
رییس سابق سازمان توسعه تجارت:

احتیاط  در تصمیم گیری ها، مانع شکوفایی اقتصاد شده است

دو  از  پس  دیجیتالی  ارزهای  روند صعودی 
روز صعود تند متوقف شد.

ز  ا نقل  به  نان،  ا جو دنیای  گزارش  به 
سی ان بی سی،  در حالی که دولت بایدن در تالش است تا 
منابع مالی الزم برای الیحه یک تریلیون دالری را تامین 
کند، توجه ژانت یلن- وزیر خزانه داری- به سمت گرفتن 

آخرین  طبق  که  است  شده  جلب  رمزارزها  بازار  از  مالیات 
برآوردها، حجم جهانی آن اکنون به حدود ۱۷۰۰ میلیارد دالر 
رایزنی  اخیر شخصا در حال  یلن در روزهای  رسیده است. 
با سناتورها و نمایندگان کنگره بوده تا آن ها را به تصویب 

الیحه مالیاتی مجاب کند.
صفحه 3

معاون اجتماعی قوه قضاییه:

مردم حق دارند، اعتراض شان را 
نسبت به کم کاری ها بیان کنند

سقوط بی سابقه ارزش جهانی طال! 
قیمت طال در معامالت روز گذشته 
نگرانی  پی  در  چهارشنبه  بازار  )دوشنبه( 
سرمایه گذاران نسبت به افزایش زودتر از 
موعد نرخهای بهره در آمریکا ۴.۴ درصد ریزش کرد 
و به پایینترین حد در بیش از چهار ماه گذشته رسید.
اونس طال  بهای هر  دنیای جوانان،  به گزارش 
برای تحویل فوری بخشی از ریزشی که در ساعات اولیه 
معامالت داشت را جبران کرد و با ۱.۴ درصد کاهش، به 
۱۷3۸ دالر و ۵3 سنت رسید. بهای معامالت این بازار 
در ساعات اولیه تا مرز ۱۶۸۴ دالر و 3۷ سنت عقب 
نشینی کرده بود که پایین ترین قیمت از 3۱ مارس بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۱.۴ 

درصد کاهش، به ۱۷3۹ دالر رسید.
صفحه 3

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان :

نقش رسانه در اطالع رسانی 
برای سیستمی شدن مالیات ارزشمند است

4
دوباره ناکام و بازهم بدون جام!

صفحه 6
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وقتي شبكه نمايش 
خانگي با دست پر 

مقابل تلويزيون 
مي ايستد!

6ورزش
پاسخ 

محكمی
 به حاشیه سازان 

داديم

نک 3با

اين روزها ساترا و عملكرد آن روي مجوز سريال هاي شبكه 
معتقد  بسياري  و  است  حديث  و  حرف  از  پر  خانگي  نمايش 
هستند صداوسيما مي خواهد از اين طريق، سريال هاي شبكه 
محبوب  مخاطب  نزد  دوباره  شايد  تا  كند  كمرنگ  را  خانگي 
شود، كاري كه مشخص است ره به جايي نخواهد برد چرا كه 

صداوسيما نياز دارد تا خودش را باال بكشد،...

روحانی گفت: برای رسيدن به موفقيت متحد بوديم و با طالی 
گنج زاده، جواب افراد تخريب گر به خوبی داده شد.

به گزارش دنيای جوانان، حسن روحانی تصريح كرد: دو سال 
و نيم افتخار همكاری با تيم ملی بزرگساالن را دارم. در اين 
مدت اتفاقات زيادی رخ داد و بازيكنان تيم ملی زحمات زيادی 

متحمل شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ايران، طی مراسمی با 
حضور حجت اله صيدی، مديرعامل بانک صادرات ايران، جليل 
مختار، نماينده مردم آبادان در مجلس، امام جمعه و فرماندار 
ويژه اين شهرستان، نخستين تفاهم نامه تامين اعتبار بخشی از 
طرح ساماندهی فاضالب شهر آبادان به مبلغ چهار هزار ميليارد 
ريال از طريق مشاركت بانک صادرات ايران به امضا رسيد.

تامین مالی طرح 
جمع آوری فاضالب 
آبادان توسط بانک 

صادرات ايران

رشد ارزش رمزارزها متوقف شد! درآمد ۲1.۵ میلیارد دالری صنعت پتروشیمی 
در سال 1400

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه امسال 
برای نخستین بار درآمد صنعت پتروشیمی به ۲۱.۵ میلیارد دالر 
پتروشیمی  نهایی  محصول  تن  میلیون   ۴3 گفت:  رسید،  خواهد 
این محصوالت صادر  از  تن  میلیون   33 که  تولید می شود   ۱۴۰۰ در سال 

خواهد شد.
صفحه 3

بهداشت،  وزارت  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
دوشنبه(  ظهر  تا  یکشنبه  ساعت)ظهر   ۲۴ طی 
مجددا رکوردهای ابتال، بستری و فوتی ناشی از 
کرونا در کشور شکسته شد و متاسفانه ۵۸۸ تن از بیماران 
کرونا در شبانه روز گذشته در کشور جان خود را از دست 
روابط  مرکز  اعالم  بنابر  جوانان،  دنیای  گزارش  دادند.به 

عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۱3 میلیون 
میلیون  سه  و  کرونا  واکسن  اول  ُدز  نفر   ۲۴۵ و  هزار   ۲ و 
و  اند  کرده  تزریق  را  دوم  ُدز  نیز  نفر   ۱3۰ و  هزار   ۱۴۶ و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۶ میلیون و 

۱۴۸ هزار و 3۷۵ ُدز رسید.
صفحه ۲

کرونا در ايران رکورد زد!
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نماینده مردم قائمشهر:
ستاد مقابله با کرونا باید تصمیمات جدی تری بگیرد

را  خودش  استقالل  مجلس  گفت:  مجلس،  عمران  کمیسیون  عضو 
ولی  بیاید  انقالبی سرکار  دولت  بود که یک  این  تمام تالش مان  ما  دارد، 
این دلیل نمی شود که مجلس وکیل الدوله باشد. مجلس وکیل ملت است و 

کار خودش را انجام می دهد.
به گزارش دنیای جوانان،کمال علیپور خنکداری نماینده مردم قائمشهر، 
سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسالمی درخصوص لزوم توجه مردم 
و  پروتکل ها  این  رعایت  میزان  کاهش  توجه  با  اجتماعی  پروتکل های  به 
همچنین نقش ستاد ملی مقابله با کرونا در تصمیم گیری های فوری و اعمال 
محدودیت برای کاهش میزان شیوع این ویروس گفت: ما اول باید خودمان 
این پروتکل ها را رعایت کنیم، یعنی مردم باید خودشان به سالمت خودشان 
اهمیت بدهند پیش از آنکه دیگران بخواهند به مردم بگویند و توصیه کنند. 
به عنوان مثال اینکه ستاد مقابله با کرونا می گوید سفر نروید، این را برای 
که  است  و الزم  می گوید  افراد  و  جامعه  برای سالمت  نمی گوید؛  خودش 

مردم عزیز توجه جدی و عملی به هشدارها داشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین ستاد مقابله با کرونا هم باید تصمیم جدی تری 
بگیرد، عالوه بر اینکه مردم باید رعایت کنند و ما هم باید خودمان مراقبت 
کارساز  مردم  از سوی  رعایت  که  رسید  نتیجه  این  به  ستاد  اگر  اما  کنیم. 

نیست، باید از ورود مسافران به استان ها جلوگیری کند.
علیپور در ادامه اظهار داشت: در بیمارستان های مازندران وضعیت از 
نظر رنگ بندی کرونایی سیاه است، در چنین شرایطی ستاد مقابله با کرونا 
نکند. کسی  بسنده  به جریمه  ممنوع کرده و صرفا  را  استان  به  ورود  باید 
که برای هر شب اقامت در یک ویال در جنگل یا نزدیک دریا یک میلیون 
تومان پرداخت می کند، جریمه ۵۰۰ هزار تومانی را هم پرداخت می کند و 

مشکلی با جریمه ندارند، در نتیجه باید کنترل سخت تر باشد.
وی افزود: وضعیت در مازندران و گلستان اصال خوب نیست و به نظر 
می رسد که مردم شریف هم باید به این مساله توجه کنند. مردم مازندران 
پذیرای مسافرین  بودند و همیشه  و گیالن و گلستان همیشه میهمان نواز 
رعایت  با  باید  خودمان  ما  و  نیست  خوب  شرایط  اکنون  ولی  بودند،  عزیز 

پروتکل ها زنجیره را قطع کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در رابطه با »معرفی 
رأی  کسب  برای  رئیس جمهور  اینکه  و  سیزدهم  دولت  پیشنهادی  وزرای 
مجلس  کرد:  بیان  سخت؟«،  راهی  یا  دارد  درپیش  را  راحتی  کار  اعتماد 
استقالل خودش را دارد، ما تمام تالش مان این بود که یک دولت انقالبی 
سرکار بیاید ولی این دلیل نمی شود که مجلس وکیل الدوله باشد. مجلس 
وکیل ملت است و کار خودش را انجام می دهد، نظرات خودش را می دهد 
نهایت  دولت  این  با  که  است  این  مجلس  تالش  تمام  حال  عین  در  اما 

همکاری را داشته باشد.
اینگونه بود و ما در طول  افزود: چه بسا که در دولت قبلی هم  وی 
به  قطعا  باشیم.  همراه  و  همکار  دولت  با  کردیم  تالش  گذشته  یکسال 
دولت انقالبی بیشتر کمک می کنیم و تالش ما این است که هماهنگی ها 
واقعا  جایی  اگر یک  ولی  باشیم  داشته  بیشتر  دولت  به سمت  را  نگاه ها  و 
تشخیص بر این باشد که یک وزیری در شخصیت و شأن نظام جمهوری 
اسالمی نیست و نمی تواند این بار عظیم را به دوش بکشد، قطعا مجلس 
مخالفت هایی خواهد داشت. علیپور همچنین خاطرنشان کرد: در عین حال 
تاکید و نگاه تمام نمایندگان بر این است که کمک کنند تا کابینه سریع تر 

تشکیل شده و کار آغاز شود.
وی درخصوص سهم  خواهی ها از رئیس جمهور گفت: مساله سهم خواهی 
و تالش برای گرفتن سهم همواره وجود داشته است، اما سفارش ما به آقای 
رئیسی این است که وارد این فضاها نشود؛ ضمن اینکه آقای رئیسی سال های 
سال در نظام کار کرده و قطعا تحت تاثیر این مسائل قرار نخواهد گرفت.

کرونا در ایران رکورد زد!
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت)ظهر یکشنبه تا ظهر 
دوشنبه( مجددا رکوردهای ابتال، بستری و فوتی ناشی از کرونا در کشور شکسته 
شد و متاسفانه ۵۸۸ تن از بیماران کرونا در شبانه روز گذشته در کشور جان خود 

را از دست دادند.
به گزارش دنیای جوانان، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت، تا کنون ۱3 میلیون و ۲ هزار و ۲۴۵ نفر ُدز اول واکسن کرونا و سه میلیون 
و ۱۴۶ هزار و ۱3۰ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 

شده در کشور به ۱۶ میلیون و ۱۴۸ هزار و 3۷۵ ُدز رسید.
salamat.gov. سامانه  در  حتما  واکسن  تزریق  برای  شرایط  واجد  افراد 

ir ثبت نام کنند.
از یکشنبه تا دیروز ۱۸ مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۴۰ هزار و ۸۰۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۵ هزار و 

۸۱ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۵3۷ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون سه میلیون ۵۶۵ هزار و ۵۷۵ نفر از بیماران، بهبود یافته 

و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
۶ هزار و ۵۶۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 

ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۲۶ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۸۰۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 

انجام شده است.
در حال حاضر 33۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۸۴ شهر در وضعیت نارنجی، 

۲۸ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

رئیس جمعیت هالل احمر:
موجودی واکسن کرونا بیش از میزان تزریق است

رئیس جمعیت هالل احمر با تاکید بر تداوم تامین واکسن و داروی مورد نیاز 
هموطنان برای مقابله با کرونا گفت: اولویت فعلی جمعیت، خریداری سریع اقالم 
مورد نیاز انبارهای امدادی و دپوی این اقالم است چراکه با فرارسیدن پاییز، شرق 

و غرب کشور، آبستن حوادثی از جمله بارش های پاییزی و سیل آسا خواهد بود.
به گزارش دنیای جوانان، کریم همتی در جلسه شورای معاونین این جمعیت 
با اشاره به ارتقاء جایگاه اجتماعی هالل احمر در ۲ سال اخیر گفت: تالش و اهتمام 
مدیران جمعیت باید تقویت روند خدمات دهی به مردم باشد، چراکه حادثه و بحران 
خبر نمی کند و در همه حال، آنچه که در جمعیت هالل احمر مهم است، آمادگی بیش 

از پیش این جمعیت برای مواجهه و مقابله با حوادث و بحران هاست.
همتی ابراز امیدواری کرد که حمایت از هالل احمر در دولت جدید نیز تداوم 
داشته و روند مثبت و رشد مضاعفی که در شارژ انبارها، تعمیر بالگردها و تجهیز 
انبارها در سال گذشته شاهد بودیم، در سال جاری نیز ادامه پیدا کند تا مردم به 
دور از دغدغه های مرسوم بتوانند در یک جامعه تاب آور، خدمات الزم را از جمعیت 
اقدامات  بهترین  می تواند  هالل احمر  دولت،  حمایت  با  کنند.  دریافت  هالل احمر 
همچون تامین واکسن و دارو را برای مردم داشته و هرجایی که نیاز است در کنار 
مردم حضور داشته باشد؛ چه در حوادث طبیعی و چه در حوادث و بحران های جهانی 

چون بیماری کووید ۱۹.
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه این جمعیت عضوی از حلقه واردات 
واکسن به کشور محسوب می شود، تاکید کرد: تمام دغدغه های واردات واکسن که 
در حال حاضر بر دوش هالل احمر است، به آرامش هموطنانمان می ارزد. امیدواریم 
با حمایت های دولت، روند واردات تداوم داشته و همچنین هالل احمر با توانی که 
دارد بتواند در عرصه واکسیناسیون نیز در کنار وزارت بهداشت، باری از دوش مردم 
بردارد تا تزریق واکسن از موجودی آن پیشی بگیرد. در حال حاضر میزان موجودی 
واکسن در کشور از میزان تزریق بیشتر است و ورود هالل احمر در این عرصه آرامش 

جامعه را در پی خواهد داشت.

