۲- هرگونه اقدام به خارج کردن، 
کشور  از  فرهنگی   - تاریخی  اموال 
نیانجامد  هر چند به خارج کردن آن 
بر  عالوه  مرتکب  و  محسوب  قاچاق 
استرداد اموال به حبس از یک تا سه 
سال و پرداخت جریمه معادل دوبرابر 
محکوم  قاچاق  موضوع  اموال  قیمت 

می گردد.
۳- هرگونه حفاری و کاوش به 
تاریخی،  اموال  آوردن  به دست  قصد 
به  مرتکب  و  بوده  ممنوع  فرهنگی 
حبس از 6 ماه الی سه سال و ضبط 
اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث 
به  حفاری  ادوات  و  آالت  و  فرهنگی 
چنانچه  می شود.  محکوم  دولت  نفع 
محوطه های  و  ماکن  ا در  حفاری 
به  ملی  آثار  فهرست  در  که  تاریخی 
ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و 
اماکن مذهبی صورت گیرد عالوه بر 
ضبط اشیاء مکشوفه و آالت و ادوات 
مجازات  حداکثر  به  مرتکب  حفاری، 

مقرر محکوم می شود.

قاچاق مواد افیونی و مخدر
قانون   ۳۲ تا   ۲6 ماده  استناد  به 
و  خرید  قاچاق،  مرتکبین  مجازات 
حمل ونقل  نگهداری،  و  تهیه  فروش، 
انواع  و  انفیه  و  سیگار  و  توتون  انواع 
همچنین  متفرعات  و  سیگار  کاغذ 
ادوات  انداختن  کار  به  و  نگهداری 
و  کاغذبری  ماشین های  و  توتونبری 
و  سیگارپیچی  سیگار،  کاغذ  صحافی 
متفرعات که به موجب قانون اصالحی 
انحصار دخانیات، انحصار به دولت یافته 

قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات 
مقرره محکوم می شود.

خطرناک ترین  از  یکی  امروزه 
عوامل رواج مفاسد اجتماعی در سطح 
کشورهای جهان، آلودگی به مواد مخدر 
است تحقیقات نشان داده بسیاری از 
مانند  اجتماعی  مفاسد  یا  معضالت 
سرقت، تهدید، قتل، آدم ربایی، اخاذی 
و... ناشی از آلودگی به مواد مخدر است.

مخدر،  مواد  خانمانسوز  بالی 
کشورهای  اساسی  مشکالت  از  یکی 
مسیر ترانزیت از مبادی آنها )معروف 
کشورهای  به سوی  طالیی(  مثلث  به 
موقعیت  و  است  امریکا  و  اروپایی 
از  یکی  به  را  آن  ایران  جغرافیایی 
راه های اصلی قاچاق مواد مخدر نموده 
است. باید توجه داشت که مواد مخدر 
می تواند امنیت ملی برخی کشورها را 
به مخاطره اندازد و کشور ما نیز از این 
قاعده مستثنی نیست. طبق ماده ۱۷ 
قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم 
 ۱۳59 مصوب  مخدر  مواد  به  مربوط 
جرایم  به  رسیدگی  انقالب،  شورای 
مربوط به مواد مخدر به صورت خارج 
از نوبت رسیدگی می شود. و ماده ۱۲ 
قانون تشدید مجازات مواد مخدر ۱۳59 
محل  کسب  »پروانه  می دارد  مقرر 
توقیف  بالفاصله  مخدر  مواد  فروش 
و در صورت محکومیت متهم، اموال 
مصادره  دولت  نفع  به  آن  سرقفلی  و 

خواهد شد«

 قاچاق اشخاص
و  زن  مرد،  میلیون ها  ساالنه 
کودک در سراسر جهان برای کشانده 
شدن به وضعیتی مانند بردگی، قاچاق 
قاچاق  اهمیت  درخصوص  می شوند. 

امنیت  و  همکاری  کنفرانس  انسان 
ظرف  جهان  که  کرد  اعالم  اروپا  در 
سال های اخیر شاهد گسترش تجارت 
چند میلیارد دالری قاچاق انسان بوده 
قاچاق  از  بیش  تجارت  نوع  این  و 
به  را  قاچاقچیان  توجه  مخدر  مواد 
واحده  ماده  مطابق  کرده.  جلب  خود 
قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص 
مرزهای کشور، هر کس  از  غیرمجاز 
مرز  از  غیرمجاز  طور  به  را  دیگری 
عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز 
دیگران را تسهیل کند، مجرم شناخته 
شده به یکی از مجازات زیر مجازات 

خواهد شد.
عمل  که  صورتی  در  لف-  ا
عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه 
در حد محاربه و فساد فی االرض نباشد 
محکوم  سال   )۲-۱۰( از  حبس  به 

خواهد شد.
ر  عبو شخص  نچه  چنا  - ب
یا  ممنوع الخروج  افراد  از  شده  داده 
ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب 
به )۸-۲( سال حبس و جریمه نقدی از 
۲5۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم 

خواهد شد.
داده شده  ج- چنانچه فرد عبور 
جرمی  به  متهم  یا  کیفر  به  محکوم 
صالحیت  در  آن  رسیدگی  که  باشد 
دادگاه کیفری »دادگاه عمومی« باشد، 
مرتکب به مجازات )۴-۲( سال حبس 

محکوم خواهد شد.
د- در صورتی که فرد عبور داده 
شده غیربالغ باشد، مرتکب به حبس از 

)5-۳( سال محکوم خواهد شد.
ه - در صورتی که عمل مرتکب 
به  مرتکب  باشد،  فوق  موارد  از  غیر 
خواهد  )۳-۱( سال محکوم  از  حبس 

شد.
عالی  شورای  قانون،  مطابق 
قضایی وقت موظف است در مرکز هر 
یک استان های کشور و شهرستان هایی 
که الزم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه 
انقالب برای رسیدگی به دعاوی مربوط 
به محتکرین، گرانفروشان و از جمله 
قاچاقچیان و اخذ ثروتهایی که از این 

طریق به دست آورده اند اقدام نماید.

عناصر  ( چاق  قا جرم  عناصر 
عمومی(

الف- عنصر قانونی
۱- فعل مثبت مادی

۲- فعل منفی )ترک فعل(
ب- عنصر مادی
ج- عنصر معنوی

۱- توام با خالفکاری قاصدانه
۲- از روی غفلت

قانون  که  تعریفی  کلی  به طور 
مجازات اسالمی از جرم کرده به شرح 

زیر است:
در  که  فعلی  ترک  یا  فعل  »هر 
شده  تعیین  مجازات  آن  برای  قانون 

باشد جرم محسوب می شود«
در غیر اینصورت انتصاب وصف 
قانونی  اصل  خالف  آن  به  مجرمانه 
بودن جرم و مجازات است. »هیچ فعل 
یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از 
آن وضع شده جرم محسوب نمی شود«
اثر قانون نسبت به آتیه است و 
ندارد  اثر  ماقبل خود  به  قانون نسبت 
مقررات  قانون  خود  در  اینکه  مگر 
شده  پیش بینی  زمینه  این  در  خاصی 

باشد.
اصول هیچ  این  مطابق  بنابراین 
قانون  دادرسی  مورد  نباید  عملی 
از  قبال  اینکه  مگر  شود  واقع  کیفری 
طرف قانون جرم شناخته شده و برای 

آن مجازات تعیین شده باشد.

 عنصر مادی
عنصر مادی پیکره جرم را تشکیل 
از نوع فعل مثبت  می دهد و می تواند 
خارجی )Positive act( و یا ترک 

فعل )negative act( باشد.
غالب جرایم زاییده عمل هستند 
آن  آنها،  در  جرم  تحقق  شرط  یعنی 
است که اقدامی خالف قانون کیفری 
به عمل آید. فعل یا ترک فعل مصادیقی 
دارند نظیر سرقت، بیرون بردن کاالی 
تجاری از گمرک بدون اظهار و بدون 
پرداخت حقوق و عوارض متعلقه و یا 
به  غذا  ندادن  مثل  باشد  فعل  ترک 
)فعل  فحاشی  و  اهانت  یا  و  زندانی 
کالمی( یا نگهداری مشروبات الکلی.

سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی
جرم  رتکاب  ا مرحله  ین  ا در 
یعنی  است  محدود  مباشر  ذهن  در 
یک  و  ندارد  خارجی  تجلی  هیچ گونه 
متوجه  خطری  و  است  ذهنی  امر 
سیستم های  بنابراین  نیست.  جامعه 
و  مسئولیت  مرحله  این  در  قضایی 
مجازاتی را متوجه فرد نمی دانند مثل 
کاالیی  بگیرد  تصمیم  شخص  اینگه 
که در داخل گمرک دارد، بدون اظهار 
و بدون پرداخت حقوقی قانونی آن از 
گمرک خارج کند. قصد ارتکاب جرم 
و عملیات و اقداماتی که مقدمه جرم 
بوده اند و ارتباط سیستم با جرم ندارند 
قابل مجازات نیستند چون هنوز عملی 
رخ نداده و فرد فقط فکری را در ذهن 
خود پرورانده که چون منجر به عمل 
کسی  برای  هم  خطری  و  مرز  نشده 

ندارد قابل مجازات نیست.

 تهیه مقدمات ارتکار جرم
تهیه مقدمات آن عملیاتی است 
که مقدمه ارتکاب جرم است و ارتباط 
مستقیم با وقوع آن ندارد. اما این مرحله 
فقط شامل تصورات ذهنی نیست بلکه 
شامل اعمال خارجی هم می باشد. به 
سرقت  قصد  که  کسی  مثال  عنوان 
عملیات  این  می سازد.  کلیدی  و  دارد 
اگر عنوان خاص مجرمانه نداشته باشد 
قابل تعقیب نیست. یعنی صرف تهیه 
بدون  جرمی  ارتکاب  برای  مقدمات 
اینکه جرم واقع شده باشد جرم و قابل 

مجازات نمی باشد.

خروج از مرحله تهیه مقدمات
در این مرحله مرتکاب اقداماتی 
مستقیم  ارتباط  که  می دهد  انجام  را 
بواسطه  اگر  و  دارند  جرم  وقوع  با 
موانع خارجی که اراده فاعل در آنها 
یا  شود  معلق  قصد  آن  نبوده  دخیل 
در  نشود  واقع  جرم  و  بماند  بی اثر 
می شود  محسوب  جرم  شروع  واقع 
پیدا  حضور  قانون  مرحله  این  در  و 
وارده  مسافر  اینکه  مانند  می کند، 
چمدان  خروج  به  مبادرت  خارج  از 
گمرک  ز  ا تجاری  کاالی  حاوی 
در  و  نماید  عوارض  پرداخت  بدون 
درب خروج توسط مأمورین دستگیر 
شود که در این حالت ارتکاب شروع 

به جرم قاچاق محقق می شود.

جرم تام
اگر جرم از مراحل مختلف عبور 
کند و یا با عبور از برخی از این مراحل 
عناصر  و  یابد  دست  جرم  انجام  به 
مادی،  )قانونی،  جرم  تشکیل دهنده 
انجام  تام  جرم  یابد  تحقق  معنوی( 
شده و بزهکار استحقاق کیفر قانونی 
را در حد جرم انجام شده پیدا می کند و 
فرقی نمی کند که متهم به نتیجه مورد 
نظر خود رسیده باشد یا خیر. مثاًل در 
سقط جنین تا وقتی که اقدام به خروج 
نطفه از رحم نشود سقط جنین انجام 
برای  اقدام  هرگونه  مثاًل  اما  نشده 
اگرچه  فرهنگی  میراث  کردن  خارج 
قاچاق  نینجامد  آن  کردن  خارج  به 

محسوب می شود.