معاون اجتماعی قوه قضاییه:

مردم حق دارند، اعتراض شان را نسبت به کم کاری ها بیان کنند
و  عی  جتما ا ن  و معا
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
طرح  گرفتن  نظر  در  قضاییه 
اصل  اجرای  برای  الیحه   یا 
و ضروری  امر جدی  را  اساسی  قانون   ۲۷
دانست و گفت: در این صورت مردم در یک 
قالب اعتراض خود را مطرح می کنند و اگر 
ما این قالب را درست کردیم، آن وقت اگر 
را می توانیم  قالب خارج شود  این  از  کسی 
این  غیر  در  بدانیم،  اغتشاش گر  عنوان  به 
صورت و اگر قالبی در این خصوص درست 
نکنیم، تر و خشک با هم قاطی می شوند و 
اتفاقاتی می افتد که متاسفانه در این چندسال 

شاهد آن هستیم.
به گزارش دنیای جوانان، علی غالمی 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا 
اعتراضات می تواند براساس اصل ۲۷ قانون 
است  الزم  اینکه  یا  و  شود  انجام  اساسی 
افراد  که  شود  ایجاد  شرایطی  و  مکان ها 
مطرح  را  خود  اعتراضات  آنجا  در  بتوانند 
به  اساسی  قانون   ۲۷ اصل  گفت:  کنند؟ 
طور کلی مباحثی را برای اعتراضات بیان 
کرده است. همچنین مصوبه ای داریم تحت 
 ۱3۶۱ به سال  مربوط  که   3۰۵3۰ عنوان 
متعددی  اقتضائات  مصوبه  این  در  است. 
اعتراضات  و  تجمع  برگزاری  برای  را 
باید  من  نظر  به  که  است  کرده  مطرح 

بازنگری شود.
وی ادامه داد: یعنی اگر می گوییم مردم 
حق اعتراض دارند و نباید هر اعتراضی را 
اغتشاش تصور کرد باید اقتضائات قانونی آن 
را بدانیم و این نیازمند یک قانون گذاری در 

این خصوص است و به نظرم باید در این 
3۹ سال گذشته در این قانون بازنگری شده 

و این شرایط کمی تسهیل می شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه تصریح کرد: ما در معاونت 
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
قضاییه کارمان در خصوص اعتراضات این 
است که زمینه هایی که باعث ناراحتی مردم 
از  نیز  کار  این  کنیم.  پیگیری  را  می شود 
اقدامات روزانه ما است و موضوعات مختلف 
را از استانداری ها، وزارت خانه ها، سازمان ها 
پاسخ  که  گاهی  و  می کنیم  پیگیری   ... و 
نمی کنیم،  دریافت  دستگاه ها  از  مشخصی 
استان  ها  دادگستری  روسای  به  را  موضوع 
اعالم می کنیم که به طور مثال مسئله ای را 
از یک سازمان یا وزارتخانه پیگیری کردیم، 
اما پاسخ مقتضی دریافت نشد و شما وارد 

عمل شوید.
غالمی ادامه داد: کار ما این است که 
زمینه هایی که باعث ناراحتی مردم می شود 
اگر  تا  کنیم  پیگیری  قانونی  طریق  از  را 
گرفته  آن  جلوی  گرفته،  صورت  کم کاری 
شود، به طور مثال در خصوص موضوعات 

در  که  اقالم  برخی  یا  خوزستان  با  مرتبط 
حال حاضر در بازار با مشکل مواجه هستند 
و  صنعت  کشاورزی،  وزرای  با  مکررا  ما 
نیز  آن ها  و  داشته ایم  مکاتبه  نیرو  و  معدن 
این پاسخ  ها مکفی  از  پاسخ داده اند، برخی 
بوده و از عهده آن  ها خارج بوده است مانند 
کمبود بارش ها یا عدم رعایت الگوی کشت 
است  شده  باعث  که  استان ها  از  برخی  در 
غیرضرور  موارد  برای  آب  زیادی  حدود  تا 

کشاورزی مصرف شود.
ز  ا برخی   : کرد طرنشان  خا وی 
پاسخ هایی که دریافت کرده ایم قانع کننده 
نبوده و ناشی از کم کاری بوده است که در 
این خصوص نیز نامه زده  ایم و همانطور که 
از دست اندرکاران  برخی  نیز  اخیرا  می دانید 
دستگیر  خوزستان  استان  فاضالب  و  آب 
شده اند و قرار شد با آن ها برخورد شود. ما 
در این حد در معاونت می توانیم ورود کرده 

و اقدامات مان را انجام دهیم.
مردم حق دارند، اعتراض شان را نسبت 

به کم کاری ما بیان کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
سوال  این  به  پاسخ  در  قضاییه  قوه  جرم 

باید در  اینکه اشاره کردید،  به  با توجه  که 
بازنگری  مردم  اعتراضات  چگونگی  قانون 
به  می تواند  قانون  این  اصالح  چقدر  شود، 
پاسخگویی به مطالبات به حق مردم کمک 
در  اساسی  قانون   ۲۷ اصل  اجرای  و  کند 
این زمینه چقدر موثر است، گفت: شما در 
زمانی باید کاری را برای کسی انجام دهید، 
اما امکان دارد آن کار را انجام ندهید، پس 
بنابراین باید برای طرف مقابل حق واکنش 
قائل شوید. حق واکنش گاهی اوقات با یک 
اوقات  گاهی  اما  نتیجه می رسد،  به  گفتگو 

اینگونه نیست.
بیانات اخیر رهبر  به  با اشاره  غالمی 
انقالب در جلسه دوم تزریق واکسن کرونا 
فرمودند،  رهبری  معظم  مقام  کرد:  تصریح 
حق  و  کرده اند  اعتراض  خوزستان  مردم 
داشته  اند اعتراض کنند. در یک نقطه ای اگر 
فشار بر مردم زیاد شد، ما نمی توانیم بگوییم، 
مردم ما معذرت می خواهیم، بلکه آن ها حق 
دارند که اعتراض شان را نسبت به کم کاری 

ما بیان کنند.
نظر  به  لذا  کرد:  خاطرنشان  وی 
یا  طرح  یک  قالب  در  ینکه  ا می رسد، 
قانون   ۲۷ اصل  اجرای  برای  الیحه ای 
جدی  امر  یک  کنیم،  اقدام  باید  اساسی 
قالب  یک  در  مردم  تا  است  ضروری  و 
این  ما  اگر  کنند.  مطرح  را  خود  اعتراض 
قالب را درست کردیم، آن وقت اگر کسی 
از این قالب خارج شود را می توانیم به عنوان 
اغتشاش گر بدانیم، اما وقتی قالبی در این 
با  و خشک  تر  نکرده ایم  درست  خصوص 
اتفاقاتی می افتد که  و  هم قاطی می شوند 
متاسفانه در این چندسال شاهد آن هستیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۰ تا ۲۱ مرداد تمدید شد
رشته  انتخاب  مهلت  کرد:  بیان  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 

آزمون سراسری تا ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.
به گزارش دنیای جوانان، فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش 
آموزش کشور، درباره تمدید مهلت انتخاب رشته در کنکور سراسری گفت: مهلت 
انتخاب رشته روز دوشنبه ۱۸ مرداد به پایان  رسید که این فرصت با توجه به اصالحیه 
دفترچه انتخاب رشته تا ۲۱ مردادماه ۱۴۰۰ تمدید شد. اصالحیه دفترچه انتخاب 

رشته روز ۱۸ مرداد در سایت سنجش درج  شد.
وی افزود: نتیجه اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به صورت کارنامه از ۱۰ 
مرداد بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است. متقاضیان 
شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ می توانند با وارد کردن اطالعات مورد 

نیاز، کارنامه نتیجه اولیه خود را مشاهده کنند.
شرایط  تمامی  حاوی  رشته  انتخاب  راهنمای  دفترچه  گفت:  آمیزی  زرین 
پردیس  مجازی،  شبانه،  روزانه،  دوره های  تحصیلی  مختلف  رشته های  ضوابط  و 
خودگردان و شهریه پرداز، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و 
غیردولتی )اعم از باآزمون و پذیرش صرفًا براساس سوابق تحصیلی »بدون آزمون«( 

برای تمام گروه های آزمایشی بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است.
سخنگوی سازمان سنجش بیان کرد: سامانه انتخاب رشته مجازی این سازمان 
هم به منظور راهنمایی و کمک به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال 
از  براساس سوابق تحصیلی(  باآزمون و رشته های صرفًا  )برای رشته های   ۱۴۰۰
۱۲ مرداد از طریق سایت سازمان سنجش در دسترس متقاضیان قرار گرفته است.

دانشگاه هایی که به دانشجویان جدید خوابگاه نمی دهند
دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی و خوارزمی به دلیل شیوع ویروس کرونا 

و کمبود امکانات خوابگاهی به دانشجویان جدید خوابگاه نمی دهند.
به گزارش دنیای جوانان، سازمان سنجش آموزش کشور هفته پیش دفترچه 

راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی کنکور سراسری ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
در آن دفترچه به شرایط اختصاصی و عمومی دانشگاه ها اشاره شده و یکی از 
این شرایط، اعالم وضعیت ارایه خوابگاه به دانشجویان در سال تحصیلی جدید است.
بر این اساس،   تعدادی از دانشگاه های تهرانی که اسامی آنها در دفترچه 
ارایه خوابگاه محدودیت و برخی شروطی  سازمان سنجش ذکر شده است برای 
دارند اما تعدادی از دانشگاه ها از جمله خواجه نصیرالدین طوسی اعالم کردند که 
با توجه به شرایط خاص همه گیری کرونا، به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی 
و حفظ سالمتی دانشجویان در سال تحصیلی آینده خدمات خوابگاهی به دانشجویان 

روزانه و نوبت دوم ارایه نمی شود.
این در حالی است که دانشگاه صدا و سیما در این دفترچه قید کرده است که 
برای پذیرفته شدگان دوره روزانه، دارای خوابگاه رایگان با امکانات و کیفیت عالی 

در بهترین نقاط شهر تهران است.
دانشگاه شهید بهشتی هم به این نکته اشاره کرد که به دلیل کمبود امکانات، 
خوابگاه فقط به دانشجویان دوره روزانه با شرایط ارایه می شود. متقاضیان گروه 
های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و دارای نمره کل هشت هزار و باالتر، متقاضیان 
خوابگاه  باالتر  و   ۵۰۰ و  هزار  هفت  کل  نمره  دارای  آزمایشی  های  گروه  سایر 

دریافت می کنند.
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و تهران اشاره ای به شرایط خوابگاه در سال 
تحصیلی جدید نکرده اند. دانشگاه خوارزمی هم اعالم کرد که این در تهران فاقد 
خوابگاه است.دانشگاه صنعتی شریفی شرایط متفاوتی برای اسکان دانشجویان در 

خوابگاه در نظر گرفته است که در این دفترچه به آن اشاره شد.
در  برتر  های  رتبه  با  روزانه  دانشجویان  هم  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  در 

اولویت دریافت خوابگاه هستند.
همچنین در شرایط دانشگاه الزهرا)س( آمده است: خوابگاه به دانشجویان 

روزانه غیربومی تعلق می گیرد.
دانشگاه هنر هم این آمادگی را به دانشجویان داده است که برای دانشجویان 

جدید الوورد سالی تحصیلی جدید فاقد امکانات خوابگاهی در شهر تهران است.