قاچاق؛ تعاریف، مصادیق و مجازات های قانونی آن
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شکست تلخ سنجاب پرنده در بدترین زمان ممکن!
محمدعلی گرایی که روز دوشنبه 
با فن بی نظیرش در لحظات  گذشته 
به  را  کشتی  دنیای  تمام  توجه  پایانی 
دیروز)سه  بود  کرده  معطوف  خودش 
را  عمرش  شکست  ترین  تلخ  شنبه( 

تجربه کرد.
پیش  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
کاپیتان  از  انتظار  مسابقات  شروع  از 
تیم کشتی فرنگی باال بود و پیش بینی 
می شد این کشتی گیر خوب ایران بتواند 
آورد که  به دست  را  مدال خوشرنگی 
چنین اتفاقی نیفتاد. گرایی کار را خیلی 
خوب شروع کرد و دو فن بی نظیر او 
به حریفانش حسابی وایرال شد. ابتدا با 
یک سالتو بارانداز بی نظیر و پس از آن 

با یک فن »من درآوردی« به گفته خود محمدعلی.
اما کشتی گیری که فن ها و پیروزی هایش یک تنه برای نشان دادن 
زیبایی های کشتی فرنگی کافی بود در نهایت تلخ ترین پایان را در توکیو 
تجربه کرد و به سکوی المپیک نرسید و دستش از مدال کوتاه ماند. او روز 
گذشته با سنجاب پرنده اش مثل یک شاهین پرواز کرده بود و وقتی اسکوربرد 
شمارش معکوس پایانی را نشان می داد دو امتیاز حساس گرفت و حریفش 

را مات و مبهوت کرد.
گرایی که در دیدار نخست خود به مصاف یوسوانیس پنا فلورس کوبایی 
رفته بود، در همان وقت نخست با اجرای یک سالتو بارانداز تماشایی توانست 
۴ امتیاز از حریف خود پیش بیفتد و در ادامه با نتیجه ۷ بر ۳ پیروز و راهی 
یک چهارم نهایی شد. او در دیدار بعدی خود به مصاف استارسویچ کروات 
رفت. تایم اول برای کاپیتان تیم ملی خوب پیش نرفت و در زمان دوم نیز 
حمالت او برای رسیدن به حریف کروات کافی نبود اما در ثانیه های پایانی 
معجزه اصلی و فن استثنایی گرایی همه را شوکه کرد و همین جا این باور 
برای گرایی به وجود آمد که می تواند در رقابت های بعدی  نیز این شگرد را به 
کار بگیرد و عالوه بر پیروزی خارق العاده این فن را به نام خودش ثبت کند 
اما گویا با وایرال شدن حرکت کاپیتان ایران رقیبانش او را آنالیز کرده و مربیان 

راه های مقابله با پرواز گرایی را به شاگردان خود نشان دادند.
در نیمه نهایی نیز وقتی کار با نتیجه بسیار نزدیک به ضرر گرایی مقابل 
تاماس لورینچ قهرمان جهان و دارنده مدال نقره المپیک از مجارستان دنبال 
می شد او تصمیم به پرواز گرفت و این حریف دست او را خواند و اجازه اجرای 

فن را به او نداد تا این مرد شیرازی ببازد و از رسیدن به فینال بازبماند.
روز گذشته نیز گرایی برای رسیدن به مدال برنز برابر شوهی یابیکو از 
ژاپن قرار گرفت. او که قبال چند بار این فرنگی کار ژاپنی را شکست داده 
بود، در تایم اول یک امتیاز از اخطار حریف و دو امتیاز از اجرای سالتو بارانداز 
گرفت و به نظر می رسید همه چیز برای او خوب پیش می رود اما در تایم 
دوم  ورق برگشت و کشتی گیر ژاپنی با استفاده از اشتباهات گرایی با اختالف 
زیاد برنده بازی شد. در شرایطی که گرایی در ثانیه های پایانی چهار امتیاز 
عقب بود باز هم دست به دامن سنجاب پرنده شد و این بار نه تنها امتیازی 
نگرفت بلکه با سقوط او و بدلکاری حریف امتیازات پایانی برای ژاپن ثبت شد 

و محمدعلی وداع تلخی با المپیک توکیو داشت.
تصاویر ثبت شده از پرواز بلند گرایی به قصد سر و گردن حریف و اجرای 
فن از باال، همچنین عکس العمل خوب یابیکو و امتیاز گیری از خنثی کردن 
سنجاب پرنده از تصاویر جذاب امروز المپیک بود که شادی ویژه ای را برای 
کشتی گیر ژاپن که چندبار مغلوب گرایی شده بود به وجود آورد و حسرت 

سهم گرایی ایران شد.

سعید معروف و خداحافظی از تیم ملی!
امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی 
والیبال از اوضاع و احوال کاپیتان تیم 
ملی بعد از تجربه حذف تلخ از المپیک 

خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، تیم ملی 
والیبال ایران با دو برد و سه باخت پیاپی 
در المپیک توکیو حذف تلخی را تجربه 
کرد و حواشی و تبعات زیادی پس از 
این شکست برای تیم ایران به وجود 

آمده است.
سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران که جزو برترین پاسورهای 
والیبال جهان محسوب می شود در این تورنمنت نیز روی هم رفته عملکرد 
قابل قبولی داشت اما پس از شکست نزدیک مقابل ژاپن میزبان یکی از تلخ 
ترین اتفاقات دوران ورزشی خود را تجربه کرد و با اشک هایش صحنه تلخی 

برای والیبال دوستان رقم زد.
حال خوش خبر سرپرست تیم والیبال ایران خبری مبنی بر خداحافظی 
سعید معروف را به نوعی تایید کرد و ضمن تایید نیامدن او همراه تیم به 
ایران و سفرش به آمریکا، به خبرنگار ما گفت: از حال و هوای سعید معروف 

این طور برمی آمد که او رفت که دیگر به تیم ملی برنگردد!
او اضافه کرد: من به دلیل نزدیکی و کار کردن در سال های سال با 
معروف دلم نیامد پس از حذف و در این شرایط شخصا از او سوال کنم اما 
آنطور که معلوم است ترک اردوی تیم ملی و سفر معروف از توکیو به امریکا 

برگشتی به تیم ملی نخواهد داشت.
خوش خبر در پایان گفت: امیدوارم طی روزهای آینده این التهاب به 
تغییر  ببینیم می توانیم شاهد  تا  آرام شود  وجود آمده کم شود و همه چیز 

تصمیم او باشیم یا خیر.

کشتی فرنگی باالخره مدال گرفت!
محمد هادی ساروی نخستین برنز 

کشتی ایران در توکیو را دشت کرد.
در  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
سومین روز از مسابقات کشتی فرنگی 
المپیک توکیو ۲۰۲۰ فرنگی کار وزن 
پیروزی  با  کشورمان  کیلوگرم   9۷
مدال  به  فنالندی خود  مقابل حریف 

برنز رسید. 
هادی  محمد  کیلوگرم   9۷ در 
الجزایر  از  بودجمالن  آدم  با  ساروی 
سرشاخ شد و موفق شد با نتیجه 9 بر 

صفر حریفش را شکست دهد. وی در دور بعد با میلوف از بلغارستان سرشاخ 
شد و با ارائه یک کشتی بی نقص توانست با نتیجه 6 بر صفر حریفش را 

شکست دهد تا راهی نیمه نهایی شود.
آرتور الکسانیان ارمنستانی دارنده مدال طالی جهان و المپیک حریف 
ساروی در نیمه نهایی بود که ساروی برابر وی ۴ بر یک شکست خورد تا با 

دیدار رده بندی برود. 
ساروی در رده بندی مقابل ساووالنیان از فنالند ایستاد و در نهایت با 
نتیجه 9 بر ۲ خریفش را شکست داد تا به مدال برنز المپیک دست پیدا کند. 
پیش از این گرایی در ۷۷ و میرزازاده در ۱۳۰ کیلو به عنوان پنجمی 
رسیدند. نجاتی نیز در وزن 6۰ کیلو از دور مسابقات کنار رفت.  محمدرضا 

گرایی در 6۷ کیلو نیز راهی فینال شده است.

الپورتا پدیده 18 ساله تیمش را نمی خواهد!

ایالیش موریبا پدیده ۱۸ ساله بارسا بر سر تمدید به توافق نرسیده و 
به نظر باشگاه با او قطع همکاری خواهد کرد.

به گزارش دنیای جوانان، از قرارداد ایالیش موریبا با بارسا تنها یک 
سال باقیمانده و ماه قبل پیشنهاد تمدیدی دریافت کرد که بیشتر باعث خشم 
وی شد. طبق ادعای مارکا، پیشنهاد ارائه شده به ایالیش در حد بازیکنان 
تیم جوانان بارسلوناست و او دستمزدی بسیار پایین تر از تصوراتش دریافت 
خواهد کرد. ایالیش پیشنهاد را بالفاصله رد کرده و عجیب اینکه باشگاه به 
وی پیشنهاد  جدیدی ارائه نکرده تا او به این نتیجه برسد که باشگاه قصد 

فروش وی را دارد. 
ایالیش ماه قبل اجازه تمرین با تیم اول را هم پیدا نکرد تا بیش از 
پیش از بارسلونا ناامید شود. نام او در فهرست بازیکنانی که اجازه حضور در 

تمرینات پیش فصل را دارند، دیده نمی شود.
اخیرا دو جلسه دیگر با ایجنت او برگزار شده ولی هیچ توافق حاصل نشد 

تا خوان الپورتا رئیس بارسا از دست این بازیکن خشمگین شود.
الپورتا در مراسم معارفه امرسون رویال و در مورد قضیه ایالیش موریبا 
گفت:» مورد او نباید هرگز در بارسا تکرار شود. درک می کنید که شرایط 
ایالیش به گونه ای نیست که قابل پذیرش باشد؛ چون خالف سیاست های 

ما در مورد بازیکنان آکادمی است.
اگر ایالیش قصد تمدید ندارد، می داند که چه کاری باید انجام دهد. 
ما بازیکنانی که محصول الماسیا هستند و در سال پایانی قراردادشان تمایلی 
برای تمدید ندارند را نمی خواهیم. او بازیکن خوبی است ولی این شرایط از 
نظر من مثبت نیست. امیدوارم در نهایت به توافق برسیم و بماند ولی این 

وضعیت قابل قبول نیست.«

کریس رونالدو و کسب یک جایزه فردی دیگر

کریستیانو رونالدو بعد از آقای گلی در رقابت های فصل گذشته سری 
آ جایزه پائولو روسی را از آن خود کرد.

در  رونالدو  کریستیانو  گلی  آقای  از  بعد  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
رقابت های فصل گذشته سری آ، جایزه پائولو روسی به این بازیکن اهدا می 
شود. فوق ستاره پرتغالی در رقابت های فصل ۲۱-۲۰۲۰ موفق شد ۲9 گل 

برای بیانکونری به ثمر برساند و این جایزه را از آن خود کند.
این جایزه در حالی به کریستیانو رونالدو اهدا می شود که ظاهر آن با 
تغییراتی مواجه بوده است. این جایزه یک ظاهر جام گونه دارد و به ازای هر 
گلی که کریستیانو رونالدو در فصل گذشته به ثمر رساند یک الماس روی 
آن حک می شود؛ موضوعی که باعث شده از زیبایی های بسیار خاصی 

برخوردار باشد.
گفتنی است وضعیت آینده کریستیانو رونالدو کامال مبهم است. اگرچه 
باشگاه یوونتوس تاکید کرده که این بازیکن در رقابت های فصل پیش رو 
به کار خود در این تیم ادامه خواهد داد اما شایعات زیادی در رابطه با این 
فوق ستاره پرتغالی شنیده می شود و در این بین گفته شده که در صورت 
ترک بیانکونری توسط رونالدو، پاری سن ژرمن محتمل ترین گزینه برای 
این بازیکن خواهد بود؛ انتقالی که به نظر می رسد با جذب احتمالی کیلیان 

امباپه توسط رئال مادرید رابطه مستقیم دارد.

امرسون رویال:
بودن در بارسلونا افتخار بزرگی است 

مدافع برزیلی جدید بارسلونا معتقد است می تواند بازی های درخشان 
دنی آلوز را تکرار کند.

به گزارش دنیای جوانان، امرسون رویال مدافع راست برزیلی بارسلونا 
پس از دو سال حضور در بتیس باالخره به شکل دائمی توسط بارسا خریداری 
شد. او دو سال پیش توسط بارسا و بتیس مشترکا خریداری شد و قرار بود 
دو فصل در باشگاه اندلسی بازی کند و آنقدر خوب بازی کرد تا بارسا در 

نهایت او را دائمی به خدمت گرفت.
روز دوشنبه امرسون به هواداران بارسا معرفی شد و در نشست خبری 
خود گفت:» بودن در بارسلونا افتخار بزرگی است و مثل یک رویاست. هر 
روز سخت تالش کردم تا به پیراهن بارسا برسم و می خواهم از این فرصت 
بهترین استفاده را ببرم. من کارم را انجام خواهم داد و قطعا روزهای خوب 
و بدی در پیش خواهد بود ولی هرگز پا پی نمی کشم و تالش می کنم به 

ترکیب اصلی برسم.«
امرسون ادامه داد:» قبل از من بازیکنانی مثل بلتی و دنی آلوز در سمت 
راست بارسا خوش درخشیده و تاریخ سازی کرده اند. من هم می خواهم 
الگوی من است و پرافتخارترین  آلوز  بازیکنان بگذارم. دنی  جا پای این 
فوتبالیست تاریخ محسوب می شود. به خاطر او بود که به بارسلونا پیوستم 

و دوست دارم آلوز جدید بارسا باشم.«
هم تیمی شدن با مسی:» مقابل لئو بازی کرده ام و می دانم که اگر 
روز خوبش باشد، مهار او غیرممکن خواهد بود. او بهترین بازیکن دنیاست. 
متاسفانه در فینال کوپا آمه ریکا به آرژانتین باختیم و قطعا ناراحتم ولی از 
یک جهت برای مسی خوشحال بودم که به حقش در بازی های ملی رسید.«

فوتبال  تیم  سرمربی 
ر  ا میدو ا سیرجان  گل گهر 
است، مسائل تاکتیکی تعیین 
کننده نتیجه بازی تیمش مقابل استقالل 