مرگ دختر جوان پس ازعمل زیبایی! 
پایتخت  بیمارستان های  از  در یکی  جمعه گذشته مرگ دختری 3۲ ساله 

گزارش شد. با اعالم این خبر تحقیقات به دستور بازپرس آغاز شد.
شد  مشخص  گرفته  صورت  بررسی های  در  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
شده  سوختگی  دچار  پا  ناحیه  از  حادثه ای  در  قبل  مدتی  که  ساله   3۲ دختر 
به  خاطر  همین  به  و  گرفت  زیبایی  جراحی  عمل  به  تصمیم  بعد  مدتی  بود 
مرداد  اوایل  و  کرد  مراجعه  تهران  غرب  در  پوست  زیبایی  جراحی  کلینیک 

نیز راهی اتاق عمل شد.
اما دختر جوان پس از بی هوشی و با شروع جراحی حالش وخیم شد و پزشکان 
از ادامه عمل خودداری کردند و دختر جوان به بیمارستان خصوصی منتقل شد اما 

وی که به کما رفته بود ۱۴ روز بعد تسلیم مرگ شد.
یکی از اعضای خانواده وی گفت: ظاهراً در دستگاه بی هوشی مشکلی وجود 
داشته که باعث شد دخترمان به کما برود و در این ۱۴ روز مجبور به پرداخت 

شبانه ۱۰ میلیون تومان برای هزینه بیمارستان شدیم.
با مرگ دختر جوان خانواده او از کلینیک زیبایی شکایت کردند. بازپرس 
کلینیک  مجوز  بررسی  دستور  نیز  پایتخت  جنایی  امور  دادسرای  یازدهم  شعبه 
را صادر کرد تا مشخص شود که  اجازه جراحی زیبایی داشته است. همچنین 
از متخصص  کارشناسی نیز برای بررسی وضعیت دستگاه بی هوشی و تحقیق 

بی هوشی کلینیک تعیین شد.

مرد خشمگین خانواده همسرش را قتل عام کرد
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کردستان از خودکشی مردی 
که در جریان یک اختالف خانوادگی، ۵ نفر از اعضاء خانواده همسر خود و یک 

نفر دیگر را به قتل رسانده بود، خبر داد.
گذشته  روز  صبح  کرد:  اظهار  فاتحی  عبداهلل  جوانان،  دنیای  گزارش  به 

سنندج  شهرستان  حسین آباد  اطراف  روستاهای  از  یکی  در  ۴۲ساله  مردی 
اسلحه  با  را  دیگر  فرد  یک  و  همسر  برادر  همسر،  مادر  همسر،  پدر  همسر، 

شکاری به قتل رساند.
وی افزود: قاتل پس از ارتکاب این جنایت با شلیک اسلحه به زندگی خود 

نیز پایان داد. 
فاتحی با اشاره به این که اختالفات خانوادگی علت وقوع این جنایت اعالم 

شده است، گفت: تحقیقات تکمیلی پلیس در این خصوص ادامه دارد.

کشف۵۸ قبضه سالح غیرمجاز در کرمانشاه 
فرمانده انتظامی استان از انهدام یک باند توزیع سالح و کشف ۵۸ قبضه 

کلت در کرمانشاه با تالش ماموران پلیس خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، سردار »علی اکبر جاویدان« در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: پس از اطالع ماموران پلیس امنیت عمومی از فعالیت اعضای یک 
باند توزیع اسلحه و اینکه قصد انتقال تعداد قابل توجهی سالح از مرزهای غربی 

به داخل استان را دارند، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی موفق به شناسایی مسیر 
حرکتی خودرو پراید قاچاقچیان در محورهای »اورامانات« شده و پس از مدتی 

تعقیب نامحسوس در فرصتی مناسب نسبت به توقیف آن اقدام کردند.
انجام  بازرسی های  انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در  فرمانده 

گرفته ۵۸ قبضه سالح غیرمجاز به همراه ۱۱۶ تیغه خشاب کشف شد.
سردار جاویدان همچنین از دستگیری ۲ نفر در این رابطه و معرفی آن ها 

به دستگاه قضائی جهت صدور حکم الزم خبر داد.
وی در ادامه از کشف ۹۸۹ قبضه سالح جنگی و شکاری طی سال جاری 
در استان اشاره کرد و گفت: ۱۴ هزار و ۵۱۶ عدد فشنگ نیز در این راستا کشف 

شده است.
رئیس پلیس استان کرمانشاه همچنین از انهدام ۵ باند و کشف ۱۱ محموله 
سالح غیرمجاز خبر داد و گفت: با تالش ماموران ۱۴ نفر از اعضای باندهای 

متالشی شده هم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده اند.
سردار جاویدان در پایان مبارزه با قاچاقچیان سالح و مهمات و صیانت از 
امنیت جامعه را از مهمترین برنامه های و اولویت های پلیس کرمانشاه عنوان کرد.

با  مشترک  مرز  کیلومتر   3۷۱ جمعیت  نفر  میلیون   ۲ با  کرمانشاه  استان 
کشور عراق دارد.
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انتقاد شدید مدیرعامل اپیک گیمز
 از ویژگی های جدید ایمنی کودک اپل

تیم سویینی در بیانیه ای با انتقاد از اپل، ابتکارعمل این شرکت در ابزارهای 
جدید ایمنی کودک را وسیله ای برای نفوذ بیشتر دولت ها توصیف کرده است.

محافظت  به  کمک  برای  را  ابزارها  از  مجموعه ای  اپل  گذشته،  پنجشنبه 
آنالین و کاهش انتشار موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان ))CSAM رونمایی 
کرد. غول دنیای فناوری ابزارهای جدیدش را به عنوان ویژگی های جدید پیام رسان 
آی مسیج، بخش جست وجو، دستیار هوشمند سیری و مکانیزمی برای اسکن تصاویر 
ذخیره شده در آی کالد برای شناسایی تصاویر پرونوگرافی کودکان توصیف می کند 
و ظاهرا همین امر سبب نگرانی برخی از صاحب نظران درباره نقض های احتمالی 

حریم خصوصی شده است. 
مدیرعامل  سویینی،  تیم  اپل،  علیه  انتقادها  از  بخشی  به عنوان  اکنون، 
اپیک گیمز، بار دیگر در توییتر از ابتکار اپل انتقاد کرده و مدعی شده است که این 
اقدامات به طور بالقوه امکان نظارت بر اطالعات کاربران را برای دولت ها فراهم 

می کند. سویینی دراین باره می گویید:
خیلی تالش کرده ام تا این موضوع را از دیدگاه اپل ببینم؛ اما این برنامه 
نرم افزاری دولتی است که اپل آن را اجرا می کند. اگرچه اپل کد را نوشت، وظیفه 
این شرکت اسکن اطالعات شخصی و گزارش آن به دولت است. این کامال متفاوت 
از سیستم تعدیل محتوا در انجمنی عمومی یا رسانه ای اجتماعی است. قبل از اینکه 
اپراتور انتخاب کند که داده ها را به صورت عمومی میزبانی کند، اطالعات خصوصی 

افراد را برای هر چیز نامرتبط دیگر نیز می توانند اسکن کند.
اتهامات سویینی درباره اسکن داده های شخصی تا حدی با نحوه عملکرد 
سیستم اپل در تضاد است. درواقع، این مکانیزم را اپل به گونه ای تنظیم کرده است 
که به جای نگاه کردن به خود تصویر، سیستم و اسکن فایل های ذخیره شده در 
آی کالد را با یکدیگر مقایسه می کند. در نهایت، هش های ایجادشده از فایل ها با 
هش های شناخته شده CSAM بررسی می شوند و مرکز ملی کودکان مفقود و 

استثمارشده ))NCMEC از حساب های پرچم دار مطلع می شود.
اعمال  آی کالد  در  ذخیره شده  عکس های  برای  فقط  اسکن  افزون براین، 
می شود؛ بنابراین، اگر قابلیت iCloud Photos خاموش باشد، تصاویر ذخیرشده 
در گوشی بررسی شدنی نیستند. همچنین، سویینی ادعا می کند که اپل از الگوهای 
سرویس  در  بارگذاری  به  کاربران  سوق دادن  برای   Dark Patern(( تاریک 
آی کالد استفاده و افراد را به پذیرش گزینه جمع آوری داده های ناخواسته مجبور 
را   iCloud.com ایمیل  نمی توان حساب های  می افزاید چگونه  می کند. وی 
بدون از دست دادن تمامی چیزهایی حذف کرد که در اکوسیستم اپل تهیه کرده اید.

این  با  که  می شود  محسوب  کاربری  رابطی  تاریک  الگوی  است  گفتنی 
هدف طراحی شده تا کاربران را به انجام کارهایی مانند خرید یا ثبت نام برای 
صورت حساب های مکرر فریب دهد. سویینی با اشاره به محاکمه ضدانحصاری 
اپل و اپیک گیمز و شهادتش مبنی بر ملزم بودن اپل بر پیروی از قوانین، می گوید 
احتماال این شرکت اکنون بازوی نظارت دولتی در مواقع الزم خواهد بود. سرانجام، 
سویینی موضوع توییت خود را با نوشتن »آزادی براساس مراحل قانونی و محدودیت 

دولت بنا شده است« به پایان رساند.
به طورکلی، نگرانی ها از این است که دولت های سرکوبگر آزادی بیان از این 
سیستم برای منافع خود استفاده کنند و دستگاه های تمامی افراد را با استفاده از 
پوشش شرکت های خصوصی برای دورزدن حمایت های قانون اساسی به کار گیرند. 
بااین حال، اپل نخستین شرکتی نیست که از این ابزار و مکانیسم برای اسکن تصاویر 
سوءاستفاده های جنسی کودکان استفاده می کند و از قرار معلوم این امری معمول 
در سایر شرکت ها نظیر گوگل و توییتر است.انتقاد مدیرعامل اپیک گیمز از اپل در 
حالی است که تنسنت ))Tencent، غول بدنام چینی، مالک بیش از ۴۰ درصد 
سهام این شرکت و به نوعی شرکت مادر آن است. جالب است بدانید تنسنت یکی 
از شرکت های چینیانحصارطلب  است که ظاهرا قبال از دولت چین برای نظارت 
بر کاربران غیر چینی از برنامه پیام رسانی وی چت ))WeChat پیروی کرده است. 
گفته می شود سال گذشته میالدی از این نظارت برای سانسور بهتر محتوا برای 

حساب های کاربری ثبت شده در چین استفاده شده است.

رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
جمهوری در دولت دوازدهم، با اشاره به زیر 
گرفتن دو زن به دلیل بدحجابی در ارومیه 
توسط یک راننده خودرو پژوپارس طی روز 
رفتارهای  نوع  این  گذشته،گفت:  یکشنبه 
نیست  ما  دینی  تعالیم  از  برگرفته  هیجانی 
که  است  نگری  سطحی  از  برگرفته  بلکه 
متاسفانه رواج داشته و برخی فکر می کنند 
با این رفتارها تکالیف خود را انجام می دهند 
و هیجانات خود را اینگونه نشان می دهند در 
حالی که قطعا این کار مردود است و اگر این 
دو زن با ماشین زیر گرفته شده اند، جنایت 

است و فرد باید به کیفر خود برسد.
معصومه  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
ابتکار در نشستی که به مناسبت روز خبرنگار 
و همچنین ارائه گزارش عملکرد این معاونت 
روز گذشته )دوشنبه ۱۸ مرداد( برگزار شد، 
اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر اصل 
دینی ما است اما شروط و شرایطی دارد و به 
هیچ عنوان اگر شروطش مهیا نشود امر به 
معروف و نهی از منکر تلقی نمی شود؛ یکی 
از شروط مهم آن این است که فرد ارتباط 
موثری با مخاطب خود برقرار کند و خودش 
این شایستگی را داشته باشد که با مخاطب 
خود درست حرف بزند و اثر گذاری الزم را 

داشته و خودش فرد مورد اعتمادی باشد. 
وی افزود: اگر این فرد بازداشت شده 
تشکر می کنم و اگر نه برخورد قانونی الزم 
با  زن  دو  این  اگر  شود.  انجام  باید  حتما 
و  است  جنایت  شده اند  گرفته  زیر  ماشین 
در چارچوب ارشاد نیست و فرد باید به کیفر 
قانونی  دستگاه های  امیدوارم  برسد.  خود 

عدالت را ایجاد کنند.
رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
منع  الیحه  به  اشاره  با  ادامه  در  جمهوری 
به  موسوم  سال   ۱3 زیر  کودکان  ازدواج 
اینکه  با بیان  الیحه »کودک همسری« و 
کودک همسری دغدغه ما بوده است، ادامه 
داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سن 
به  و  تعریف می کند  از ۱۸ سال  را  کودک 
مسائل  از  خیلی  تکلیف  مورد  همین  نظرم 
نامه  آیین  روی  ما  می کند.  مشخص  را 
موضوع  داشتیم.  تاکید  خیلی  آن  اجرایی 
آموزش  و  آگاهی  بحث  کودک همسری 
آموزش خانواده  است و سعی کردیم روی 

و گفتگوی ملی خانواده کار کنیم.
مختلفی  روش های  ما  افزود:  وی 
داشتیم  همسری  کودک  با  مواجهه  برای 

که یکی از آن ها بازگشت کودکان محروم 
از تحصیل به تحصیل بود. در این راستا با 
نهضت سواد  و  پرورش   و  آموزش  وزارت 
از  یکی  همچنین  کردیم  همکاری  آموزی 
مباحث گفتگوی ملی خانواده رعایت حقوق 
با علمای اهل  کودک است. نشست هایی 
کودک همسری  که  استان هایی  در  سنت 
وجود دارد را داشتیم. در مجموع این تالش ها 
باید استمرار یابد. الیحه منع ازدواج کودکان 
زیر ۱3 سال هنوز در مسیر دولت قرار دارد و 
امیدوارم دولت بعدی این الیحه را به تصویب 

نهایی برساند.
و  زنان  امور  پیشین  معاون  گفته  به 
الیحه  بر  عالوه  جمهوری،  رئیس  خانواده 
مربوط به کودک همسری، الیحه برابری دیه 
زن و مرد نیز علیرغم داشتن سند پشتیبان و 
برگزاری نشست های فقهی و حقوقی در این 
دولت به نتیجه نرسید این در حالیست که 
این معاونت انتطار داشت به تصویب برسد.

ابتکار درباره علت به تصویب نرسیدن 
الیحه برابری دیه زن و مرد تصریح کرد: 
قوه قضائیه درباره تصویب این الیحه به ما 
گفت که ضرورتی برای آن نمی بیند چراکه 
قوانین جایگزینی برای این الیحه وجود دارد 
اما ما کماکان بر روی آن اصرار داریم و فکر 

می کنیم خیلی مهم است.
ابتکار با اشاره به الیحه اصالح قانون 
اجرت المثل برای زنان این را هم گفت که 
در حال حاضر مشکالت قانونی در خصوص 
دریافت اجرت المثل برای زنان وجود دارد 
دادگاه  مراحل  در  آن  دریافت  عمال  که 

پیچیده می شود.
و  کرامت  حفظ  الیحه  درباره  وی 
حمایت از زنان در برابر خشونت یادآور شد: 
موضوع  و  دارد  مختلفی  ابعاد  الیحه  این 

گذرنامه زنان )اخذ اجازه خروج کشور زن از 
شوهر( دیده شده اما ما برای اصالح قوانین 
گذرنامه برای زنان الیحه جداگانه ای ارایه 
داریم که متاسفانه با مخالفت برخی دستگاه 

ها این الیحه به سرانجام نرسید.
درباره  خود  سخنان  ادامه  در  ابتکار 
درج نام مادر در کارت ملی خاطرنشان کرد: 
درج نام مادر در کارت ملی مطالبه بسیاری 
از مادران از جمله مادرانی است که حضانت 
فرزندان را برعهده دارند. همسران شهدا نیز 
تقاضا داشتند نام مادر در برگه هویتی آنها 
ثبت شود. این مساله با مخالفت سازمان ثبت 
اما طبق آخرین  با عناوین فنی مواجه شد 
جوابی که به معاونت داده شده است قرار بر 
این شد که مشخصات هویتی مادر در تراشه 
همراه کارت ملی هوشمند بیاید که این مهم 

درصدی از انتظاراتمان را براورده می کند.
معاونت  این  مطالبه  ابتکار  گفته  به 
افزایش  قوه قضاییه در خصوص  از رییس 
سهمیه زنان در آزمون قضات که درخواست 
زنان حقوق دان بوده است تا کنون به نتیجه 
مطلوبی از نظر معاونت امور زنان و خانواده 

رئیس جمهوری نرسیده است.
وی در عین حال این را هم گفت که 
موارد و لوایح و پیشنهادات به نتیجه رسیده 
در معاونت زنان دولت دوازدهم بسیار مهم 
است چراکه بسیاری از این موارد برای اولین 
بار است از هیات دولت عبور کرده و مصوبه 
دولت را گرفته است و انتظار می رود دولت 

بعد و رسانه ها پیگیر این موارد باشند.
به گفته ابتکار الیحه تابعیت فرزندان 
حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 
پیگیری  با  که  است  لوایحی  جمله  از  نیز 
اجرایی  و  ابالغ  در مجلس تصویب،  دولت 
شد و طبق آخرین گزارش ها از این طریق 

۱۱۰۰ کودک شناسنامه ایرانی دریافت کردند 
که اتفاق مهمی بود.

پلیس  الیحه  در  ما  داد:  ادامه  ابتکار 
در  خیلی  و  داشتیم  سهم  بسیار  نیز  اطفال 
مراحل تدوین آن فعال بودیم که هم اکنون 
آن  پیگیر  که  می طلبد  و  است  مجلس  در 
و  اطفال  حقوق  رعایت  به  چراکه  باشیم 
خانواده  شان  و  اهمیت  به  بیشتر  توجه 

کمک می کند.
که  انتقادهایی  به  پاسخ  در  ابتکار 
درباره عملکرد ستاد ملی زن و خانواده طی 
چهار سال گذشته می شود، گفت: ما از روز 
نخست تمام مصوبات شورای عالی انقالب 
شدیم  ومتوجه  کردیم  بررسی  را  فرهنگی 
مصوبات ستاد ملی زن و خانواده تا پیش از 
سال ۹۲ فاقد الزامات قانونی بوده و اجرایی 
نشده است. اینها الزام آور نبود، با این حال 
همگی را بررسی و سعی کردیم تجربیات آن 

را در ادامه کار خود پیگیر باشیم.
وی ادامه داد: تمام تکالیف بر عهده ما 
در معاونت و در ستاد ملی زن و خانواده با 
پیگیری دنبال شده است. این ستاد سه جلسه 
در این چهار سال داشته است که دو جلسه 
آن با حضور رییس جمهوری و دو جلسه با 
برگزار  رییس جمهوری  اول  معاون  حضور 
شده است در حالی که تا پیش از آن زمان 
این ستاد جلسه ای با رییس جمهوری نداشت.
به گفته ابتکار ستاد ملی زن و خانواده 
مجموع شش  در  دوازدهم  دولت  طول  در 
مصوبه از سه جلسه برگزار شده داشته است 
که همگی بر اساس استعالم معاونت حقوقی  
مصوبه  داشتن  بر  عالوه  جمهوری  رییس 

دولت، مصوبه ستاد را نیز دارند.
وی ادامه داد: هم اکنون شش مصوبه 
و گزارش  اجرایی  داریم که همگی  دولت 
گزارش  آن ها  برای  و  است  شده  گیری 
گیری کامل داریم. این شش مصوبه ستاد 
شاخص های  شامل  خانواده  و  زن  ملی 
عدالت جنسیتی، مصوبه شش ساعته شدن 
ازدواج،  از  مشاوره های پیش، حین و پس 
ورزش زنان، شاخص های خانواده، مصوبه 
سیاست های خانواده محور دولت و مصوبه 
سیاست های مسکن زنان سرپرست خانوارد 
دهک های یک تا شش است که هر شش 
تمام  است.  شده  اجرایی  و  ابالغ  مصوبه 
و  دولت  تکالیف  راستای  در  مصوبات  این 
هم راستا با شورای عالی انقالب فرهنگی 

بوده است.

معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس جمهوری:

زیر گرفتن دو زن به دلیل بدحجابی، جنایت است
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محمدرضا مودودی، اظهار 
داشت:  به نظر می رسد که مدیران 
ما بیشتر ترجیح می دهند سلبریتی 
که  سیاست گذار  یک  تا  باشند  محبوب  و 
تصمیمات سخت بگیرد ولو اینکه منجر به 

خوشنامی در کوتاه مدت نشود.
به گزارش دنیای جوانان، رییس سابق 
سازمان توسعه تجارت در مورد لزوم ارتباط 
جنوب شرق  و  با کشورهای شرق  تجاری 
اظهار کرد: هر کشوری به دنبال این است 
که تا حد امکان ضریب نفوذ حضور خود در 
بازارهای خارجی را گسترش دهد و فرقی 
باشد،  دور  یا  نزدیک  کشور  این  که  ندارد 
بنابراین کشوری که پتانسیل توسعه روابط 
را  سرمایه گذاری  و  تجارت  در  ما  کشور  با 
داشته باشد، ما باید استقبال کنیم و زمینه 
همکاری های مشترک خود را هرچه بیشتر 

گسترش دهیم.
وی افزود: از آنجا که رشد اقتصادی 
کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا بسیار 
خوب بوده است، این کشورها نیازمند مواد 
هم  ایران  در  بعضا  که  هستند  اولیه ای 
که  داریم  آنها  برای  خوبی  تولیدکنندگان 
همکاری های  سری  یک  زمینه  می تواند 
واردات  و  صادرات  حوزه ها  در  را  مشترک 

و همچنین تولید مشترک را داشته باشیم.
مودودی اضافه کرد: بیشترین میزان 
تجارت در جهان متعلق به چین است، ضریب 
نفوذ محصوالت چینی در بسیاری از کشورها 
بسیار زیاد است به طوری که شریک اول 

تجاری بیش از ۱۲۰ کشور دنیا است. میزان 
مبادالت این کشور با آمریکا بیش از ۱۲۰۰ 
و  ظرفیت  این  بنابراین  است.  دالر  میلیارد 
نیز  ایران  که  است  باالیی  بسیار  پتانسیل 
این کشور  با  تجاری  مناسبات  در  می تواند 
سهم خود را افزایش دهد. کشورهای دیگر در 
این منطقه مانند ژاپن، کره جنوبی، اندونزی، 
هند، تایوان، مالزی و سنگاپور ظرفیت های 
خوبی دارند که نشانگر ظرفیت اتحادیه هایی 

مانند آسه آن یا اتحادیه های مشابه است.
وی با اشاره به تغییر گرانیگاه اقتصادی 
در  شدیدی  رقابت  گفت:  شرق  سمت  به 
کشورهای اروپا و آمریکا وجود دارد، بسیاری 
و  شرق  سمت  به  گرانیگاه  تغییر  معتقدند 
کشورهای نوظهور اقتصادی باعث شده که 
ظرفیت های بهتری در آنها نهفته باشد. به 
نظر می رسد که در عرصه تجارت بین الملل، 
تولید و اقتصاد شاهد تغییر و تحوالت است و 
نقش شرق و جنوب شرق آسیا در آن بسیار 

حائز اهمیت است.
تجارت  توسعه  سازمان  سابق  رییس 
و  تحوالت  از  هرگز  ایران  کرد:  تصریح 
رخدادهای پیرامونی خود چه در سطح منطقه 
و چه سطح جهانی بهره مناسبی نبرده است. 
متاسفانه شاهد یک لختی، کرختی و سستی 
بسیار  فرصت سوزی های  باعث  که  هستیم 
در تعامل با دنیا شده است. ما سهم بسیار 
کمی در تفاهم نامه های اجرایی و پیمان های 
منطقه ای داریم. بالغ بر ۵۰ درصد از تجارت 
دنیا در قالب پیمان های منطقه ای و پیرامونی 
اما  می گیرد،  شکل  ترجیحی  تجارت  مانند 
سهم ما از این تجارت کمتر از 3 درصد است.

وی افزود: ما بسیار کند عمل می کنیم 
جسارت  می شویم.  حواشی  درگیر  بیشتر  و 
ساختار  در  بین المللی  مذاکرات  به  ورود 
مدیریتی کشور بسیار کم است. تا وقتی ما 
نتوانیم در مورد این چشم انداز در یک افق 
مشخص تصمیم بگیریم و طراحی کنیم، به 

مرور نمی توانیم تصمیمات سخت و هزینه بر 
احتیاط ها در  بگیریم. متاسفانه  ولی درست 
واقعا  که  شده  این  از  مانع  تصمیم گیری ها 
شاهد یک اتفاق چشم گیر در نظام اقتصادی 

خود باشیم.
گفت:  تجارت  حوزه  کارشناس  این 
بنابراین بحران امروز ما اهلیت فنی و مدیریتی 
برای جسارت حضور و مشارکت در پیمان های 
که  علت  این  به  است.  جهانی  و  منطقه ای 
تصمیمات ممکن است مخالفت هایی را در 
پی داشته باشد همه جانب احتیاط را رعایت 
می کنند. به نظر می رسد که مدیران ما بیشتر 
ترجیح می دهند سلبریتی و محبوب باشند تا 
یک سیاست گذار که تصمیمات سخت بگیرد 
ولو اینکه منجر به خوشنامی در کوتاه مدت 
می تواند  دیدگاه ها  این  مدت  بلند  در  نشود. 

برای کشور موثر باشد.
کرد:  خاطرنشان  همچنین  مودودی 
مواجه  آن  با  امروز  ما  که  مدیریتی  بحران 
هستیم، در طول ۴۰ سال باعث افت شدید 
بسیاری از شاخص های اصلی اقتصاد ایران 
شده است. متاسفانه ما بسیاری از ظرفیت ها 
را از دست داده ایم. همه اینها گواه این است 
که ما یک ایراد اساسی داریم که بیش از آن 
که مربوط به روابط بین المللی باشد مرتبط 
به چشم انداز مدیریت و عدم همکاری بین 
بخش های مختلف حاکمیت برای حمایت از 
تصمیمات درست است. تقریبا همه با نگاه 
اجرا و  پوپولیستی تصمیم گیری،  پارادایم  و 

نظارت می کنند.