در رقابت های جام حذفی باشد.
امیر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
فوتبال گل گهر  تیم  قلعه نویی سرمربی 
بازی  قبل  خبری  نشست  در  سیرجان 
نهایی  نیمه  در  استقالل  برابر  تیمش 
اینکه  از  قبل  کرد:  اظهار  حذفی  جام 
یک  کنم،  صحبت  فنی  مسائل  درباره 
می خواهم  مردم  از  و  دارم  خواهشی 
از  و  باشند  خودشان  سالمتی  مواظب 
مدافعان سالمت نهایت تشکر را دارم. به 
هر حال استقالل تیم بزرگی است و در 
۱۰ بازی گذشته در لیگ بازی های بسیار 
خوبی انجام داده است. تیم ما هم با فراز 
و نشیب هایی که داشت و با بد شناسی 
و ظلمی که در حق ما شد، توانست یک 

جایگاه خوبی را به دست بیاورد.
وی افزود: امیدوارم مسائل تاکتیکی 
باشد.  بازی  این  نتیجه  کننده  تعیین 
بازی های گل گهر را هر کسی می بیند، 
صحنه هایی  و  کیفیت  می برد.  لذت 
همه  شده  باعث  می شود،  درست  که 
می توانست  اما  کنند  تعریف  از گل گهر 
جایگاه ها ما بهتر از این باشد. آن هایی که 
به ما ظلم کردند، هدف شان امیر قلعه نویی 
بود و به یک شهرستان ۳۰۰ هزار نفری 
ضربه زدند. ما باید آن ها را به خدا واگذار 
کنیم. از همه عزیزانی که این لیگ را 
همه  می کنم.  تشکر  رساندند  پایان  به 
این عزیزان اذیت شدند. امیدوارم لیگ 
آینده با یک برنامه بهتر باشد و شرایط 
به گونه ای باشد برای یک بازیکن، یک 

بار جشن تولد بگیریم!
او ادامه داد: حرف ما این است در 
فوتبال عدالت برقرار شود. این باعث شده 
صدای برخی از افراد دربیاید چون دیدند 
در حق قلعه نویی ظلم شده است، دیگر آن 
دوستان توقعی از یک صحنه مشکوک 
ندارند. در بازی قبلی ما یک صحنه مهم 

داوری نادیده گرفته شد و این در صورتی 
تمام  ما  نفع  به  آن صحنه  اگر  که  بود 
می شد، االن شاید در رده چهارم جدول 
حضور پیدا می کردیم. این ها اتفاق نیست. 
دیگر  می شود،  تکرار  اشتباهات  وقتی 
تبدیل به تصمیم می شود. من می دانم 
سرچشمه این اتفاقات چیست اما به من 

نزدیک ۳ سال است ظلم می شود.  
قلعه نویی درباره داور بازی تیمش 
گفت:  هم  استقالل  فوتبال  تیم  مقابل 
با  ما  داوران  که  است  این  من  اعتقاد 
من  می کنند.  ایثار  دارند  شرایط  این 
دوست دارم یک بار به لب خط بیایند. 
ندارند.  را  الزم  قاطعیت  آن  ما  داوران 
انگار همه می خواهند داد بزنند. امیدوارم 
کمک داور ویدیویی بیاید. داور آنچنان 
ما  داوری  امیدوارم  و  ندارد  دستمزدی 
به سمتی برود که تبدیل به یک شغل 
آنچنانی  قرارداد  مربی  من  برای  بشود. 
می بنند اما برای داور یک اسپانسر خوب 
بگیرد.  خوب  پول  یک  که  ندارد  وجود 
من شنیدم که برای مقدماتی جام جهانی 

می خواهند کمک داور ویدیویی بیاورند. 
من درخواستم از فدراسیون این است که 
با آن شرکتی که قرار است سر این مساله 
صحبت کنید، بگویید تا با باشگاه ها هم 
باشگاه ها  خود  تا  دهد  انجام  مذاکره ای 
وجود  این  با  دهند.  انجام  را  کار  این 
این  نمی شود.  برقرار  عدالت  همچنان 
شاید به خاطر نبود زیرساخت و امکانات 
و فضای مجازی باشد. کارشناس االن 
طوری عمل می کند که نمی تواند حق 
را بگوید و به سمتی می رود که عدالت 

انجام نمی شود.
درباره  سیرجان  گل گهر  سرمربی 
استقالل  مقابل  تیمش  بازی  نتیجه 
خاطرنشان کرد:  فوتبال یک جاذبه  خاص 
دارد. یک سری مسائل هم  را  خودش 
این ها همه  اتفاقات می شود.  به  مربوط 
دخیل است. من قول می دهم بازی خوبی 
بشود. دو بازی گذشته گل گهر و استقالل 
بازی  پرگلی بود. ما دنبال یک فوتبال زیبا 
هستیم. تیم استقالل شرایط خوبی دارد. 
فرهاد مجیدی زحمت زیادی برای تیم 

این  امیدوارم مشکالت  و  است  کشیده 
تیم برطرف شود.

او درباره دولت جدید و درخواستش 
گفت:  دولت  این  جدید  ورزش  وزیر  از 
را  این  کنیم.  صحبت  آمار  با  باید  ما 
باید کارشناسان صحبت کنند و ببینیم 
وزیری که دولت می گذارد، حیاط خلوت 
کابینه نباشد. قبال برای دولت اینطوری 
بود. مثال کسی در انتخاب  یک رئیس 
جمهور نقش داشت، اگر به او مسئولیتی 
نمی رسید، یا او را وزیر سازمان ورزش 
می کردند.  ورزش  وزیر  یا  می کردند 
امیدوارم نگاه، نگاه ورزشی باشند. قبل از 
اینکه ورزش وزارت خانه شود،  ۷ وزیر در 
شورای عالی ورزش حضور داشتند. یعنی 
ورزش اندازه ۷ وزارت خانه اهمیت داشته 
است. کسی که وزیر ورزش می شود، باید 
تجربه کاری داشته باشد و تخصص داشته 
باشد. باید او برنامه محور باشد. ما در اینجا 
برنامه نداریم و همه چیز به شخص است. 
معنی برنامه این است که شما یک هدفی 
دارید و از این طریق می خواهید به یک 
هدف برسید. ما اعتقاد داریم از نظر نیروی 
انسانی جزو چند کشور اول دنیا هستیم. 
در المپیک هم یک سری اتفاقاتی افتاد 
و برخی ورزشکاران به کشورهای دیگر 
آسیب شناسی  باید  مساله  این  رفتند. 
رها می کند  را  شود. کسی که مملکت 
یعنی کاسه صبرش لبریز شده است. من 
رقابت آن دو خانم را در تکواندو دیدم، 
اشکم درآمد.  اولین کار وزیر جدید،   آسیب 
شناسی این اتفاقات است. امیدوارم کسی 
که به عنوان وزیر می آید، به زیر ساخت ها 
توجه کند چون زیرساخت های ما می تواند 
خیلی از آسیب ها را برطرف کنند اما در 
۸ سال گذشته به این مشکالت توجهی 
نشد. ما یک کشور ثروتمند هستیم و 9 
هزار سال قدمت داریم و مردم شریفی 
داریم و پای مملکت شان در هر شرایطی 
ایستاده اند. هر کسی هم حرفی می زند، 
این  اما  می سوزد  مملکت  برای  دلش 

نگاه ها وجود ندارد.  

مردم مواظب سالمتی خودشان باشند؛

قلعه نویی: باید در فوتبال عدالت برقرار شود!

سرمربی تیم استقالل تهران در نشست 
خبری گفت: استحقاق این را داریم که قهرمان 

جام حذفی باشیم.
به گزارش دنیای جوانان، فرهاد مجیدی 
در نشست خبری پیش از مصاف با گل گهر 
سیرجان در جام حذفی اظهار داشت: امیدوارم 

موفق باشیم و به بازی فینال راه پیدا کنیم.
مجیدی درباره اینکه سه مرتبه تیم های 
شکست  را  نویی  قلعه  امیر  هدایت  تحت 
داده اند، گفت: فکر میکنم که دو بارش برای 
فصل قبل بوده و گفتم که در بازی قبلی هم 
می توانستیم برنده باشیم. در هر سه بازی 
که برنده شدیم تیم برتر بودیم و فکر می کنم 
که یک نوع و عشق صداقت مربیگری در آن 

بوده که توانستیم برنده باشیم.
مجیدی درخصوص اینکه امیرقلعه نویی 
در نشست خبری گفته به تیمش از نظر داوری 
ظلم شده است، گفت: مطمئن هستید که این 
حرف را زده اند؟ ما اتفاقات بازی ها را که آنالیز 
می کردیم دیدیم که مقابل آلومینیوم، نساجی 

و سایپا... حاال ادامه صحبت را بگویید.
خبرنگار  سوال  ادامه  منتظر  مجیدی 

نماند و ادامه داد: دقیقا دغدغه ما هم همین 
است، نمیخواستم درباره داوری چیزی بگویم 
ولی من هم به شدت نگران داوری هستم. 
من  و  بوده  این  نویی(  ایشان)قلعه  منظور 
امیدوارم که صحنه پنالتی بازی مقابل نساجی 

تکرار نشود!
قول  اینکه  درباره  استقالل  سرمربی 

قهرمانی می دهد یا خیر، گفت قولی که می 
دهم اینکه من و بازیکنان تمام تالشمان را 
 ۱۰ در  و  هستیم  این  شایسته  ما  می کنیم. 
هفته تیم فوق العاده بوده، از بازیکنان راضی 
استحقاق  و  بوده  عالی  تمرینات  ام، شرایط 

این را داریم که قهرمان جام حذفی باشیم.
مجیدی درمورد وضعیت میلیچ و دیاباته 

گفت: در مورد دیاباته هنور تصمیمی نگرفتیم 
چون هنوز با ما قرارداد دارند، تنها خواهشی 
تیم  این  که  است  این  دارم  مدیریت  از  که 
حفظ شود و تمام بازیکنان برای فصل بعدی 
در اختیار ماباشند به طور حتم مدعی قهرمان 

فصل آینده خواهیم بود.
او همچنین درباره مهدی قایدی هم 
قایدی  آقای  درمورد  تصمیمی  هنوز  گفت: 
نگرفتیم و اعالم کردم که اگر جایگزین خوبی 
پیدا کنیم او می رود در غیراینصورت موافق 
جدایی او نیستیم. مجیدی درباره اینکه شایعه 
شده در بازی مقابل گل گهر از طریق ساعت 
هوشمند با فراز کمالوند در ارتباط خواهد بود، 
گفت من آقای کمالوند وقتی از بازی های 
خداحافظی  فرودگاه  در  برگشتیم  آسیایی 
کردم، ندیدم و فقط در بازی با سایپا ایشان 
را دیدم. هیچ تماسی نداشتیم، نمی دانم این 

صحبت ها از کجا می آید.
مجیدی درباره اینکه پیش بینی می کند 
بازی در 9۰ دقیقه تمام شود یا ۱۲۰ دقیقه 
گفت: برداشت خودم این است که بازی در 

9۰ دقیقه تمام شود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مفقودی
از دفترخانه ۲۳  سندقطعی منقول به شماره ۲۴۱۷۳5 مورخ ۸۲/۱۰/۲۰ 
آستانه سواری پراید صبا جی تی ایکس به رنگ سفید شیری روغنی مدل ۱۳۸۲ 
به شماره انظتامی ۳۸۳ ب 5۸-ایران ۴6 به شماره موتور ۰۰59۰۲۳۳ به شماره 
شاسی S۱۴۱۲۲۸۲۱۴۳۲۲۴ متعلق به سکینه صفائی فرد فرزند محمدمهدی 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
شناسنامه مالکیت هاچ بک پژو۲۰۷ به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳96 
  ۱۷۷B۰۰۰۰۴۱9 به شماره انتظامی ۸5۳ ب 55-ایران 56 به شماره موتور
به شماره شاسی NAAR۱۳FE6HJ۷665۰ متعلق به سعیده فردبسته 

دیمی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه)برگ سبز( خودرو سواری تیبا به شماره 
 NAS۸۱۱۱۰۰M5۷۳5۲۷۳پالک ایران ۱۷- ۳۱9 و۳۷ ، شماره شاسی
و شماره موتورM۱59۱6۳۷۷۳ به رنگ سفید  بنام اکبر موالئی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است./.

به شدت نگران داوری هستم؛

مجیدی: قول قهرمانی نه، اما قول می دهم که تالش کنیم!