بانکداری  فرهنگ  ترویج  در  پیشتاز   ، آینده  بانک  هدف گذاری 
اسالمی

ماموریت ۵ گانه شورای فقهی بانک تعیین شد 
با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای دقیق فعالیت های بانکداری بدون ربا، 

با موافقت دکتر فطانت مدیرعامل بانک آینده و تصویب 
هیات مدیره بانک؛ »شورای عالی بانکداری اسالمی«، در 

این بانک راه اندازی شد.
به عنوان  آینده  بانک  ترسیم چشم انداز  با  این شورا 
موازین  اجرای صحیح  در  سال ۱۴۰3  در  پیشرو  »بانک 
خود  فعالیت  ربا«،  بدون  بانکداری  عملیات  در  اسالمی 

را آغاز کرد.
بانک آینده با تشکیل شورای عالی بانکداری اسالمی، نهادینه کردن رفتار و 
اخالق اسالمی کارگزاران بانکی، فرهنگ سازی و ارتقای دانش همکاران در این 
زمینه و انطباق چارچوب قراردادهای بانک و فرایند های عملیاتی آن با موازین فقه 

اسالمی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است.
اجرای دقیق و صحیح قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ایجاد مزیت رقابتی و 
جذب مشتریان بالقوه با رویکرد جدید، پیشتازی بانک آینده در پیاده سازی شاخصه های 
بانکداری اسالمی و بانکداری اخالقی و هم چنین ترویج فرهنگ و گفتمان بانکداری 

اسالمی، از دیگر اهداف تشکیل این شورا است.
ارکان این شورا نیز متشکل از: مدیرعامل بانک آینده به عنوان رئیس شورا، 
یک نفر از عضای هیات مدیره بانک، یک نفر فقیه برجسته مسلط به امور بانکداری 
اسالمی )عضو شورای فقهی بانک مرکزی ج.ا.ایران(، یک نفر از معاونان، دو نفر 
از مدیران، نمایندگان امور حقوقی، اعتبارات، وصول مطالبات و مرکز تحقیقات و 
مطالعات بازار حسب مورد، یک نفر از اساتید دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسالمی 
و هم چنین یک نفر به عنوان دبیر شورا مسلط به مباحث بانکداری اسالمی، اعضا 

ثابت و غیرثابت شورا را تشکیل می دهند.
راهبردهای شورای فقهی بانک آینده نیز در پنج محور: ترویج، توسعه و آموزش 
عملیات بانکداری اسالمی - بررسی میزان انطباق عملیات، نظارت و آسیب شناسی 
وضع موجود - بررسی چالش ها، راه کارها و اظهارنظر فقهی و مقرراتی - حمایت و 
تشویق پژوهش های کاربردی و عملیاتی - و پاسخ گویی به ابهام ها و پرسش  ها با 

رویکرد رسانه محور، تعریف شده  است.

مدیر عامل بانک سینا خبر داد:
کاهش نسبت مطالبات بانک سینا علیرغم جهش اعتباری در سال 99

مدیرعامل بانک سینا در همایش کارشناسان حقوقی 
و مطالبات؛ از کاهش نسبت مطالبات در این بانک علیرغم 

ایجاد جهش اعتباری در سال ۹۹ خبر داد.
دکتر ایمانی با اشاره به میانگین نسبت مطالبات در 
مجموعه بانک های خصوصی گفت: بانک سینا با وجود 
جهش اعتباری در سال ۹۹ و ادامه مسیر در سال ۱۴۰۰ 
به نسبت خوبی در کاهش این بخش دست پیدا کرده که 

این امر ناشی از تالش تمام همکاران حوزه حقوقی و وصول مطالبات در مجموعه 
صف و ستاد است.

بالغ بر ۲۵۹ هزار میلیارد ریال تسهیالت  با بیان آنکه در سال گذشته  وی 
پرداخت شد، اظهار داشت: با این اقدام انتظار می رفت مطالبات بانک افزایش یابد 
و نسبت مانده مطالبات بانک از رقم ۶.۵ درصد در سال ۹۸ با این حجم از پرداخت 
تسهیالت به رقم پیش بینی شده ۸ درصد در سال ۹۹ برسد، که نه تنها افزایشی را 
شاهد نبودیم بلکه این رقم به ۴.۵ درصد کاهش یافت که اتفاقی کم نظیر و قابل 

توجه در بانک سینا است.
با تاکید بر این نکته که در بخش پیگیری و وصول مطالبات  ایمانی  دکتر 
بحث دعاوی و حقوقی می بایست آخرین مرحله باشد، افزود: همکاران در تعامل با 
بدهکاران و پرونده های مطالباتی نهایت سعی خود را بر مذاکره و گفتگو بر اساس 
ضوابط و دستورالعملها متمرکز سازند و بحث دعاوی را به مراحل نهایی موکول کنند 

تا شاهد ایجاد کمترین نارضایتی در بین این دسته از مشتریان باشیم.
وی از دیگر موفقیت های بانک سینا در مجموعه حقوقی و وصول مطالبات 
را وصول پرونده های کالن برشمرد و خاطرنشان کرد: از جمله چالش های عمده 
بانک ها، موضوع پرونده های مطالباتی کالن است که به لحاظ شرایط اقتصادی 
به بانکها تحمیل شده که خوشبختانه عملکرد خوب همکاران بانک سینا در این 

بخش، کارنامه ای مطلوب را به همراه داشته است.
وی با تاکید بر آنکه بانک سینا یکی از شفاف ترین و ارزشمندترین بانک ها 
به لحاظ ماموریت و اهداف در شبکه بانکی است، اظهار داشت: عمده رویکرد این 
بانک در سال ۹۹، بر چند محور اساسی شامل مدیریت و کنترل مطالبات معوق، 
کنترل نرخ بهای تمام شده پول، بهینه سازی منابع و مصارف، کاهش شعب زیان 
ده و افزایش شعب سودده و فروش اموال مازاد بود که با توجه به برنامه تدوین 

شده، عملکرد مناسب و قابل قبولی را شاهد بودیم.
مدیرعامل بانک سینا ضمن قدردانی از اعضای هیات مدیره ناظر بر معاونت 
حقوقی و مطالبات و مسئوالن و کارکنان این معاونت، ابراز امیدواری کرد در ادامه 
راه سال ۱۴۰۰ نیز با همدلی و همراهی همکاران، به شرایط مطلوب و ایده آلی که 

مد نظر بانک است در تمامی حوزه ها بویژه حوزه حقوقی و مطالبات دست یابیم.
با رعایت پروتکل های بهداشتی  این همایش دو روزه که  گفتنی است در 
برگزار شد، عملکرد مناطق و شعب در حوزه حقوقی و وصول مطالبات بررسی و 
های  کارگاه  همچنین  گرفتند.  قرار  تقدیر  مورد   ۹۹ سال  برتر  حقوقی  واحدهای 
آموزشی متعددی در خصوص فرایند دادرسی، دستورالعمل امهال و قانون تسهیل 
تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، سامانه های جدید قوه قضائیه، مسائل 
قانون جدید صدور چک و موارد مشابه با حضور اساتید برجسته، وکالی دادگستری 

و قضات برگزار شد.

به دلیل مهاجرت سامانه بانکداری متمرکز صورت می گیرد:
قطع تمامی درگاههای الکترونیکی و کارت مربوط به بانک سپه و 

مؤسسه اعتباری کوثر در ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه
درگاههای  کلیه  سپه:  بانک  رسانی  اطالع  پایگاه 
الکترونیکی و کارت بانک سپه و واحد ادغام شده مؤسسه 
مالی اعتباری کوثر شامل )اینترنت بانک، عابربانک، پایانه 
دلیل  به  و...(  بانک  همراه   ،)POS( فروشگاهی  های 
بانکی  جامع  سامانه  به  مؤسسه  این  سیستمی  مهاجرت 
بانک سپه، از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز پنج شنبه ۲۱ مرداد 
ماه تا ۹:۰۰ صبح جمعه ۲۲ مردادماه قطع و طی روزهای 

بعد از آن با اختالل احتمالی همراه خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه با توجه به این مهاجرت همچنین 
تغییر  کوثر  اعتباری  مالی  مؤسسه  شده  ادغام  واحد  مشتریان  کلیه  شبای  شماره 
خواهد کرد که صاحبان حسابهای این مؤسسه می توانند از طریق درگاهها و پرتال 
بانک  از شماره شبای جدید خود مطلع شوند. روابط عمومی  بانک سپه  اینترنتی 
سپه ضمن تشکر از صبر و بردباری مشتریان گرامی، به دلیل قطعی فوق پیشاپیش 

عذرخواهی می نماید.

 رئیس شعبه شهرکرد بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
رشد 7۰ درصدی تسهیالت شعبه شهرکرد منتهی به تیرماه۱۴۰۰

ایران  صادرات  توسعه  بانک  شهرکرد  شعبه  رئیس 
با اعالم رشد ۷۰ درصدی اعطای تسهیالت به مشتریان 
در استان چهارمحال و بختیاری گفت: این شعبه از بانک 
و  میلیارد  دو  بر  بالغ   ۱۴۰۰ تیرماه  به  منتهی  یکسال  در 
کرده  پرداخت  مشتریان  به  تسهیالت  ریال  ۷۰۰میلیون 
رشد  درصد   ۷۰ قبل  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  که 

داشته است.
اگزیم  از  نقل  به  ایران  صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
نیوز، محمود مومن زاده در نشست مجازی معرفی خدمات بانک توسعه صادرات 
ایران گفت: شعبه شهرکرد در بخش اعتبارات اسنادی نیز رشد ۸۹۰۰ درصدی 

داشته است.
وی با اشاره به رسالت بانک توسعه صادرات ایران برای حمایت از صادرات 
غیرنفتی اظهار داشت: تسهیالت تلفیقی بانک از محل منابع بانک و منابع صندوق 
توسعه ملی با نرخ ۱۴.۵ درصد، تسهیالت دانش بنیان با نرخ ۱۲ درصد و تسهیالت 

ارزی با نرخ تقریبی ۶ تا ۷ درصد در اختیار مشتریان قرار دارد.
مومن زاده با اعالم اینکه بیش از ۹۰ درصد از صادرکنندگان نمونه استان چهار 
محال و بختیاری از مشتریان بانک توسعه صادرات هستند، گفت: بیش از هشت 
هزار درصد رشد گشایش اعتبار اسنادی داخلی در شعبه شهرکرد نشان از تعامل رو 

به رشد بانک توسعه صادرات با فعاالن اقتصادی استان دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح کرد:
درآمد ۲۱.۵ میلیارد دالری صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه امسال برای نخستین 
بار درآمد صنعت پتروشیمی به ۲۱.۵ میلیارد دالر خواهد رسید، گفت: ۴3 میلیون 
تن محصول نهایی پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ تولید می شود که 33 میلیون تن از 

این محصوالت صادر خواهد شد.
به گزارش دنیای جوانان، »بهزاد محمدی« روز گذشته)دوشنبه( در مراسم 
رونمایی از سامانه خوراک و محصول مجتمع های صنعت پتروشیمی با بیان اینکه 
صنعت پتروشیمی کشور سربلندتر، پویاتر و ... از همیشه در حوزه صادرات و ارزآوری 
کشور نقش خود را ایفا می کند، افزود: در سال ۹۹ حدود ۴۰ میلیون تن خوراک 
معادل ۶ میلیارد دالر دریافت کردیم که در ۶۷ مجتمع مورد استفاده قرار گرفت.  
وی ادامه داد: سال گذشته ۲۵ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی کشور اضافه 
شد. همچنین 3۴ میلیون تن محصول تولید شده که ۱۵ میلیارد دالر درآمد به 

همراه داشته است.
محمدی با اشاره به شیوع کرونا در کشور گفت: با این وجود در سال ۹۹ 

اهداف توسعه ای صنعت پتروشیمی محقق شد.
معاون وزیر نفت افزود: امروز ۵۰ طرح فعال در صنعت پتروشیمی داریم که 
تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره برداری می رسد و ظرفیت تولید را به ۱3۵ میلیون 

تن در سال می رساند.  
وی به تعریف گام چهارم در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و ادامه داد: گام 
چهارم در 3 طبقه بندی طرح های خوراک ترکیبی، طرح های جدید تولید پروپیلن 
و طرح های پیشران تعریف شده است که در  مجموع ۴۷ پروژه را شامل می شود 

تا در سال ۱۴۰۶ درامد صنعت پتروشیمی به ۵۰ میلیارد دالر برسد.  
محمدی تاکید کرد: تا سال ۱۴۰۶ روزانه معادل ۲.3 میلیون بشکه نفت خام 
به عنوان خوراک در صنعت پتروشیمی مصرف خواهد شد و ظرفیت این صنعت 

به ۱۶۷ میلیون تن در سال می رسد.
وی افزود: با اجرای طرح های گام چهارم، سرمایه گذاری تجمعی در این 

صنعت تا سال ۱۴۰۶ به ۱۲۵ میلیارد دالر برآورد خواهد شد.  
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه تحقق اهداف توسعه 
ای در صنعت پتروشیمی با تحقق خوراک از طرح های ان جی ال، پاالیشگاه های 
نفتی و پاالیشگاه های گازی، ممکن می شود، گفت: اکنون مصرف خوراک در 
کشور ۴۰ میلیون تن در سال است که تا سال ۱۴۰۶ به ۹۰ میلیون تن افزایش 

خواهد یافت که معادل ۲.3 میلون بشکه نفت خام در روز است.
وی افزود: ۷۵ درصد خوراک در فاز گازی و ۲۵ درصد مربوط به خوراک 

مایع است که در حال حاضر معادل یک میلیون بشکه نفت خام در روز است.  
دسترسی به خوراک مهمترین مزیت ایران برای توسعه صنایع پتروشیمی 

است. ظرفیت تولید در این صنعت به ۱۰۰ میلیون تن نزدیک شده است.  
روز  در  خام  نفت  بشکه  میلیون   ۱.۵ معادل  و سوخت  خوراک  میزان  این 
است. سامانه خوراک با هدف پایش پیاده سازی شده است و کمک می کند تا 
جریان هریک از خوراک های صنعتی از مقصد تا پایان زنجیره، قابل ردیابی باشد.  