کاپیتان شماره هشت و محبوب پرسپولیسی ها در فصلی 
که قراردادش به پایان رسیده و همه در انتظار حضورش در 
باشگاه و تمدید آن هستند، به ماجرای هشت ساله حضورش 

در این تیم پرداخت. 
به گزارش دنیای جوانان؛ احمد نوراللهی با حضور در 
برنامه فوتبال برتر و برابر محمدحسین میثاقیان در خصوص 
اتفاقاتی که در طول سالیان اخیر برایش شکل گرفته و البته 
موفقیت با این تیم در مسیر دستیابی به پنج عنوان قهرمانی 

به گفتگو پرداخت.
هافبک پرسپولیس در ابتدای صحبت هایش با اشاره 
به دستیابی سرخ ها به پنجمین قهرمانی پیاپی گفت: شرایط 
خیلی  خودگذشتگی  از  قطعا  و  داشتیم  را  سختی  خیلی 
قوی  باید  و  بود  نیاز  پنجم  جام  به  دستیابی  برای  زیادی 
کادرفنی  که  با شرایطی  را شکر  خدا  تر ظاهر می شدیم. 
شکل داد و بازیکنانی که باید تحسین کنیم آنها را، علیرغم 
مصدومیت هایی که داشتند بار دیگر به این موفقیت رسیدیم. 
خیلی ساده گفته می شود پرسپولیس 5 جام به دست آورده 
اما اگر بخواهیم به این راه ریز شویم شرایط سختی برای 
تمامی بازیکنان گذشت. در شش سال اخیر تیم پرسپولیس 
تفاضل  دلیل  به  پانزدهم  لیگ  در  و  ظاهر شد  العاده  فوق 

گل قهرمان نشد. 
تیم  این  اتحاد  و  تیمی  به عملکرد  اشاره  با  نوراللهی 
در  گروهی  کار  نظرم  به  گفت:  موفقیت  به  دستیابی  برای 
این مهم تاثیرگذار بود. باید از آقا سید اسم ببرم که خیلی 
زحمت کشید. کار فردی نه، در پرسپولیس کار گروهی به 
نتیجه رسیده است. به کسی اجازه ندادیم که از کار فردی 
اسم ببرد. کار گروهی سرلوحه کار ما بود. یک تیم یک دل 
و همدست بودیم که در بازی برای همدیگر جان می دهیم. 
اگر یک نفر الیی بخورد همه پشت او در می آییم. اتحاد 
بیشترین کمک را به تیم ما کرده است. در لیگ پانزدهم 
وقتی قهرمان نشدیم ولی یکصد هزار نفر ما را ایستاده تشویق 
کردند سهم زیادی در موفقیت ما داشت و این موفقیت ها 

نتیجه حمایت هواداران است.
نوراللهی درباره حضورش در فاز تهاجمی تیم گفت: در 
نیم فصل اول کمبود مهاجم داشتیم. کادرفنی و آقا یحیی از 

من خواست مهاجم بازی کنم. کار سختی بود یک هافبک 
دفاعی بخواهد مهاجم باشد و شرایط برایم سخت شده بود 
اما تیم نیاز داشت. خدا را شکر تا حدودی خواسته کادرفنی را 
برآورده کنم. همین حضور باعث شد تا وقتی به خط هافبک 

بازگشتم بازی هجومی را داشته باشم.
هافبک دفاعی پرسپولیس درباره تعریف اسکوچیچ که از 
او به عنوان موتور تیمش یاد کرده گفت: ایشان لطف داشته 
است. در تیم ملی شرح وظایف من کامال متفاوت است. به 
عنوان هافبک آخر بازی می کنم و رو به جلو نمی روم. در 
پرسپولیس خیلی راحت تر بازی می کنم و احساس آرامش 
دارم. اعتمادبنفسی که بازیکنان می دهند خیلی خوب است. 
تیم سپاهان تا روز آخر مبارزه کرد و جنگید. سپاهان و 
پرسپولیس خودشان را تیم های دیگر جدا کردند. تا یک جایی 
خیلی از تیم ها شانس داشتند، مثل گل گهر، استقالل، فوالد و 
تراکتور. از یک جایی دیگر اما جنگ قهرمانی بین پرسپولیس 

و سپاهان بود اما خدا را شکر توانستیم این جنگ را ببریم.
وی ادامه داد: 65 امتیاز و قهرمان نشدن سخت است 
اما تیم نویدکیا فوق العاده عمل کرد و اگر ما نبودیم سپاهان 
قهرمان می شدیم. ما باید تا آخر می جنگیدیم. ما ۲ امتیاز جلو 

بودیم و به دنبال این بودیم که فقط برنده شویم.
نوراللهی درباره بازی با تراکتور و زمانی که از حریف 
عقب افتاده بود گفت: زمانی که بازی یک هیچ شد انگار آب 
سردی روی ما ریخته شد اما اعتمادبنفس بچه ها زیاد بود. 
فکر می کردم نکند قهرمانی پنجم از دست ما برود. بعد از 
گل 5 دقیقه بد کار کردیم اما در ادامه فوق العاده و بی نظیر 
بودیم. مهدی هم خوب کار کرد برای ما. او بازیکن جوانی 
است و 9 گل زد  و خیلی کمک کرد. خدا را شکر و البته سه 

بازی آخر خیلی به ما سخت گذشت.
و  فصل  این  در  استقالل  با  تقابل  درباره  نوراللهی 
موقعیت هایی که در بازی رفت از دست داد گفت: استقالل 
از  تیم خوبی بود و بازی که ۲-۲ شد و موقعیت هایی را 
دست دادم. انتقادها تا یک حدی درست بود اما بعضا هم 
بی احترامی بود. باید فوتبالی نگاه کرد. باید بر اساس آنالیز 
در  با  که  بود  بار  دومین  داشت.  تحلیل  و  داد  نظر  فوتبال 
دوران فوتبالی ام با گلر حریف تک به تک شده بودم. با این 

حال به نظرم بهترین بازی فصل من مقابل استقالل بود. 
یک سری انتقادات شد و چشم پوشی کردم و می خواستم 
با عملکردم نشان دهم. خیلی از هواداران هم به من بعد از 
آن بازی محبت داشتم و از آنهایی که حمایت کردند انرژی 

گرفتم و در ادامه راه بازی کردم.
در  هم تیمی اش  عملکرد  به  اشاره  با  سرخ ها  هافبک 
العاده  فوق  واقعا  )امیری(  وحید  گفت:  غیرتخصصی  پست 
باشد عالی است و به من هم خیلی  است و در هر پستی 
کمک کرد. خودمان فکر نمی کردیم اما عالی کار کرد در 

پست دفاع چپ. 
قراردادش و شرایط تمدید آن  پایان  درباره  نوراللهی 
گفت: از یکی دو سال قبل یک سری پیشنهادات بود. اما 
همیشه اولویت من پرسپولیس و تیمی که از بچگی عاشق 
ان بودم. آقای شکوری هم قبال اشاره کردند. خودم درباره 
پیشنهاداتی که داشتم در باشگاه از لیگ قطر و دو ساله 6۰ 
به  من  و  بودیم  هند  مقطع  آن  در  دادند.  می  پول  میلیارد 
آن جواب رد دادم. همیشه اولویت من پرسپولیس بوده اما 
امیدوارم باشگاه شرایطی نه تنها برای من که برای دیگر 
بازیکنان شکل دهند. خیلی از بازیکنان از این پول سنگین 
نمی گذرند. این حق را باید به بازیکنان بدهیم که به فکر 
بازیکنی یک عمر فوتبالی دارد. من  آینده اش باشد و هر 
از  جدایی  و  بوده  پرسپولیس  آخرم  و  اول  اولویت  همیشه 
را  آن  بچگی  از  که  تیمی  است.  سخت  برایم  پرسپولیس 
تشویق می کردم و در نهایت به آرزوی بچگی که پوشیدن 

پیراهن شماره هشت که عاشق آن بودم برسم. 
وی درباره انتشار عکسی از وی در دوران کودکی اش 
گفت: این بازی مربوط به بازی با بوشهر بود که از شمال به 
استادیوم آزادی آمدیم. یک خانواده پرسپولیسی دارم و یک 
عکس هم با پیراهن علی آقا )کریمی( دارم. بازی های زیادی 
را از شمال به استادیوم آزادی آمدم و حس و حال هواداری 
امیدوارم  اولویت من پرسپولیس است و  را همیشه داشتم. 
باشگاه یک شرایط مناسبی برای تمدید قرارداد شکل دهد. 
در خانواده ما استقاللی نیست. پدر و مادرم فوتبالی نبودند 
اما برادرانم همه پرسپولیسی هستند. همسرم هم پرسپولیسی 

است و خانواده آنها هم پرسپولیسی هستند.

کار گروهی در قهرمانی های پی در پی تاثیرگذار بود؛ 

احمد نوراللهی: پیشنهاد 60 میلیاردی دارم اما اولویتم پرسپولیس است!
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روز  سومین  پایان  با  جوانان:  دنیای 
اجرای طرح »تابستانه کتاب ۱۴۰۰«، ۱۲۰ 
میلیارد و 96۰ میلیون و ۷۷۸ هزار و 6۷۲ ریال 

کتاب در کشور به فروش رسید.
روابط  از  جوانان   دنیای  گزارش  به 
عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، با باقی 
ماندن چهار روز از مهلت استفاده از یارانه 
۲۰ درصدی در کتابفروشی های عضو طرح 
»تابستانه کتاب ۱۴۰۰« ۲۰۸ هزار و ۸۲5 
نسخه کتاب به ارزش ۱۲۰ میلیارد و 96۰ 
میلیون و ۷۷۸ هزار و 6۷۲ ریال از سوی 9۷۴ 

کتابفروش به فروش رسید.
استان های تهران با ۱6۲ کتابفروشی، 

خراسان رضوی با ۱۲۳ کتابفروشی، اصفهان با 9۳ کتابفروشی، 
قم با ۸۳ کتابفروشی، آذربایجان شرقی با 6۱ کتابفروشی، کردستان 
با 55 کتابفروشی و فارس با 5۴ کتابفروشی بیشترین مشارکت 

کتاب  »تابستانه  طرح  در  کتابفروشی ها 
۱۴۰۰« را به نام خود ثبت کردند.

همچنین در این طرح  تاکنون، استان 
تهران با فروش ۳۱ هزار  و 96۴ نسخه کتاب، 
خراسان رضوی با فروش  ۲۴ هزار و 6۰۱ 
نسخه کتاب و اصفهان با فروش ۲۲ هزار  و 
۳6۸ نسخه کتاب  به ترتیب سهم ۱5، ۱۲ 

و ۱۱ درصدی در فروش کتاب داشته اند.
 »۱۴۰۰ کتاب  »تابستانه  طرح  در 
مردادماه  پانزدهم  تا  می توانند  خریداران 
کتابفروشی های عضو طرح،    به  مراجعه  با 
و  نوجوان  و  کودک  عمومی،  کتاب های 
دانشگاهی را با یارانه ۲۰ درصدی خریداری 

کنند.
اسامی و مشخصات کتابفروشی های عضو طرح به تفکیک 
هر استان بر روی سایت tarh.ketab.ir قابل مشاهده است.

فروش120میلیارد ریالی »تابستانه کتاب 1400« در سه روز

نان:»اقبال  جوا دنیای 
بنی عامریان« شاعر متخلص 
معتقد  سنقری«  »شاهد  به 
و  نی  شعرخوا مراسم  خالء  است: 
باعث  فرهنگی،  و  ادبی  همایش های 
شده تا جوانان آشنایی چندانی با شاعران 

و اهل قلم نداشته باشند.
ز  ا جوانان  دنیای  گزارش  به 
در  یبنا(  ا ( یران  ا کتاب  خبرگزاری 
ن«  یا مر بنی عا ل  قبا ا «  ، ه نشا ما کر
سنقری«،  »شاهد  به  متخلص  شاعر 
توابع  از  سنقروکلیایی  شهرستان  اهل 
کرمانشاه است که در دوران تحصیل از 
شعر  هرازگاهی  دبیرستان  اول  کالس 
با  سنقری«  »شاهد  می سرود.  نیمایی 
وجود فراز و نشیب ها و نیز ممانعت های 
آموزگاران و مدیران وقت، از همان زمان 
دانش آموزی عالقمند به ادب و هنر شد 

و شعر می سرود.
تاکنون چهار کتاب از این شاعر به 
چاپ رسیده است؛ »رقص مرگ برگها« 
شامل ۱۰۴ غزل )از انتشارات آرمان رشد 
»محراب  جلد(،   ۱۰۰۰ تیراژ  با  تهران 
)از  بلند  مثنوی  یک  قالب  در  سنگر« 
دنیا  »یک  هشت(،  پالک  انتشارات 
عشق در قلب یک روستا« که زندگینامه 
دوست شهیدش سردار حجت احمدی 
است )از نشر گوهر ماندگار قم( با تیراژ 
5۰۰ جلد، »کنگره بزرگداشت سرداران 
شهید« با تیراژ ۲۰۰۰ جلد از جمله این 

عناوین چاپ شده است.
 وی در گفت وگویی از مرحومان 
استاد روح اهلل امیری، عبداهلل اعتمادی، 
ابوالحسن مهجوری، مرحوم حشمت اهلل 
علی  خشنودی،  کاوس  کالنتری، 
سعید  یزدی،  ا محمدرضا  نی،  عمرا
اقبال  مظفری،  محمدرضا  اعتمادی، 
نم  خا مجدیان،  ا ن  مرا کا مظفری، 

امجدیان، اهورا و ... به عنوان تعدادی 
از شاعران برجسته و توانمند سنقر یاد 
کرد که آشنایی بهتر جوانان ادب دوست 

با شخصیت و آثار آنان ضرورت دارد.
 »شاهد سنقری« در مورد موانع 
روزهای  نخستین  در  به شعر  پرداختن 
در  گفت:  شاعری اش،  و  شعر  تجربه 
متاسفانه  مدرسه  در  تحصیل  دوران 
تشویق  را  دانش آموزان  نه تنها  دبیران 
نمی کردند بلکه هر گونه فعالیت هنری 
را مانعی برای درس خواندن می دانستند. 
با این وصف به سرودن شعر کالسیک و 
نیمایی ادامه دادم و البته به شعر سپید 

هم پرداختم.
به  پرداختن  از  همزمان  که   وی 
اضافه  است،  نبوده  غافل  هنرها  دیگر 
به کارهای  کرد، در کنار سرودن شعر 
 ، یسی مه نو یشنا نما ن  همچو یگر  د
صحنه آرایی  و  گریم  تئاتر،  کارگردانی 
ی  مجر همچنین  و  ختم  ا د می پر
همایش ها و جشنواره های شهرستانی، 

استانی و کشوری بودم.