به دلیل نیاز داخلی؛
صادرات برق به عراق متوقف شد

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: صادرات برق به کشور 
عراق متوقف شده است.

)دوشنبه(  گذشته  روز  مشهدی  رجبی  جوانان، مصطفی  دنیای  گزارش  به 
در جمع خبرنگاران افزود: نیاز کشورمان به تامین برق سبب شد، صادرات برق 
بنابر قراردادهای موجود ۱3 مگاوات  امروز  ادامه داد:  به عراق متوقف شود.وی 

برق به افغانستان صادر شد در حالی که هفته قبل این میزان ۱۰۰ مگاوات بود.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود 
۲ هزار مگاوات صادرات برق داشتیم که امسال به دلیل نیاز داخلی صادرات به 

۱۵۰ مگاوات کاهش یافته است.
رجبی مشهدی در باره قیمت تمام شده برق گفت: در حال حاضر قیمت 

تمام شده برق با سوخت یارانه ای ۱۹3 تومان برای هر کیلووات ساعت است.
وی ادامه داد: وزارت نیرو اعالم کرده است که اگر صنایع یا هر جای دیگری 
که نیروگاه کوچکی داشته و برق مازاد داشته باشند، ما آن را به قیمت 3۸۰ تومان 
به ازای هر کیلووات ساعت می خریم، در حالی که برقی که می فروشیم ۸۰ تومان 

به ازای هر کیلووات ساعت است.

رییس سابق سازمان توسعه تجارت:

احتیاط  در تصمیم گیری ها، مانع شکوفایی اقتصاد شده است
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زیر نظر: محمد امامی

سقوط ارزش نفت برنت به پایین ۷0 دالر
به  نسبت  نگرانیها  و  دالر  ارزش  رشد  تاثیر  تحت  دوشنبه  روز  نفت  قیمت 
محدودیتهای کرونایی جدید در آسیا به خصوص چین، دو درصد سقوط کرد و به 

روند نزولی هفته گذشته ادامه داد.
برنت یک دالر و ۴۱ سنت  نفت  معامالت  بهای  دنیای جوانان،  به گزارش 
معادل دو درصد کاهش یافت و به ۶۹ دالر و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید. نفت 
برنت هفته گذشته شش درصد کاهش هفتگی داشت که بزرگترین کاهش هفتگی 

در چهار ماه گذشته بود.
بهای معامالت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و 3۲ سنت 
معادل ۱.۹ درصد کاهش، به ۶۶ دالر و ۹۶ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت 
آمریکا هفته گذشته حدود هفت درصد کاهش داشت که بزرگترین کاهش هفتگی 

در ۹ ماه گذشته بود.
گوردون رمزی، تحلیلگر شرکت آر بی سی گفت: نگرانیها نسبت به احتمال 
ابتال به کرونای دلتا،  با شتاب گرفتن گسترش  ریزش تقاضای جهانی برای نفت 

دوباره شکل گرفته است.
تحلیلگران گروه بانکی ANZ به محدودیتهای جدید در چین به عنوان عامل 
مهم تیره شدن دورنمای رشد تقاضا برای نفت اشاره کردند. این محدودیتها شامل لغو 
پروازها، هشدار ۴۶ شهر درباره سفر و محدودیتها برای حمل و نقل عمومی و خدمات 
تاکسی در ۱۴۴ کانون آلودگی به ویروس کرونا بوده است. چین روز دوشنبه ۱۲۵ 
مورد جدید ابتال به کووید ۱۹ گزارش کرد که باالتر از ۹۶ مورد در روز یکشنبه بود.

تحلیلگران کاالی ANZ در یادداشتی نوشتند: اگرچه آمار ابتال در چین در حال 
حاضر اندک است اما درست در زمان اوج سفرهای تابستانی اتفاق افتاده است و این 
وضعیت نشانه های رشد قوی تقاضا در مناطق دیگر را تحت الشعاع قرار داده است.
بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که باعث کاهش قیمت نفت شد، صعود 
ارزش دالر آمریکا به باالترین رکورد چهار ماهه پس از انتشار گزارش اشتغال ماهانه 
بهتر از حد مطلوب این کشور و تقویت انتظارات درباره احتمال تحکیم سیاست پولی 
آمریکا بود. دالر قویتر معامالت نفت را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر می کند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

با حضور حجت اله صیدی و امضای تفاهم نامه چهار هزار میلیارد ریالی صورت گرفت

تامین مالی طرح جمع آوری فاضالب آبادان 
توسط بانک صادرات ایران

 بانک صادرات ایران طی تفاهم نامه ای با شرکت آب و فاضالب خوزستان، بالغ 
بر چهار هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح جمع آوری فاضالب شهر آبادان تخصیص داد.
با حضور حجت اله  ایران، طی مراسمی  بانک صادرات  به گزارش روابط عمومی 
صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس، 
امام جمعه و فرماندار ویژه این شهرستان، نخستین تفاهم نامه تامین اعتبار بخشی از 
طرح ساماندهی فاضالب شهر آبادان به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از طریق مشارکت 

بانک صادرات ایران به امضا رسید.
از  این مراسم گفت: بیش  ایران در  حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات 
۱۰۰ سال است که مردم آبادان در جنگ نرم و جنگ سخت تالش کرده اند تا ثروت 
ملی نفت که استخراج آن از مسجد سلیمان آغاز شد، به دست خود ایرانی ها اداره شود. 
بیگانگان  ایران و دفاع در مقابل  نیز این شهر برای استقالل  در دوران دفاع مقدس 
مقاومت کرد و مردم این شهر در کنار مردم سایر نقاط درگیر جنگ از شمال غرب تا 
جنوب سختی های فراوانی متحمل شدند تا عزت کشور حفظ شود و یک وجب از خاک 

ایران به دست بیگانگان نیفتد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان استان خوزستان افزود: جنگ 
امروز جنگ نرم و جنگ اطالعاتی و سایبری است و دشمن در تالش است تا به کشور 

و به ویژه  خوزستان ضربه بزند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه اصوال تامین مالی پروژه های عمرانی 
وظیفه بانک های تجاری نیست، افزود: تحریم های ظالمانه باعث شده تا امکان استفاده 
از اعتبارات بانک جهانی با مشکل مواجه شود و یکی از اهداف مهم دشمنان این است 

که مردم را نسبت به نظام بانکی کشور دلسرد کنند.
وی تاکید کرد: وظیفه ماست که برای رفع مشکل زیر ساخت های فاضالب آبادان 
به همین دلیل  بگذاریم که شرایط زندگی مردم سخت تر شود.  نباید  و   کمک کنیم 
این طرح به سرعت به تصویب هیئت عامل بانک صادرات ایران رسید و بانک با افتخار 

وظیفه خود در این پروژه را عملیاتی خواهد کرد.
صیدی گفت: تامین مالی پروژه هایی که به موقع آغاز و به موقع پایان می یابند، به 

سهولت صورت می گیرد، آغاز این پروژه و پیشرفت مراحل آن باید با سرعت انجام شود و 
بانک صادرات ایران نیز برای پرداخت منابع مالی آمادگی کامل دارد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین با تاکید بر اینکه آبادان یک شهر استراتژیک 
و سوق الجیشی و مایه خیر و برکت کشور است، از صنایع بزرگ استان از جمله پتروشیمی ها 
و پاالیشی ها خواست تا در رفع مشکالت و پیشبرد پروژه های عمرانی از جمله حل کامل 

مشکل شبکه فاضالب این شهر با بانک صادرات ایران همکاری کنند. 
اینکه تحریم های حداکثری علیه مردم ما در تاریخ اقتصادی جهان  با بیان  وی 
بی سابقه است، افزود: تالش آمریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران در کنار شیوع بیماری 
با مجاهدت همه مردم و راهبری  ایجاد کرد که  برای کشور  کرونا مشکالت بسیاری 
در  امروز  و  کرده ایم  عبور  بسیار سخت  گردنه  دو  این  از  رهبری  معظم  مقام  قتدرانه  م

شرایط مناسبی قرار داریم.
 مدیرعامل بانک صادرات ایران در این مراسم با بیان اینکه وظیفه ما است که 
نگذاریم مردم با مشکالت  مواجه شوند، برای تامین مالی فوری این پروژه اعالم آمادگی 
کرد و گفت: بر اساس درخواست نماینده محترم مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی 
از بانک صادرات ایران برای رفع مشکالت شبکه آب و فاضالب آبادان، این اعتبار را 

تخصیص دادیم.
جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم گفت: 
از شرکت آب و فاضالب استان خوزستان درخواست می کنیم موضوع این تفاهم نامه را 

جدی بگیرند تا مشکل فاضالب مردم منطقه ما حل شود.
است  تفاهم نامه،  الزم  این  و  یافته  اختصاص  اعتبار های  به  توجه  با  افزود:  وی 
پیمانکار های قوی را پای کار بیاوریم تا مشکالت و چالش های آب و فاضالب در سطح 

شهرستان آبادان را رفع کنیم. 
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی گفت: با انعقاد این تفاهمنامه باید 

مناطق حاشیه ای و محروم در اولویت اصالح شبکه آب و فاضالب قرار بگیرد.
امام جمعه آبادان هم در این مراسم گفت: مشکل اصلی شبکه فاضالب منطقه 
و  آب  زیرساخت های  برای  آینده نگر  و  دقیق  کارشناسی های  فقدان  مناطق  سایر  و  ا  م

فاضالب است.
حجت االسالم و المسلمین ابراهیمی پور با بیان اینکه چرا مناطق حاشیه ما جزو 
مناطق بحرانی هستند و تا چه زمانی باید این مشکالت وجود داشته باشد، افزود: این 

تفاهم نامه اقدام خوبی است، ولی اجرای آن نباید به طول بیانجامد.
فرماندار ویژه آبادان نیز در این مراسم گفت: پس از جنگ تحمیلی با وجود اختصاص 
بودجه فراوان به بخش آب و فاضالب،  چندین دولت گذشته نتوانستند مشکل فاضالب 

در این شهر را برطرف کنند.
سید زین العابدین موسوی با بیان اینکه در بخش آب مشکالت به خوبی رفع شده، 
اما در بخش فاضالب  معلوم نیست تا چه زمانی قرار است زیرساخت ها فرسوده بمانند، 
افزود: شهرداری باید با پلمپ دریچه ها مانع از ورود آب های سطحی به فاضالب شهری 
شود چرا که این موضوع در فصل بارندگی باعث مشکالت آبگرفتگی در شهر می شود. 
وی ادامه داد: امیدواریم امسال مشکالت آب و فاضالب شهر رفع شده و امضای 

این تفاهم نامه باعث پایان مشکالت آب و فاضالب آبادان شود.

صنفی  انجمن  بودن  تاسیس  شرف  در  طالعیه  ا
کارگری رانندگان ناوگان حمل ونقل مسافربری بین 
شهری در شهرستان سروآبادبه استناد ماده ۱3۱ قانون 
کار وبراساس آئین نامه چگونگی تشکیل،حدود وظایف 
واختیارات ونحوه عملکرد انجمن های صنفی وکانون 
های "مربوط انجمن صنفی کارگری مذکور در شرف 
در  مربوطه  صنف  در  فعاالن  باشد.کلیه  می  اسیس  ت
صورت تمایل به عضویت در انجمن ودارابودن شرایط 
الزم می توانند ازتاریخ انتشار این اطالعیه ظرف ۷ روز 
اداری درخواست کتبی خود را تحویل هیات موسس 
انجمن نمایند. آدرس:سروآبادمیدان شهید مرادی جنب 

شرکت مسافربری سروآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم نجوا نجفی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء 
شده دفتر اسناد رسمی ۲۵۷ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک 
و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید سه دانگ از ششدانگ یک واحد آپارتمان 
۱۷۵-اصلی  از  فرعی   ۷۷۱۴3 پالک  شماره  به  مترمربع   ۱3۵/3۲ مساحت  به 
بخش ۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱3۹۸۲۰3۰۶۲۶۷۰۱۰۹3۹ 
بنام خانم نجوا نجفی ثبت و سند مالکیت با شماره ۵۲3۵۹۹/ج۹۷ ینامش صادر 

و تسلیم گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از 
این حکایتی نداردومراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی  اعتراض کتبی خود 
را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.

بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.م الف 33۲
محمدمقدسی-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهدمقدس 

گذشته  روز  معامالت  در  طال  قیمت 
نگرانی  پی  در  چهارشنبه  بازار  )دوشنبه( 
از  زودتر  افزایش  به  نسبت  گذاران  سرمایه 
درصد   ۴.۴ آمریکا  در  بهره  نرخهای  موعد 
از  بیش  در  حد  پایینترین  به  و  کرد  ریزش 

چهار ماه گذشته رسید.
هر  بهای  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
از  بخشی  فوری  تحویل  برای  طال  اونس 
ریزشی که در ساعات اولیه معامالت داشت 
را جبران کرد و با ۱.۴ درصد کاهش، به ۱۷3۸ 
دالر و ۵3 سنت رسید. بهای معامالت این 
بازار در ساعات اولیه تا مرز ۱۶۸۴ دالر و 3۷ 
سنت عقب نشینی کرده بود که پایین ترین 

قیمت از 3۱ مارس بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال با ۱.۴ درصد کاهش، به ۱۷3۹ دالر رسید.

شرکت  ارشد  تحلیلگر  هالی،  جفری 
است  نشده  موفق  طال  گفت:   OANDA

دوباره به سطح ۱۷۵۰ دالر برگردد و دورنمای 
مانده  نزولی  فعال  ارزشمند  فلز  این  قیمت 
روز جمعه  اشتغال غیرکشاورزی  آمار  است. 
جاری  هفته  در  آمریکا  زیرساخت  الیحه  و 
بانک  مالی  محرک  برنامه  تعدیل  احتمال 
مرکزی آمریکا را قوت بخشیده اند.آماری که 
روز جمعه از سوی وزارت کار آمریکا منتشر 

شد، نشان داد کارفرمایان آمریکایی در ژوییه 
بیشترین استخدام را در حدود یک سال اخیر 
داشته اند و رشد دستمزدها ادامه پیدا کرده 
است. آمار اخیر احتمال تعدیل زودتر از موعد 
تدابیر محرک مالی به اجرا درآمده در دوران 
پاندمی را تقویت کرده است. این آمار باعث 
رشد بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا شد و 

به جذابیت طال به عنوان دارایی امن لطمه زد.
در این بین، شاخص دالر روز دوشنبه به 

باالترین حد دو هفته اخیر صعود کرد.
بر اساس گزارش رویترز، ذخیره طالی 
»اس پی دی آر گلد تراست« که بزرگترین 
صندوق ETF تحت پشتوانه طال در جهان 
به  دوشنبه  روز  در  تن   ۱۰۲۷.۶۱ از  است، 

۱۰۲۵.۲۸ تن در روز جمعه کاهش یافت.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس 
نقره برای تحویل فوری در ابتدای معامالت 
۷.۵ درصد سقوط کرد و به ۲۲ دالر و ۵۰ 
سنت رسید که پایینترین قیمت در بیش از 
هشت ماه گذشته بود و آخرین بار ۱.۹ درصد 
کاهش نشان داد.بهای هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری با ۰.۹ درصد کاهش، به ۹۷۱ 
دالر و پنج سنت رسید. بهای هر اونس پاالدیم 
برای تحویل فوری ثابت بود و در ۲۶۲۶ دالر 

و ۵۶ سنت ایستاد.

سقوط بی سابقه ارزش جهانی طال! 

روند صعودی ارزهای دیجیتالی پس 
از دو روز صعود تند متوقف شد.

از  نقل  به  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بایدن  دولت  که  حالی  در  سی ان بی سی،  
برای  الزم  مالی  منابع  تا  است  تالش  در 
کند،  تامین  را  تریلیون دالری  یک  الیحه 
به  داری-  خزانه  وزیر  یلن-  ژانت  توجه 
سمت گرفتن مالیات از بازار رمزارزها جلب 
شده است که طبق آخرین برآوردها، حجم 
جهانی آن اکنون به حدود ۱۷۰۰ میلیارد دالر 
رسیده است. یلن در روزهای اخیر شخصا در 
حال رایزنی با سناتورها و نمایندگان کنگره 
بوده تا آن ها را به تصویب الیحه مالیاتی 

مجاب کند.
ارزهای دیجیتالی در حال لذت بردن 
از سرمایه های جدید و رسیدن به قله های 

به  می  ماه  از  که  هستند  جدیدی  قیمتی 
خط  بیتکوین،  مورد  در  بود.  نرسیده  ثبت 

روند قیمتی موفق به شکست شاخص های 
روزه   ۱۰۰ و  روزه   ۲۰۰ متحرک  میانگین 

باعث  مساله  این  رود  می  انتظار  که  شده 
ورود معامله گران با انگیزه بلندمدت به بازار 
شود. دوج کوین- ارز محبوب میم بازها- نیز 
پس از هفته ها بالخره مقاومت سنگین ۲۱ 

سنتی را شکست.
سایر  و  بیتکوین  پذیرش  شایعه  بازار 
های  شرکت  توسط  دیجیتالی  ارزهای 
آرامکو  از  پس  است.  داغ  کماکان  بزرگ 
پذیرش  هم  شیائومی  شرکت  آمازون،  و 
رمزارزها را تکذیب کرد. پیش از این برخی 
منابع خبری اعالم کرده بودند نمایندگی این 
شرکت در پرتغال اعالم کرده است امکان 
خرید محصوالت با استفاده از رمزارزها وجود 
این شرکت،  گفته یک سخنگوی  به  دارد. 
نمایندگی پرتغال متعلق به طرف ثالثی است 

که مستقل از دفتر مرکزی عمل می کند.

رشد ارزش رمزارزها متوقف شد!
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آب  مدیرعامل شرکت 
بوشهر  استان  فاضالب  و 
مناسبت  به  یکشنبه  روز 
۱۷ مرداد روز خبرنگار ضمن دیدار با 
خانواده زنده یاد غالمعلی  قاضی زاده 
به مقام شامخ این خبرنگار فقید ادای 

احترام کرد.
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  آب  شرکت  نی  همگا موزش  آ
عبدالحمید  بوشهر،  استان  فاضالب 
ده  نوا خا با  ر  دیدا در  پور  حمزه 
»چشم  نام  هفته  فقید  مدیرمسئول 
زنده  داشت:  اظهار  جنوب«  انداز 
از  برجسته  نمونه ای  زاده  قاضی  یاد 
خبرنگاران صادق و تالش گر بود که 
در دوران حیات خود هر چه در توان 
داشت را در راستای خدمت صادقانه 

به مردم در طبق اخالص گذاشت.
خبرنگار  این  کرد:  بیان  وی 
برای  معنا  تمام  به  الگویی  شایسته 
خبرنگاران هم استانی است که فعاالن 
این عرصه باید با تداوم راهش، یاد و 
خاطره اش را در اذهان زنده نگه دارند.

مردمی  داشت:  اظهار  حمزه پور 
خبرنگار  این  برجسته  ویژگی  بودن 
فقید بود و همین باعث شد تا شمار 
سوگ  در  بوشهر  از  توجهی  قابل 

رفتنش داغدار شوند.
وی افزود: در این راستا ۱۷ مراد 

فرصتی برای یادآوری به خانواده عزیز 
مرحوم قاضی زاده است تا بدانند یاد و 
خاطره مردان نیک هیچگاه از صفحه 

روزگار محو نخواهد شد.
حمزه پور اظهار داشت: خبرنگاران 
چشم بینا و گوشی شنوا برای جامعه 

ی  تالش ها ه  ر ا همو که  هستند 
شبانه روزی آنها منشاء اثرهای مطلوب 
و موثری در جامعه بوده است و بدون 
شک برخی از دستاوردهای شرکت اب 
و فاضالب استان را باید مرهون اطالع 

رسانی صادقانه آنها باشیم.

تجلیل مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
 از خانواده خبرنگار فقید بوشهری

ماه محرم  نیازمندان در  به  برای کمک  زمینه سازی 
اینبار از طریق برنامه اطعام و احسان حسینی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی»ره« استان ایالم از اجرای طرح 
محرم  ماه  در  استان  این  نیازمندان  به  کمک  هدف  با  حسینی  اطعام 

امسال خبر داد.
قنبر موسی نژاد در نشست ستاد احسان حسینی این نهاد بیان کرد: 
طرح اطعام و احسان حسینی با هدف گره گشایی از مشکالت اقتصادی 
مددجویان در ایام محرم و در ادامه پویش هایی همچون ایران همدل و 

کمکهای مومنانه صورت می گیرد.
وی افزود: از طریق این طرح مردم خیر و نیکوکار استان و عزاداران 
حسینی در طول ماه محرم می توانند کمکها و نذورات خود را برای کمک 
به نیازمندان در اختیار کمیته امداد قرار دهند و در این زمینه همه دفاتر 
کمیته امداد و نیز مراکز نیکوکاری وابسته به کمیته امداد آماده دریافت 

کمکها و نذورات مردم نوع دوست استان هستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی»ره« استان ایالم به دیگر روشهای 
مشارکت در این طرح اشاره کرد و گفت: به منظور دسترسی راحت تر 
برای مشارکت در طرح اطعام و احسان حسینی از طریق شماره گیری 
کارت ۰3۵۴_۵۰۰3_۹۹۷۵_۶۰3۷  یا شماره  و   *۱۰۸۴۸۸۷۷# کد 

نذورات خود را واریز نمایند.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:
مصرف بیش از ۸۰ میلیون متر مکعب سی ان جی در 

منطقه اردبیل 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: 
طی چهار ماهه نخست سال جاری، بیش از ۸۰ میلیون متر مکعب سی 

ان جی در سطح استان مصرف شده است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل، سید حجت مدنی گفت: مصرف این میزان فرآورده سی 
ان جی در بازه زمانی یاد شده، صرفه جویی همین میزان بنزین را در 

پی داشته است.
مدنی مصرف این سوخت پاک را در تیر ماه سال جاری نزدیک به 
۲۱ میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود: مصرف این فرآورده در تیر 
ماه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش 

داشته است.
وی درباره مصرف بنزین موتور تصریح کرد: به لحاظ مصرف این 
مقدار سی ان جی در استان طی چهار ماهه نخست سال جاری کاهش 

مصرف بنزین با جایگزینی 3۸ درصد سی ان جی همراه بوده است.
مدیر منطقه با اشاره به مزیت های افزایش سهم گاز طبیعی در 
سبد سوخت خودروها از جمله کاهش آالیندگی، کاهش هزینه تعمیرات 
خودرو، تضمین پایداری سوخت و اقتصادی بودن آن اظهار امیدواری 
کرد: با برنامه ریزی و فرهنگ سازی مناسب و حذف سایر مولفه های 
تاثیر گذار در آلودگی هوا، بتوان گام مثبتی در راستای رسیدن به اهداف 
سبد  در  فرآورده  این  افزایش سهم  زمینه  در  اصلی شرکت  رسالت  و 

سوخت خودروها برداشت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان: تصادفات رتبه اول  
جرایم را به خود اختصاص داده است

ســردار محمدرضــا میرحیــدری در نشســتی بــا خبرنــگاران کــه 
بــه منســبت روز خبرنــگاران برگــزار شــد، اظهــار کــرد: در شــرایطی 
ــا جنگــی نابرابــر و هجمــه نظــام اســتکبار مواجــه  کــه کشــورمان ب
ــا انتخابــات هوشــمندانه ای کــه برگــزار شــد انتظــار داریــم  اســت، ب
ــی و همبســتگی و  ــا همدل ــم و ب ــور کنی ــه عب ــن گردن ــم از ای بتوانی
وحــدت رویــه بیــن دســتگاه های مختلــف، شــاهد رشــد و شــکوفایی 

ایــران اســالمی باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود همــه برنامه هــای دشــمن، کشــور 
ــرای  ــا امــن تریــن کشــور منطقــه اســت و تالش هــای دشــمن ب م
ایجــاد ناامنــی بــه نتیجــه نرســیده، گفــت: ایــن موضــوع بــه غیــرت 

و همــت مــردم مــا بــرای بقــای ایــران اســالمی برمی گــردد.
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: باوجــود پیچیدگــی و 
ــاز هــم نســبت  ــی کــه در اســتان اصفهــان وجــود دارد ب ظرافت های
ــی هســتیم کــه نتیجــه  ــه ســایر اســتان ها شــاهد وضعیــت مطلوب ب
همراهــی مــردم و همدلــی دســتگاه ها و بــه ویــژه اقدامــات فرهنگــی 

اســت.
ــه ۵ جــرم اول  ــا اشــاره ب ــده انتظامــی اســتان اصفهــان ب فرمان
حــوزه انتظامــی اســتان، تصریــح کــرد: تصادفــات بــا ۴۴ درصــد کل 
جرایــم رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده، ســرقت بــا 3۵ درصــد،   
نــزاع و درگیــری بــا ۱۲ درصــد، جرائــم مالــی بــا ۵ درصــد و مفاســد 

ــا ۴ درصــد در رتبه هــای بعــدی قــرار دارد. اجتماعــی ب
وی از کاهــش ۷ درصــدی ســرقت در تیرمــاه امســال خبــر داد 
و گفــت: جرایــم خشــن ۵۹ درصــد کاهــش و تجــاوز بــه عنــف ۶۰ 
درصــد کاهــش داشــته اســت. همچنیــن ســرقت مغــازه ۴۴ درصــد 
کاهــش، منــزل 3۱ درصــد، اتومبیــل 33 درصــد، احشــام 33 درصــد 

و قطعــات اتومبیــل ۱3 درصــد کاهــش داشــته اســت.
ســردار میرحیــدری بــا اشــاره بــه افزایــش ســرقت اماکــن ماننــد 
باغــات، ســاختمان های نیمــه کاره و مــدارس، گفــت: شــاهد رشــد ۸ 
درصــدی ســرقت اماکــن هســتیم کــه یکــی از دالیــل آن خریــد بــی 
جــای امــوال مــردم از ضایعــات فروشــی ها اســت و ســهمی هــم بــه 
دســتگاه های مربوطــه برمــی گــردد کــه بایــد بــه ایــن مقولــه توجــه 
ــه از  ــری بیشــتر نشــأت گرفت ــد. وی خاطرنشــان کــرد: جیــب ب کنن
ــن  ــتان در اماک ــارج از اس ــراد خ ــی اف ــی اســت و برخ ــل بیرون عوام
عمومــی اقــدام بــه جیــب بــری می کننــد، همچنیــن شــاهد ســرقت 
ســیم هــای بــرق و مخابــرات هســتیم کــه بایــد توســط دســتگاه های 

مربوطــه نظــارت بیشــتری انجــام شــود..