که  کشور  غرب  خطه  شاعر  این 
سهیل  ادبی  انجمن   ۱۳5۲ سال  در 
تشکیل  سنقر  عمومی  کتابخانه  در  را 
تشویق  به  و  شاعران  به جذب  و  داده 
به  عالقه مند  که  جوانانی  و  نوجوانان 
سرایش شعر بودند  پرداخته است، ادامه 
داد: آنچه که موجب آشنایی نسل جوان 
با شاعران و اهل قلم می شود، برگزاری 
مراسم شعرخوانی و همایش های ادبی 
و فرهنگی است که با وجود نهادهای 
فرهنگی و هنری موازی با هم، متاسفانه 
جامعه ما از چنین همایش هایی محروم 
بی توجهی  از  من  عقیده  به  که  است 
همین نهادها به مسائل فرهنگی، هنری 

و ادبی نشات می گیرد.
خال  این  شد:  یادآور  بنی عامریان 
باعث شده تا جوانان آشنایی چندانی با 

شاعران و اهل قلم نداشته باشند.
 وی در بخش دیگر از این گپ و 
گفت، از مشکالت موجود در زمینه چاپ 
کتاب به عنوان درد بزرگ اهالی قلم یاد 
کرد و ادامه داد: گرانی کاغذ، هزینه های 

نامناسب  ساپورت  همچنین  و  چاپ 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موجب 
نویسندگان  و  شاعران  که  است  شده 

نتوانند آثار خود را به چاپ برسانند.
کرد:  اضافه  سنقری  شاعر  این 
عده ای  روزها  این  که  نماند  ناگفته 
به  اقدام  چاپخانه داران  از  فرصت طلب 
کوتاِه  قصه  و  شعر  کتاب های  انتشار 
اصطالح  به  لبته  ا می کنند  مشترک 
که  می پردازند  جوانانی  دوشیدن  به 
می خواهند آثارشان را به چاب برسانند، 
ادارات  کتاب  نشر  مسئولین  بی آنکه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مانع از فعالیت 

این افراد شوند.
 وی معتقد است: متاسفانه کتاب 
مهجورند  کامال  امروزه  کتابخوانی  و 
ندارند،  را  گدشته  رونق  کتابخانه ها  و 
و  ن  نا ا جو ری  بیکا کتاب،  نی  ا گر
دیگر  سوی  ز  ا و  دانش آموختگان 
بازار  همچنین  و  زندگی  نگرانی های 
داغ شبکه های مجازی همچون تلگرام 
این  اصلی  عوامل  واتساپ  و  اینستا  و 

رخداد تلخ است.
»شاهد سنقری« با تاکید بر اینکه 
شهرستان سنقروکلیایی از منابع انسانی 
کتابخوانی  و  کتاب  عرصه  در  خوبی 
توجه  عدم  اما  افزود:  است،  برخوردار 
برخی مدیران و مسئولین موجب شده 
تا نشود از این منابع در جهت اعتالی 

شهر استفاده شود.
ادبی  آینده  خصوص  در  وی   
می پروراند،  سر  در  که  برنامه هایی  و 
گفت: اگر توفیقی حاصل شود قصد دارم 
کالسیک،  سروده های  و  نمایشنامه ها 
نیمایی و سپید را هم به چاپ برسانم، 
البته این در صورتی است که مشکالت 
موجود در چاپ برطرف شود و امکانات 

مالی فراهم آید.

خأل همایش های ادبی بر بیگانگی جوانان با اهل قلم دامن زده است

کتاب »قیام و قلم«  از سوی هیأت رزمندگان اسالم منتشر شد
دنیای جوانان: در آستانه ماه 
اسالم  رزمندگان  هیأت  محرم 
مجموعه  قلم«  و  »قیام  کتاب 
براساس  را  عاشورایی  نوحه های 
شعرای  نغمه سرایی های  و  اشعار 
رحیمی،  یوسف  آقایان  ارجمند 
محمدزمانی،  جواد  یزدانی،  رضا 
منتشر   . . . و  لحی پور  محمدصا

کرده است.
به  به گزارش دنیای جوانان 

نقل از روابط عمومی هیأت رزمندگان اسالم، حجت االسالم عبدالرحمن 
سفیدی امین معاون فرهنگی هیأت رزمندگان اسالم اظهاردکرد:این کتاب در 
اختیار مداحان و نوحه سرایان در آستانه ماه محرم قرار خواهد گرفت تا ان شاء 
اهلل شاهد کیفیت بخشی بیش از پیش به نوحه های مداحان در این ماه باشیم.

سفیدی گفت: نوحه سرایی یکی از هنرهایی است که در فرهنگ دینی و 
عقیدتی ما دارای سوابق طوالنی و عمیقی است که در گذر زمان و در قالب 
مفاهیم و مضامین سیاسی، فرهنگی، عقیدتی، احساس و عقالنیت تجلی 
یافته است. این هنر که در قالب مداحی بروز و ظهور پیدا کرده و پشتوانه 

فرمی و محتوایی آن است، ابزاری پیشرو و سازنده است.
معاون فرهنگی هیأت رزمندگان اسالم با بیان اینکه رسالت نوحه، صرفا 
بیان مصائب آل اهلل و تحریک عواطف مستمع در یک مجلس روضه نیست 
بلکه هدایت فکری جامعه براساس معیارهای نهضت عاشورا و همچنین 
ایجاد جریان مطالبه احقاق حق امام، از مهم ترین اهداف آن است، تصریح 
کرد: اکنون در آستانه محرم، برپایه اشعار و نوحه های عاشورایی، مجموعه ای 
ارزشمند باتوجه به فاخر بودن آثار و عصمت شعر و نغمه از آفات و آسیب های 

شایع امروز، تدوین و در اختیار جامعه هدف قرار گرفته است.
فایل  همراه  به  کتاب  این   PDF فایل  دریافت  برای  عالقه مندان 
 ۳۸۱۰۴۴=http://eheyat.com/?p صوتی سبک نوحه ها می توانند از

اقدام کنند.

حذف برخی واسطه ها با شیوع کرونا 
زمینه ساز تحول در صنعت نشر خواهد شد

اعظم کیان افراز، شیوع کرونا را موجب تسریع در توسعه روش های 
فروش و بازار یابی کتاب می داند و معتقد است، با حذف کتاب فروش و موزع 
به عنوان واسط به طور تدریجی شاهد نوعی تحول در حوزه نشر خواهیم بود.

حذف برخی واسطه ها با شیوع کرونا زمینه ساز تحول در صنعت نشر 
خواهد شد

اعظم کیان افراز، مدیر انتشارات افراز، درباره تحلیل ها مبنی بر تاثیر 
توزیع  شبکه  دو  تدریجی  حذف  بر  کتاب  مجازی  فروشگاه های  توسعه 
شیوع  از  پیش  حتی  می  رسد،  به نظر  کرد:  بیان  کتاب  فیزیکی  عرضه  و 
کرونا، ظهورغول هایی مانند آمازون و توسعه آن در سراسر دنیا، به فعالیت 
کتاب فروشی های فیزیکی آسیب وارد کرد. در ایران نیز، از چند سال گذشته 
فروش اینترنتی کتاب از سوی ناشران، کتاب فروشان و همچنین موزعان آغاز 
شده بود، اما با شیوع کرونا شاهد افزایش فروشگاه های اینترنتی هستیم.  

فروشگاه های  به  نیز  کتاب  مخاطبان  که  مطلب  این  بیان  با  وی   
اینترنتی تمایل بیشتری پیدا کرده اند، افزود: کرونا شیوه  های فروش کتاب 
را تغییر داده و موجب شده تا فعالیت برخی کتاب  فروشی های فیزیکی متاثر 
شود. به نظر می رسد مانند بسیاری از مشاغل که امروزه دیگر وجود ندارند، 
در حوزه نشر نیز برخی فعالیت ها، مانند کتاب فروشی  بسیار محدود خواهند 
شد؛ البته نه فقط به دلیل تاثیرات کرونا، بلکه اینترنت و فناوری های نوین، 
زمینه ساز این تغییرات خواهند بود و همه گیری کرونا جریان این تغییرات را 
تسریع  تشدید کرد. افراز ادامه داد: بسیاری از فعاالن حوزه نشر که رویکرد 
سنتی داشتند، متاثر از شرایط فعلی متقاعد شدند که باید به ابزار های نوین 

مجهز و با روش های نوین به فروش کتاب اقدام کنند.  
فناوری های  ورود  می توان  آیا  اینکه  درباره  افراز،  انتشارات  مدیر   
نوین را آغاز تحول در صنعت نشر دانست؟ گفت: به نظر می رسد با توسعه 
فروشگاه های مجازی کتاب، موزع به عنوان واسطه بین ناشر و مخاطب، 
حذف و ناشران به طور مستقیم با مخاطبان در ارتباط قرار می گیرند؛ بنابراین 
تدریجی شاهد نوعی تحول در صنعت نشر باشیم. با شکل گیری این جریان 
تحولی، کتاب فروشان و موزعان حتما باید به استفاده از فناوری های نوین و 
تعامل با مخاطب از این طریق توجه کنند؛ درغیر این صورت با نگاه سنتی 

نمی توان به کسب وکار در حوزه نشر ادامه داد.         
 افراز با اشاره به تغییر شیوه های بازار یابی کتاب به دلیل حذف برخی 
واسطه ها و ارتباط مستقیم بین ناشر و مخاطب ادامه داد: ارتباط مستقیم 
مخاطب با ناشر، تاثیر قابل توجهی بر معرفی و فروش کتاب دارد. با تغییر 
شیوه فروش سنتی که با حضور ویزیتور کتاب در فروشگاه ها اتفاق می افتاد، 
در روش های نوین نیرو های انسانی جدید کنار ناشر قرار می گیرند و با تولید 

محتوا برای کاربر فروشگاه مجازی به جریان فروش کمک می کند.
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پروانه رسولی خوشبخت

میراث جالل سنگین است

پژوهشگر  تقیان همسر مرحوم جالل ستاری  دنیای جوانان: الله 
و اسطوره شناس، گفت: پیمودن راه جالل ستاری، مرد راه می خواهد.

الله تقیان پژوهشگر حوزه تئاتر دیروز سه شنبه در حاشیه مراسم 
تشییع پیکر همسرش جالل ستاری، گفت: میراث جالل سنگین است.

وی با اشاره به انبوه آثار تالیف و ترجمه این اسطوره شناس فقید، 
افزود: پیمودن راه او، مرد راه می خواهد.

جالل ستاری، نویسنده، مترجم و اسطوره شناس مطرح روز شنبه، 
نهم مرداد و 5 روز پیش از آنکه نودسالگی را پشت سر بگذارد، دامن از 
جامه خاکی درکشید و پیکرش امروز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 

)س( به خاک سپرده شد.
این محقق، اسطوره شناس و اندیشمند از معدود چهره هایی است 
که سال ها در حوزه  اسطوره و اسطوره پژوهی تالش های پیگیری انجام 
داده و عالوه بر ترجمه  آثار متعدد، در این زمینه کتاب  نیز نوشت. وی  

متولد ۱۴ مرداد ۱۳۱۰ خورشیدی در رشت بود.
ستاری در سوئیس تحصیل کرد و دکتری گرفت. یکی از استادان 
معروف او ژان پیاژه بود. او درباره مدت زمان حضور در سوییس و تاثیر 
آن برخود گفته است: از ۱95۱ تا ۱96۳ میالدی آن جا بودم. ۱۳ سال 

طول کشید. 
در سال های دهه پنجاه که وی برای نخستین بار آثار اندیشمندانی 
چون گاستون باشالر، آنتونن آرتو، جرج دومزیل، والدیمیر پراپ و بسیاری 
دیگر را به فارسی ترجمه می کرد، این نام ها که حتی امروز هنوز چندان 
شناخته شده نیستند، کامال ناشناس بودند. ستاری در همان سال ها، تاثیر 
مهمی در سازمان دادن به برنامه ریزی های فرهنگی نهادینه در کشور 
داشت و پس از آن نیز فعالیت های انتشاراتی اش، دو چندان شد. جالل 
ستاری بیش از ۱۰۰ کتاب در زمینه های افسانه شناسی، ادبیات نمایشی 

و نقد فرهنگی در طی بیش از 6۰ سال، تألیف و ترجمه کرده است.
فرهنگ  وزارت  از  را  هنر  و  فرهنگ  نشان    ۱۳۸۴ سال  در  وی 

فرانسه را دریافت کرد.
جالل ستاری در مقام نویسنده و مترجم تخصصی نزدیک به 9۰ 
جلد کتاب در زمینه های افسانه شناسی، ادبیات نمایشی و نقد فرهنگی 
در طول بیش از 6۰ سال به رشته  تحریر درآورده است. این کتاب ها 
بیشتر از کتاب های مرجع و شاخص در زمینه های تخصصی خود هستند. 
جان های آشنا، آخرین مصاحبه با سارتر )ترجمه(، جهان نگری )ترجمه(، 
تراژدی و انسان، بازتاب اسطوره در بوف کور، فرهنگ و تئاتر و طاعون 
)ترجمه(، اسطوره در جهان امروز پژوهشی در ناگزیری مرگ گیلگمش 
در  شرق  فرهنگ،  قلمرو  در  ایران،  فرهنگ  در  زن  سیمای  )ترجمه(، 
ادبیات فرانسه )ترجمه(، افسون شهرزاد، نمایش در شرق، اسطوره و رمز 
در اندیشه میرچا الیاده، درد عشق زلیخا، در بی دولتی فرهنگ، آیین و 
اسطوره در تئاتر، پژوهشی در اسطوره گیلگمش و افسانه اسکندر، جهان 

اسطوره شناسی )ترجمه( بخش اندکی از آثار اوست. 

افتتاح کتابخانه عمومی ویژه ادبیات 
داستانی 

دنیــای جوانــان: آییــن افتتــاح 
ادبیــات  ویــژه  عمومــی  کتابخانــه 
ــگ  ــر فرهن ــور وزی ــا حض ــتانی ب داس
ــود. ــزار می ش ــالمی برگ ــاد اس و ارش
ــه  ــان ب ــای جوان ــزارش دنی ــه گ ب
کل  اداره  عمومــی  روابــط  از  نقــل 
کتابخانه هــای عمومــی اســتان تهران، 
ــات  ــه ادبی ــادن ب ــتای ارج نه در راس
ــور  ــه منظ ــران و ب ــتانی ای ــی داس غن
ــتر  ــاد بس ــر و ایج ــانی بهت خدمات رس
مطالعاتــی مناســب بــرای پیشــبرد 

ــه  ــتین کتابخان ــور، نخس ــی کش ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــداف نه اه
عمومــی ویــژه »ادبیــات داســتانی« بــا حضــور ســیدعباس صالحــی، 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، علیرضــا مختارپــور، دبیــر کل نهــاد 
کتابخانه هــای عمومــی کشــور، معاونــان و جمعــی از مدیــران و 
مســئوالن در روز چهارشــنبه )۱۳ مردادمــاه(  ســاعت ۱5 بــا رعایــت 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــتی برگ ــای بهداش پروتکل ه
بنــا بــر اعــالم، کتابخانــه عمومــی شــهید چمــران بــا مشــارکت 
خانــه کتــاب و ادبیــات داســتانی ایــران بــه نخســتین کتابخانــه ویــژه 
ــا بیــش از ۲6  »ادبیــات داســتانی« در کشــور تبدیــل شــده اســت، ب
هــزار جلــد کتــاب کــه از ایــن میان بالــغ بر ۱۳ هــزار جلــد آن در حوزه 
ادبیــات داســتانی اســت، و پــس از رفــع محدودیت های کرونایــی، آماده 
خدمت رســانی بــه عمــوم مــردم اســت.کتابخانه عمومــی چمــران بــا 
مســاحت ۴5۸ مترمربــع در بوســتان ورزش منطقــه گیشــا تهــران واقع 
اســت و دارای بخش هــای مختلفــی از جملــه مخــزن اصلــی، مرجــع، 

ســالن مطالعــه، بخــش کــودک و بخــش نشــریات اســت.

انصاری،  هادی  دکتر  قزوین 
ادبیات  و  زبان  دکترای  تحصیلکرده 
فارسی، در مقاله  خود با عنوان »درست 
آن  که  بخوانیم«  درست  و  بنویسیم 
است،  داده  قرار  ایسنا  اختیار  در  را 
و  خواندن  درست  درباره  می نویسد: 
گفتن و نوشتن، تاکنون بسیار گفته اند 
و نوشته اند و شنیده ایم و خوانده ایم؛ 
زبان  پاسداشت  نیست.  کافی  ولی 
اشکال ها،  کردن  برطرف  و  فارسی 
نمی تواند به چندنوشته، برنامه، کتاب 
و جزوه منحصر باشد و اگر هر روز هم 
یادآوری شود، تکراری نخواهد بود و 

تأثیرخود را خواهد گذاشت.
تا  شدیم  آن  بر  منظور  بدین 
برخی اشکال های رایج امروزی را که 
در گفتار و نوشتار مردم، فراوان دیده و 
شنیده می شود، یادآوری و اصالح کنیم 
تا شاید بتوانیم در راه درست خواندن 
و درست نوشتن واژه ها، اصطالح ها، 
عبارت ها و درنهایت برای پاسداشت 

زبان فارسی قدمی برداریم.
حرف )پ(

ُپرتِقال / ُپرتِغال
ُپرتِقال، با )ق( نام میؤه معروف 
است و ُپرتِغال، با )غ( نام کشوری در 
اروپای غربی است. بهتر است هرکدام 

با امالی درست خود نوشته شوند.
پوِل ُخرد / پول خورد

)ُخرد( درزبان فارسی صفت است. 
به معنای کوچک، ریز، ریزه، ریزشده، 
فعل  )خورد(  بهاست.  کم  و  اندک  و 
شخص  سوم  ساخت  ساده،  ماضی 
مفرد است یا همان بُن ماضی ازمصدر 
)خوردن(. ُخرد در معنای کوچک و ریز 
در واژه هایی مانند: ُخرد اندام، ُخردسال 
ُخرد  پول  کار می رود.  به  ُخردشده  و 
نیز ازاین دسته است. یعنی پولی که 
به لحاظ ارزش، کم بهاست و وقتی 
به سکه های کم  بود،  رایج  که سّکه 
ارزشتر، )پول ُخرد( گفته می شد. گاهی 
نادرست  که  می نویسند  خورد(  )پول 

است. خورد در واژه هایی مانند: خورد 
خوردوخوراب،  وخورد،  زد  وخوراک، 
بازخورد و... دیده می شود. فعل )خورد( 
با صفت )ُخرد( هم آوایی دارند ولی در 
نگارش متفاوتند. لذا به امالی آن ها 

باید توجه کرد.
پیش غازی، ُمَعلَّق بازی / پیش 

قاضی معلق بازی
بسیاری ازحروف در زبان فارسی 
ه(، )س، ص(،  )ح،  دارند:  آوایی  هم 
و  ظ(  ذ، ض،  )ز،  ط(،  )ت،  غ(،  )ق، 
)ء، ع( به همین سبب بسیاری از واژه 
وترکیب هانیز هم آوا می شوند. یعنی 

یا  همصدا  وصوتی،  نظرشنیداری  از 
متفاوتند.  درنگارش  ولی  آوایند،  هم 
غلط  ایجاد  باعث  آوایی  هم  این 
و  َمَثل  همین  مانند  می شود.  امالیی 
بازی(،  ُمعلّق  غازی،  )پیش  حکمت: 
که اغلب هنگام نگارش )پیش قاضی( 

می نویسند.
غازی(  )پیش  که  درصورتی 
از  فاعل  اسم  غازی،  است.  درست 
بر  عالوه  عربی  در  و(  ز  )غ  ریشٔه 
ریسمان  معنی  به  جنگجو،  معنای 
غازی،  )پیش  است.  معرکه گیر  و  باز 
این که در حضور  بازی( یعنی  ُمَعلَّق 
معرکه گیر و ریسمان باز که در هنرهای 
گوناگون ماهر و مجّرب است، ُمَعلّق 
بی اهمیتی  و  ناچیز  بسیار  کار  زدن، 
است. به عبارتی دیگر در حضور چنین 
استاد کاملی، این کارها پیش پا افتاده 
و سبک است و هنر محسوب نمی شود. 
بیشتر مردم این ترکیب را مانند برخی 
ولی  ند  شنیده ا دیگر،  ترکیب های 
ننوشته اند. به همین سبب موقع نوشتن 
)غازی( را با )ق( و )ض( می نویسند: 
)قاضی(. الزم است با امالی درست 
گاهی  البته  شود.  نوشته  )غازی(  آن 
سؤالی  و  می آورند  درمیان  )و(  حرف 
می کنند: )پیش غازی و ُمَعلَّق بازی؟( 
که شکلی دیگر از همین مَثل است و 

ایرادی ندارد.

نگاهی به اِشکال های گفتاری و نوشتاری امروز

طرح تابستانه کتاب ۱۴۰۰ درحالی وارد چهارمین 
روز شد که سه کتاب فروشی شهرستانی، صدرنشینی خود 
را به عنوان پر فروش  ترین کتاب فروشی  ها براساس تعداد 

کتاب، همچنان حفظ کرده اند.
پر فروش  ترین های  شهرستانی؛  کتاب فروشی های 

تابستانه ۱۴۰۰
روز  سه  ایران )ایبنا(،  کتاب  خبرگزاری  گزارش  به 
 9۰6 فروش  مجموع  گذشت.   ۱۴۰۰ کتاب  تابستانه  از 
کتاب فروشی دارای فروش، در پایان سومین روز به ۱۱ 
میلیارد و ۸۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار و 5۷ تومان رسید. این 
رقم برابر است با فروش ۲۰۴ هزار و 6۱۰ نسخه کتاب.

 در تابستانه کتاب ۱۴۰۰ از تهران ۱6۲ کتاب فروشی 
کتاب فروشی   ۷۳9 کشور  نقاط  سایر  از  مجموع  در  و 
شهرستان ها  از  کتاب فروشی   ۲۳5 و  استان  مراکز  از 

مشارکت دارند.
تابستانه کتاب ۱۴۰۰،  برگزاری  از  روز  از سه  بعد   
عنوان پر فروش  ترین کتاب فروشی  ها براساس تعداد کتاب به 
ترتیب به دنیای کتاب قم، فرازمند رشت و کلبه کتاب جهرم 

رسید. همان طور که پیش بینی می شد، یکی از رقابت های 
گرم این شاخص بین دو کتاب فروشی کلبه کتاب جهرم 
و جمال از قم است. به نظر می رسد در چند روز باقی مانده 
این دو کتاب فروشی در رتبه های سوم  چهارم جابه جا شوند. 
ماه پیشونی تهران، شعبه ارگ شهر کتاب اصفهان، پاتوق 
کتاب شیراز، پردیس اصفهان، پاتوق کتاب اراک و کتاب 

محام اهواز در رتبه های بعدی قرار دارند.
 تهران در شاخص پر فروش  ترین استان ها براساس 
تعداد همچون روز های قبل در صدر قرار دارد و به نظر 
می رسد اختالف قابل توجه آن با کتاب فروشی های استان 

خراسان رضوی، در روز های آتی ادامه داشته باشد.
حفظ  با  فارس  قم،  اصفهان،  کتاب فروشی های 
موقعیت در رتبه های بعدی قرار دارد و استان  های گیالن، 
نیز  کردستان  و  مازندران  خوزستان،  شرقی،  آذربایجان 
جا  نمودار  این  انتهای  در  اندک  بسیار  اختالف های  با 

گرفته اند.
استان ها  پرفروش  ترین  یعنی  شاخص،  آخرین   
با  تهران  استان  می دهد،  نشان  فروش  مبلغ  براساس 

در  همچنان  اصفهان  استان  با  میلیونی   ۴۰۰ اختالف 
جایگاه نخست قرار گرفته است. این میزان اختالف بین 
از ۲۰  رتبه دوم و سوم، یعنی خراسان رضوی به کمتر 
را  استان  دو  این  جابه جایی  احتمال  که  میلیون می  رسد 

تقویت می کند.
رتبه سوم با اختالف قابل توجه با جایگاه سوم به 
استان قم اختصاص دارد. این استان که دو کتاب فروشی  
آن »دنیای کتاب« و »جم« در رتبه های نخست و چهارم 
قرار  تعداد کتاب  براساس  پر فروش ترین کتاب فروشی ها 
دارند، با اختالف بیش از ۲۰۰ میلیونی در جایگاه چهارم 
فروش  مبلغ  براساس  استان ها  پر فروش ترین  شاخص 

ایستاده است.
هرچه به نقطه انتهایی این نمودار پیش  می رویم، 
شرقی،  آذربایجان  فارس،  شامل  استا ن ها  بین  اختالف 
پیدا  کاهش  خوزستان  و  مازندران  گیالن،  کردستان، 
پنج  جابه جایی  می شود.  نزدیک  حداقل  به  و  می کند 
انتهایی این شاخص در روز های دیگر محتمل تر  استان 

به نظر می رسد.
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 از راست احمد پوری، محمود معتقدی و اسداهلل امرایی
اختصاصی دنیای جوانان

خم شد هزار مرتبه
هفتاد پشت صبر

حسین دارند

هر سال، ماجرای تو و سوگواری  ات
عهدی ست با خدای تو و خون جاری ات

هر سال، نه!... که روز به روز از زبان عشق
گل می کند حدیث تو و سربه داری ات

در ما، یزید کشته نمی شد، اگر نبود
این راه را بالغت آیینه داری ات...

خم شد هزار مرتبه هفتاد پشت صبر
آن روز، پیش صبر تو و پایداری ات!

می سوخت، می گداخت، در آن وسعت کبود
بر کوه می رسید، اگر زخم کاری ات

پرپر شدند روی زمین، پیش چشم تو
آالله های رنگ به رنگ بهاری ات!...

اینک، زمین به عشق تو همواره می تپد
این است، رمز خون تو و ماندگاری ات
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موفقیت متري شیش و نیم در فرانسه

با  نیم،  و  شیش  متری  فیلم 
تهران، ساخته  قانون  فرانسوی  نام 
سعید روستایی که از چهارشنبه ۲۸ 
و  پاریس  در  سالن   ۱۲۸ در  ژوییه 
نمایش  به  فرانسه  شهر هاي  دیگر 

آمده است، توانسته در عرض 5 روز اول 
نمایش خود ۲9۰۰۰ تماشاگر داشته باشد. 
البته در برخی سینماها به ویژه در حومه پاریس و یا شهر هاي دیگر، 
تنها در ۲ یا ۳ سانس در روز برنامه ریزی شده است که روندی طبیعی 
است. با توجه به اینکه محدودیت برای تماشاگران برای وارد شدن 
به سالن های سینما برقرار است و همگی باید تست کرونا بدهند و یا 
کارت واکسن زدن به همراه داشته باشند، تعداد تماشاگران محدودتر 

از مواقع عادی خواهد بود.

حسین لطیفي و موسسه خیریه مهرآفرین

خیریه  مدیره  هیات  ئیس  ر
هنرمندان مهرآفرین، از افتتاح رسمی 
این موسسه در روزهای آتی خبر داد. 
هیات  رئیس  لطیفی،  محمدحسین 
مدیره این موسسه درباره فعالیت هایی 

که قرار است توسط این موسسه مردم نهاد 
انجام گیرد گفت: مجوز رسمی این خیریه 
زمستان سال گذشته صادر شد و همانطور که از اسم موسسه مشخص 
است، با جمع آوری یک سامانه اطالعاتی مشخص از تمامی هنرمندان 
حاضر در کشور، فعالیت های خیرخواهانه متعددی به این قشر ارائه می شود. 
از جمله اهداف اصلی این موسسه می توان به بحث اشتغال زایی، بیمه، 
با یک  اشاره کرد که  به رفع مشکالت معیشتی هنرمندان و...  کمک 
نزدیک  آینده ای  در  اقدامات  این  تمامی  اصولی  و  درست  برنامه ریزی 

پیگیری خواهد شد.

قراردادهاي کرونایي و غالمرضا موسوي

رییس هیات مدیره اتحادیه صنف 
تهیه کنندگان، بیان کرد با توجه به اینکه 
کرونایی  شرایط  برای  تیپی  قرارداد 
سینمایی  عوامل  است،  نشده  طراحی 
باید در هنگام عقد قرارداد به همه موارد 

اینکه  دقت کنند. غالمرضا موسوی درباره 
برخی از عوامل سینمایی اعالم کرده اند که 
در قراردادهایی که بسته می شود از سوی تهیه کنندگان بندی اضافه شده که 
در صورت ابتالی فرد به کرونا در زمان فیلمبرداری، دستمزدی برای طول 
درمان فرد پرداخت نخواهد شد، گفت: پیش از هر چیز باید اعالم کنم که 
قراردادی در زمینه شرایط کرونایی طراحی و اجرا نشده، البته قراردادهای 
پیشنهادی درباره چگونگی همکاری افراد در طول دوره کرونا داشته ایم، اما 
قرارداد تیپی که بگوییم دو طرف قرارداد در چنین شرایطی بر چه مبنایی 

باید حرکت کنند، نداریم و دوستان باید دقت و تعامل داشته باشند!
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

اسکار و قوانین جدید

آیا اصغر فرهادي به اسکار مي رسد!؟

بعد از حضور نسبتا موفق و قدرتمند فیلم قهرمان ساخته اصغر 
فرهادي در جشنواره کن، حاال رایزني ها درباره حضور این فیلم در 
اسکار باال گرفته است ولي گویا با اتفاقات زیادي رخ دهد تا شاهد 
حضور قهرمان در اسکار باشیم. طیق قوانین جدید آکادمی اسکار، 
فیلم ها در صورت اکران در کشوری غیر از کشور مبدا نیز می توانند 
واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز سینمایی 

اسکار شوند.
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار تحت تاثیر همه گیری 
جهانی ویروس کرونا، در دو سال اخیر تغییراتی را برای تسهیل 
حضور آثار در این جوایز سینمایی ایجاد کرده است و شاخه بهترین 
نمایندگان رسمی کشورهای  به سبب حضور  نیز  بین المللی  فیلم 
نیز  امسال  اساس  این  بر  است.   شده  تغغیراتی  دستخوش  دیگر 
همچون دوره گذشته و سبب تعطیلی سینماها در برخی از مناطق 
جهان، فیلم هایی که از پیش برنامه اکران سینمایی داشته اند اما در 
نهایت در ابتدا از طریق سامانه های نمایش آنالین معتبر اکران شدند 
نیز می توانند تحت شرایطی واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین 
نود  بر اساس قوانین  فیلم جوایز سینمایی اسکار شوند. همچنین 
و چهارمین دوره جوایز سینمایی اسکار و برای تسهیل حضور آثار 
سینمایی در این جوایز در شرایط کنونی، فیلم ها برای معرفی رسمی 
برای حضور در شاخه بهترین فیلم بین المللی الزاما نیاز به اکران 
در کشور مبدا ندارند و در صورتی که در یکی از کشورها )غیر از 
آمریکا و کشورهای تحت قلمرو آن( به مدت حداقل ۷ روز پیایی 
اکران تجاری داشته باشند، در صورت داشت دیگر شرایط، واجد 
معرفی به عنوان نماینده رسمی کشور معرفی کننده خواهند شد. 

شاخه  در  حضور  برای  فیلم ها  آکادمی،  معمول  قوانین  طبق 
بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۲، باید در حد فاصل بین اول 
ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ )۱۲ دی ۱۳99 تا ۱۰ دی ۱۴۰۰( در 
و  باشند  داشته  داشته  سینمایی  اکران  روز   ۷ حداقل  مبدا  کشور 
در ایران تنها ۱۱ فیلم تاکنون در این بازه زمانی اکران سینمایی 
رضا  کارگردانی  به  است  جرم  فیلم  این  دیدن  شامل  که  شده اند 
طریقت،  نادر  کارگردانی  به  می بارد  باران  هم  اینجا  زهتابچیان، 
آن شب به کارگردانی کوروش اهری، الله به کارگردانی اسداهلل 
نیک نژاد، تکخال به کارگردانی مجید مافی، خون شد به کارگردانی 
بار آدم باش به کارگردانی شهرام  مسعود کیمیایی، هفته ای یک 
شاه حسینی، مدیترانه به کارگردانی هادی حاجتمند، قصه عشق پدرم 
به کارگردانی محمدرضا ورزی، سیاه باز به کارگردانی حمید همتی و 

دینامیت به کارگردانی مسعود اطیابی می شود. 
حضور  از  پس  فرهادی  اصغر  کارگردانی  به  قهرمان  فیلم 
رونمایی موفق در جشنواره فیلم کن و کسب جایزه بزرگ هیات 
داوران این رویداد سینمایی، بخت نخست انتخاب به عنوان نماینده 
رسمی ایران در شاخه بهترین فیلم بین المللی نود و چهارمین دوره 
جوایز سینمایی اسکار است.  هنوز تاریخ اکران قهرمان در ایران 
مشخص نشده است اما این فیلم قرار است از ۱۲ نوامبر در سوئد، 
۲۲ دسامبر در فرانسه اکران عمومی شود و در این صورت و طبق 
قوانین اسکار می تواند بدون اکران در ایران نیز به عنوان نماینده 
کشورمان در شاخه بهترین فیلم بین المللی نود و چهارمین دوره 

جوایز سینمایی اسکار انتخاب شود. 
کمپانی آمازون پخش فیلم قهرمان در آمریکا را در اختیار دارد 
و این فیلم برای این که بتواند در سایر شاخه های اسکار ۲۰۲۲ واجد 
شرایط رقابت شود باید در بازه زمانی تعیین شده در آمریکا اکران 
شود. اصغر فرهادی را به عنوان یکی از شانس های شاخه بهترین 
کارگردانی اسکار پیش رو نیز معرفی کرده اند. تاریخ اکران قهرمان 
در آمریکا نیز هنوز مشخص نیست. آخرین مهلت معرفی نماینده 
رسمی کشورها برای حضور در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار، 

۱5 دسامبر )۲۴ شهریور( است.

بهمن فرمان آرا و باشگاه آموزشي

بهمن  با  ساختن،  فیلم  وبینار 
ایران و  بار در  اولین  فرمان آرا، برای 
به صورت آنالین از ۱6 تا ۲۰ مرداد در 
یونسکو  آنالین  آموزش های  باشگاه 
ساختن  فیلم  شد.  خواهد  ر  برگزا
سینما از نگاه بهمن فرمان آرا، عنوان 

است.  کارگردان  این  روزه   ۴ مسترکالس 
فرازها و فرودها، تدوین و شکوفایی  فیلمنامه،  بررسی  به  این دوره  در 
فیلم، دوربین و زاویه دید و همچنین کارگردانی و انتقال حس پرداخته 
می شود. باشگاه آموزش های الکترونیک کمیسیون ملی یونسکو، در راستای 
است.  همچنین  دوره  این  برگزارکننده  فرهنگی خود،  آموزشی  اهداف 
عواید برگزاری این دوره از طرف بهمن فرمان آرا، به مناسبت ۳۰ سالگی 
این موسسه خیریه  محک، به کودکان مبتال به سرطان تحت حمایت 

تقدیم خواهد شد.

ما
سین
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محمد حسین زاده

این روزها طرح صیانت از فضاي 
و  عجیب  تفاقات  ا ز  ا یکي  مجازي 
غریبي است که تمام اخبار را به خود 
حالي که  در  و  است  داده  اختصاص 
کار  روي  و  دولت  تغییر  شاهد  حاال 
طرح  این  هستیم،  جدید  دولت  آمدن 
که  است  عجیبي  تفاقات  ا ز  ا یکي 
بنجه  و  آن دست  با  باید  جدید  دولت 
نرم کند. بسیاري اعتقاد دارند که این 
دسترسي  کردن  محدود  یعني  طرح 
مردم به اینترنت و نقض آشکار آزادي 
و  ندارند  نظري  چنین  مسئوالن  ولي 
البته که در روزهاي اخیر صحبت هاي 
ضدونقیص زیادي هم داشته اند. برخي 
از آنها مي گویند هیچ محدودیتي ایجاد 
اعالم  علنا  برخي دیگر  و  نخواهد شد 

مي کنند که دسترسي مردم به اینترنت 
بین المللي محدود مي شود!

شاخص  زیگر  با نیان،  کیا رضا 
اخیر  روزهاي  در  تلویزیون  و  سینما 
محمدباقر  با  را  خاصي  نامه نگاري 
قالیباف، رئیس مجلس شوراي اسالمي 
داشته و این نامه ها کماکان ادامه دارد. 
نامه ای  در  کیانیان  رضا  پیش  چندروز 

در  قالیباف  محمدباقر  به  سرگشاده 
خصوص محدودسازی اینترنت نوشت: 
عزیز،  هم والیتی  و  همشهری  ِسالم 
آقای دکتر قالیباف... امروز عید است. 
خدا  سالم  که  ست  علی  موال  عید 
می گویم.  تبریک  او.  خانواده  و  او  بر 
از  نفر   ۱۲۱ از  علی وار!  عیدی  این  با 
از  می کنم.  تشکر  مجلس  نمایندگان 
اینترنت!  محدودکردن  طرح   تصویب 
هزاره سوم  زمان »معجزه  که  طرحی 
علنی شد و سال ها خاک خورد و  حاال 
نمایندگان  رسانیدید.  انجامش  به  شما 
مجلس کنونی به قول شما، با شعار رفع 
استضعاف و به قول ما از بین بردن فقر 
و فالکت و به قول معروف برای توسعه 
اقتصادی کشور  بر کرسی ها نشستند. 
آقای قالیباف! جان امام رضا)ع( -قسم 
آمدید  که  زمانی  از  داُدم-  مَشدی 

مجلس، در زمینه بهبود اقتصاد و رفع 
استضعاف چه لوایحی تصویب کردید؟ 
جان موال آیا همه چیز گران تر نشده؟ 
بیکاری بیشتر نشده؟ بی آبی فراوان تر 
نکرده؟ و حاال  استضعاف رشد  نشده؟ 
در روز عید موالیمان، هدیه شما به ما 
نامه  شما  به  ما  است؟  اینترنت  بستن 
خواهش  و  امضا   6۳۳۴۰۷ با  نوشتیم 

کردیم این طرح را در صحن مجلس 
طرح نکنید! اما جواب شما، بدون اینکه 
جواب نامه ما را بدهید، همین طرح و 
تصویبش در صحن مجلس بود! آیا تا 
به امروز،  به شهادت خودتان و بقال و 
چقال و جیب مردم، هر روز استضعاف 
حاال  نمی کند؟  پیدا  گسترش  واقعی 
جه  است!؟  مجازی  استضعاف  نوبت 
روش  و  راه  با  مضمونی  عیدی  ِهم 
صاحب  نصیحت های  و  دستورها  و 
چه  ِمَشد!  بِچه  جان،  قالیباف  عید.. 
تنگ  را  ینترنت  ا منه  دا کشورهایی 
صد  و  هند  روسیه،  چین،  اند؟  کرده 
البته کره شمالی. آیا ما دنباله روی این 
کشورها هستیم!؟ پس اگر دنباله رو آنها 
اقتصادی،  رشد  زمینه  در  هستیم، چرا 
دنباله روی  چرا  نمی کنیم؟  دنباله روی 
روسیه  و  چین  و  هند  اقتصادی  رشد 

نیستیم. فقط برای یادآوری! ما و ژاپن 
کردیم.  شروع  هم  با  را  مدرن  توسعه 
آنها  این است و سرانجام  سرانجام ما 
آیا  افتادم.  عیدی تان  یاد  همین.  آن.! 
هم  ما  موالی  روش  و  راه  سرانجام 

ُکره شمالی است؟
از  پس  روز  یک  مجلس  رئیس 
کیانیان  رضا  براي  پاسخي  نامه،  این 

نوشت. در این نوشته آمده بود: سالم 
مند  هنر و  الیتی  هم و همشهری، 
نیان  کیا رضای  قا  آ شتنی  دوست دا
عزیز... عید را به شما تبریک می گویم. 
علی سالمت  موال  سایه  زیر  انشاءاهلل 
و موفق باشید. آقا رضای عزیز، همین 
اول بسم اهلل من هم یک قسم مشدی 
روزی  از  رضا)ع(  امام  جان  که  میدم 
که کار این مجلس شروع شد یک روز 
بی خیالی  و  بی عملی  از  که  نبوده  هم 
کشور  اجرایی  مسئوالن  که  آقایانی 
خون  بوده اند  اقتصادی  حوزه های  در 
چند  تا  بگذار  باشد.  نشده  دلمان  به 
حسینی  و  راست  برایت  را  فقره اش 
جهش  طرح  از  چیزی  کنم.  تعریف 
یک  ساختن  برای  شنیده ای؟  مسکن 
نوشتیم،  قانون  مسکن  واحد  میلیون 
دیدیم،  بودجه  در  را  آن  اعتبارات 

سازوکارش را مشخص کردیم، گفتیم 
این طرح این قانون این سازوکار این 
هم پول. فکر میکنی چه کردند؟ هیچ 
نکردند! که البته انشاء اهلل دولت بعد با 
جدیت و برنامه صحیح آن را پیگیری 
و اجرا خواهد کرد. برای خانه های خالی 
کمی  مسکن  بازار  تا  گذاشتیم  مالیات 
خانه های  چون  گرفت  و  بگیرد  آرام 

خدا  بودجه  در  رفت.  اجاره  بیشتری 
تالشمان  تمام  که  می گیرم  شاهد  را 
اقشار  ضعیف ترین  به  کردن  کمک 
مردم بود. بعد از بیش از ۱۰ سال، اعتبار 
بازنشسته های  حقوق  همسان سازی 
تا  کردیم  تصویب  را  اجتماعی  تامین 
یک پیرمرد یا پیرزن بازنشسته جلوی 
نباشد.  شرمنده  نوه هایش  و  فرزندان 
برای  تومان  میلیارد  هزار   5۰ از  بیش 
محرومیت زدایی و ایجاد شغل در کشور 
آن طرف  از  و  دادیم  اعتبار تخصیص 
تا  هم کسری بودجه را کاهش دادیم 
مهار  کمی  الاقل  تورم  سرکش  اسب 
دو  تا  مسکن  وام  و  ازدواج  وام  شود. 
برابر افزایش پیدا کرد و برای زوج های 
جوان افزایش وام ویژه ای در نظر گرفته 
شد. این را شاید شنیده باشید که حقوق 
سربازان وظیفه هم تا بیش از سه برابر 
با  سال  ابتدای  از  و  کرد  پیدا  افزایش 
عزیزان  آن  به  جدید  مبنای  همین 
بر  عالوه  است.  شده  پرداخت  حقوق 
که  کردیم  حکم  سال ها،  از  بعد  این 
فرایند  در  کشاورزان  نمایندگان  حتما 
کشاورزی  محصوالت  قیمت  تعیین 
تعیین  تا ظلم قدیمی در  مداخله کنند 
و  شود  رفع  محصوالت  این  تعرفه 
گردد.  عادالنه  دولتی  خرید  قیمت 
کلیات مالیات بر عایدی سرمایه را هم 
پس از سالها تایید و تاکید کارشناسان 
علیه  مالیاتی  نظام  تا  کردیم  تصویب 
شود  اصالح  و  تعدیل  مردم  فقیرترین 
نیز مصوباتی  یارانه ها  افزایش  برای  و 
مصوب  که  آنگونه  البته  که  گذراندیم 
اقدامات دیگری  اجرا درنیامد.  به  شد، 
مثل پیگیری الیحه رتبه بندی معلمان 
درمان  هزینه های  بیمه ای  پوشش  و 
دستگاه  از  استفاده  الزام  و  ناباروری 
پز و طرح ها و اعتبارات ویژه استان ها 
به خصوص استان خوزستان، آبرسانی 
با  از ۱5۰ روستای خوزستان  به بیش 
اقدام  و  میدانی  نظارت  در  پیگیری 
مجلس  تالش های  از  بخشی  دیگر 
بود  خود  کار  به  آغاز  اول  یکسال  در 
فراوان  برنامه های  و  ساله   ۳ راهی  و 
فقط  اینها  داریم.  پیش  در  دیگری 
نتایج  که  است  مواردی  ز  ا بخشی 
کوتاه مدت دارد، وظیفه اصلی مجلس 
زیرساخت  اصالح  برای  ریل گذاری 
اقداماتی  هم  آن  در  که  است  اقتصاد 
انجام شده است که از گزارش دادن آن 
در این مجال صرف نظر می کنم. آقای 
کیانیان عزیز، بسیاری از این اقدامات 
با وادار کردن دولت به انجام کار توسط 
مجلس محقق شده است. اگر توان و 
بی گمان  بود  این  از  بیش  دولت  اراده 
نتایج بسیار بیشتری به دست می آمد. 
ناظر است و  قانونگذار و  نهاد  مجلس 
در حد توان می تواند دولت را وادار به 
کار کند. وضعیت اقتصادی کشور بدون 
این مصوبات به مراتب سخت تر می بود. 
با این وجود دلمان روشن است که با 
اتحاد و باور به توان مردم، بتوانیم بار 
مشکالت روی دوش مردم را کاهش 
خصوص  در  خدا...  لطف  به  دهیم. 
بود  که الزم  نکاتی  هم  طرح صیانت 
را صبح امروز به عرض رساندم. برنامه 
مجلس بستن اینستاگرام و واتس اپ و 
کسب  که  کاربرد  پر  پلتفرم های  سایر 
تعریف شده،  آنها  در  مردم  کارهای  و 
این  درباره  آنچه  از  بسیاری  نیست. 
وجود  آن  در  اصال  ادعا می شود  طرح 
ندارد. البته در همین خصوص هم طرح 
که  دارد  ابهاماتی  و  اصالحات  موجود 
بررسی های کمیسیون اصالح  در  آنها 
هم  را  کمیسیون  جلسات  شد.  خواهد 
به صورت علنی برگزار می کنیم تا هم 
باشند  داشته  نقد  فرصت  کارشناسان 
برایشان  آنچه  جریان  در  مردم  هم  و 
اهمیت حیاتی دارد قرار گیرند. با بگیر 

و ببند نمی توان مدیریت فرهنگی کرد 
باور  را  آن  و  قائلیم  این  به  هم  ما  و 
عزیز، همشهری  کیانیان  آقای  داریم . 
و هم والیتی، دعا کن ما بیشتر از اینکه 
هنوز  باشیم،  شده  سلحشورها  شبیه 
برای  دلمان  هنوز  باشیم.  کاظم  حاج 
عباس ها بسوزد و هنوز دهه ثباتی نشده 
باشیم. ما همانیم که از قبل می شناسی.
به  مجلس  رئیس  اینکه  از  پس 
که  لبته  ا و  داد  پاسخ  کیانیان  رضا 
کیانیان  رضا  نامه  اصلي  موضوع  به 
درباره طرح صیانت از فضاي مجازي 
بار  کیانیان  رضا  نداد!  روشني  پاسخ 
دیگر دست به کار شد و نامه اي دیگر 
شوراي  مجلس  ریاست  به  خطاب 
خود  دوم  نامه  در  او  نوشت.  اسالمي 
چقدر  قالیباف.  آقای  سالم  نوشت: 
هستید.  پاسخگو  شما  که  خوشحالم 
چون مسؤالن ما عادت به پاسخگویی 
خواندم.  را  شما  دوستانه  نامه  ندارند. 
جلوی  نمی خواهید  که  نوشتید  شما 
پلتفرم های پرکاربُرد گرفته شود. یعنی 
می خواهید در طرح موسوم به صیانت از 
فضای مجازی اصالحاتی ایجاد کنید. 
ولی می دانید که اصالح این طرح یعنی 
گفتمان  سالهاست  کمتر!  محدودیت 
ما  کشور  در  اطالعات  آزاد  جریان 
مورد گفتگوست. اما مراکز قدرت سعی 
می کنند خاموش بماند. چون اطالعات، 
و  است  قدرتمندان  انحصار  در  فقط 
جریان  در  مردم  عموم  ندارند  دوست 
می دانید  من  از  باشند،.بهتر  اطالعات 
که انحصار اطالعات، سرچشمه اصلی 
فساد و رانت و اختالس و تشدید فقر 
و فالکت و فحشاست. حاال با مصوبه 
آزاد  از دسترسی  با جلوگیری  مجلس، 
اینترنت  به  مردم  شرط  و  بی قید  و 
اطالعات  به  دسترسی  راه های  کامال 
عدم  برایشان سد می شود.  جزیی هم 
جستجوگر  موتورهای  به  دسترسی 
فضای  پلتفرم های  دیگر  و  اینترنتی 
آزاد  استفاده  جرم انگاری  و  مجازی 
و  بی اطالعی  جز  معنایی  اینترنت،  از 
خفقان برای مردم ندارد. چرا کشورهای 
اینترنت  دامنه  می کنند  سعی  پیشرفته 
برای  دهند؟  افزایش  در کشورشان  را 
به  کشورشان  مردم  همه  دسترسی 
قاعدتا  همگانی.  و  پیشرفت  اطالعات 
طبق  کامپیوتری  بزرگ  شرکت  هیچ 
کنیم،  دیکته  آنها  به  ما  که  قوانینی 
اگر  که  ما،  مثل  کرد.  نخواهند  رفتار 
پس  نمی پذیرفتیم.  بودیم  آنها  جای 
حاال  و  شد  خواهد  قطع  ما  دسترسی 
اختیار  در  صددرصد  اخبار  و  اطالعات 
قدرتمندان قرار خواهد گرفت و انحصار 
ندهای  با بیشتر  رشد  به  اطالعات 
دنیای  انجامید.  خواهد  قدرت  مافیایی 
از  واقعی  دنیای  کنار  در  هم  مجازی 
مردم دریغ خواهد شد و فقیرتر خواهیم 
شد. این مصوبه اگر اجرایی شود، قاچاق 
دستگاه های Space X رونق خواهد 
این دستگاه ها،  قاچاق  قاعدتا  و  گرفت 
به وسیله باندهای قدرت صورت خواهد 
انتظار  در  عواقبی  چه  می بینید  گرفت! 
با طرح شما  مردم و قدرتمندان است؟ 
فقیرتر  مردم  و  قدرتمندتر  قدرتمندان 
مجلس  رسالت  است  این  شد.  خواهند 
مستضعفان؟ و اما بعد در مورد نکته آخری 
که نوشتید. من همچنان فکر می کنم و 
آرزو دارم و کوشش می کنم، روزی همه 
در کشورمان به قانون احترام بگذارند و 
همه  برای  قانون  و  کنند  عمل  قانونی 
یکسان و برای همه فصل الخطاب باشد. 
هم برای سلحشور هم حاج کاظم و هم 
عباس. همان قانونی که امروز شما در 

راس وضع کنندگان آن هستید.
حال باید دید آیا رئیس مجلس بار 
دیگر پاسخي به اظهارات رضا کیانیان 

و سواالت خود خواهد داشت یا خیر؟
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