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان :
شدن  سیستمی  برای  رسانی  اطالع  در  رسانه  نقش 

مالیات ارزشمند است
 ،۹۸ سال  از  قبل  تا  گفت:  اصفهان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
آنچه مودیان مالیاتی ادعا می کردند،  رسیدگی و اثبات آن بعهده امور 
مالیاتی بود اما با تغییراتی که در سه سال اخیر بلحاظ سیستمی شدن 
مالیات صورت گرفته است، اثبات موارد شناسایی شده از طریق سیستم 

مالیاتی، بعهده مودی است.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای اروپایی، تمام خریدها و مراکز 
خرید به مالیات متصل است، از مزیت های این حالت سخن راند و افزود: 
در کشور ما این قانون مصوب شده است و ظرف یک تا 3 سال آینده، 
بررسی سیستمی وضعیت مالیات در مراکز مختلف نیز راه اندازی می شود 

و رودررویی کارمند و ممیزی امور مالیات با مودیان به صفر می رسد.
مهدلو با اذعان به اینکه در کشور ما دولت یک سوم از هزینه های 
خود را از مالیات و بخش قابل توجهی را از طریق فروش نفت تامین 
می کند، بیان کرد: این اشتباه بزرگی است. زیرا، هزینه فروش نفت باید 
به احداث زیرساخت ها، عمران و آبادانی کشور اختصاص یابد، ضمن 
آنکه بجای اتکا به فروش نفت، دولت باید بخش قابل توجهی از هزینه 

های خود را از طریق مالیات تامین کند.
وی موارد فروش اوراق و چاپ پول را موجب تشدید تورم و پرداخت 
غیرمنصفانه مالیات عنوان نمود و افزود: در این حالت، از دهک پایین 
تا باال، پرداخت مالیات بطور یکسان صورت می گیرد که این منصفانه 
مشکالت  این  رفع  به  تواند  می  مالیاتی  نظام  شدن  سیستمی  نیست. 
کمک نماید. همچنین، الزم است تاثیر ارزش افزوده را در کشور ببینیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان آنکه انتظار همکاری 
بیشتر با رسانه ها را داریم تا عدالت محوری در مباحث مالیاتی تحقق 
یابد، گفت: ما متولی ایجاد شفافیت هستیم و رسانه ها نیز برای مطالبه 

حق مردم وظیفه سنگینی دارند.
مهدلو در ادامه به مباحث فرار مالیاتی پرداخت و گفت: در استان 
اصفهان در سه سال اخیر اقدامات موثری در مقابله با فرار مالیاتی صورت 
گرفته  و اکنون فعاالن اقتصادی با اطالع از اینکه ریسک فرار مالیاتی 

بسیار سنگین شده، سعی در ارائه اطالعات خود بطور دقیق دارند.
وی از رسیدگی به وضعیت مالیاتی ۶۵درصد شرکت ها و ۱۵درصد 
مشاغل خبر داد و افزود: هنوز ۸۵درصد مشاغل در انتظار رسیدگی هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان آنکه ارتباط ممیزمالیاتی 
و مودی باید قطع شود، موارد اعمال سلیقه در تعیین مالیات را مطرح 
کرد و افزود:  این روش در دنیا منسوخ شده و تالش ما بر تحقق نظام 
سیستمی و فرهنگ سازی در این زمینه است. وی پیگیری موارد مربوط 
به امور مالیاتی از طریق سامانه های متعدد سازمان را بیان کرد و افزود: 
سامانه ۱۵۲۶ همچنان فعال است و روزانه موارد بسیاری از طریق سامانه 

اطالع رسانی می شود.

تولید مصالح ساختمانی استان زیر ذره بین استاندارد
 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اردبیل، هاشم 
عالیی مدیر کل استاندارد استان اردبیل با یادآوری ضرورت استاندارد 
بودن مصالح ساختمانی به کار رفته در پروژه های عمرانی وساختمانی 
تصریح کرد: کلیه دستگاه های اجرائی میبایست در اجرای پروژه های 
ملی  استاندارد  نشان  دارای  ساختمانی  مصالح  از  خود  عمرانی  و  فنی 

معتبر استفاده کنند.
عالیی افزود: طبق ماده ۸ آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری 
از  استفاده  بر  مصالح ساختمانی مصوب هیئت محترم وزیران، نظارت 
فرآورده های ساختماني استاندارد در ساخت و ساز ها بر عهده سازمان 

نظام مهندسی می باشد.
مدیر کل استاندارد استان ضمن تشکر ویژه از شورای فنی استان در 
راستای اهمیت به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد شده در پروژه 
های عمرانی  عنوان کرد:  انتظار می رود ، کلیه دستگاه های اجرایی ، 
در زمان اجرای  پروژه های عمرانی ، نظارت های خود را در استفاده از 

مصالح ساختمانی استاندارد اعمال نمایند  . 
عالیی افزود:  تعداد ۱3۵  واحد تولیدی مصالح ساختماني در زمینه 
تولید شن و ماسه ، بتن آماده ، بلوک پلی استایرن ، آجر ، سیمان ، تیرچه 
بتنی و عایق های رطوبتی دارای نشان استاندارد در استان فعال می باشند .
مدیر کل استاندارد استان اردبیل در ادامه عنوان کرد  شهروندان 
میتوانند با ارسال کد ۱۰ رقمی درج شده در پایین نشان استاندارد بر روی 
کاالهای استاندارد / فاکتور فروش به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ ، از اصالت 

پروانه استاندارد کاال مطمئن شوند.
وی از هم استانی ها خواست با شماره تلفن شبانه روزی ۱۵۱۷ 
هر گونه عرضه کاالهای غیر استاندارد و به ویژه مصالح ساختمانی غیر 

استاندارد را به اداره کل استاندارد اطالع دهند.
پایان خاطرنشان کرد: فهرست تولیدکنندگان  مهندس عالیی در 
داراي پروانه کاربرد عالمت استاندارد و تحت پوشش این اداره کل در 
سطح استان به تفکیک فرآورده ها در حوزه مصالح ساختمانی بر روي 
ardabil.  تارنمای خبری اداره کل استاندارد استان اردبیل به آدرس

isiri.gov.ir موجود می باشد.

فرمانده انتظامی ایالم:
زیربنای تمام فعالیت های اجتماعی امنیت است

 ایالم-فرمانده انتظامی استان ایالم خبرنگاران را پل ارتباطی بین 
مسئوالن و مردم دانست و گفت: زیربنای تمام فعالیت های اجتماعی 

امنیت است.
سردار دالور القاصی مهر در دیدار با تعدادی از رسانه های استان به 
مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: اصحاب رسانه می توانند چشم بینای 

دستگاه های اجرایی، در شناسایی کمبودها باشند.
وی افزود: زمانی ضریب نفوذ رسانه در جامعه باال می رود که رسانه 
پویا، فعال، منتقد، تحلیل گر و صراحت و شفافیت در مطالبه گری را سر 

لوحه کار خود قرار دهد.
فرمانده انتظامی استان ایالم یادآور شد: رسانه ها اعتمادسازی در 
جامعه را سرلوحه کار خود قرار دهند و با قلم فرسایی در این زمینه باعث 

ایجاد نشاط و آرامش بیشتری شوند.
وی به تاثیرگذاری کار رسانه در سطح جامعه و تنویر افکار عمومی 
اشاره کرد و گفت: رسانه ها نیروهای محرک در روند توسعه یک جامعه 
در  را  مناسب  فرهنگی  زیر ساخت های فکری -  هستند که می توانند 

جامعه رواج دهند.
سردار القاصی مهر به همراهی خوب رسانه های استان با مجموعه 
از شیوع ویروس کرونا،  پلیس اشاره کرد و گفت: در بحث پیشگیری 
تعطیالت ایام نوروز، جلوگیری از حوادث ترافیکی و جاده ای، بالهای 
طبیعی، و…این رسانه ها بودند که پای کار آمدند و نقش بی بدیل خود 

را به منصه ظهور رساندند.
وی گفت: زیربنای تمامی فعالیت های اجتماعی، امنیت است، و انتقال 
احساس امنیت به افکار عمومی وظیفه رسانه ها است که بایستی این 
موضوع مهم و حیاتی روز جامعه به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
به  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  ایالم  استان  انتظامی  فرمانده 
گفت:  و  کرد  اشاره  امسال  انتخابات  در  استان  رسانه های  شورآفرینی 
دهنده  نشان  رای  صندوق های  پای  ایالم  استان  مردمی   ۶3 حضور 
تالش متعهدانه رسانه های استان در خصوص مشارکت حداکثری پای 

صندوق های رأی بود.
گفتنی است در انتهای این نشست، خبرنگاران در فضایی صمیمی 

به بحث و تبادل نظر با فرمانده انتظامی استان پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان اصفهان، شهرستان مبارکه 
با داشتن۱۲3 مشترک عمده صنعتی 
گاز  بزرگ  از مصرف کنندگان  یکی 
طبیعی در سطح استان می باشد که 
در ۴ماهه سالجاری حدود دو میلیارد 
متر مکعب گاز  در این شهرستان به 

مصرف رسیده است .
سید مصطفی علوی، مدیرعامل 
در  اصفهان،  ستان  ا ز  گا شرکت 
 ۶۰ حدود  گفت:  خصوص،  ین  ا
و  ر  هزا  ۵۰ شامل؛ مشترک  ر  هزا
3۸۱مشترک شهری وبیش از ۹هزار 
شهرستان  در  یی  روستا مشترک 
مبارکه از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
33هزار  حاضر  حال  در  و  هستند 

انشعاب در این شبکه نصب گردیده 
است.

شهرهای  در  گاز  مصرف  وی، 
و  میلیارد  یک  از  بیش  را  مبارکه 
۸۲۷میلیون متر مکعب و مصرف گاز 
در روستاهای تابعه این شهرستان را 
ابتدای  از  مکعب  متر  میلیون   ۴۹۴
کرد  عنوان  کنون  تا  جاری  سال 
و  تغذیه  شبکه  کل  متراژ  گفت:  و 
کیلومتر   ۹۴۴ شهرستان  این  توزیع 
است که شامل؛ ۵۴۶ کیلومتر شبکه 
پلی  شبکه  کیلومتر   3۹۸ و  فلزی 

اتیلن می باشد.
ز  گا کت  شر مل  عا یر مد
د  تعدا همچنین  ن،  صفها ا ن  ستا ا
ایستگاه های گازرسانی مستقر در این 

شهرستان را  ۱۰3 ایستگاه برشمرد 
های  ه  یستگا ا مجموعه  فزود: ا و 
فوالد مبارکه ، ایستگاه ۶۰۰ هزاری 
ایستگاه  و  بزرگ  اصفهان  رینگ 
از  چهلستون  نیروگاه  هزاری   3۲۰
گازرسانی  های  ایستگاه  مهمترین 

این شهرستان می باشند.
داشت:  بیان  علوی،  مهندس 
به  ر  ا ید پا و  مستمر  نی  سا ر ز گا
وجود  دلیل  به  مبارکه  شهرستان 
بسیار  استراتژیک  و  بزرگ  صنایع 
رغم  علی  شرکت  این  و  است  مهم 
فصول سرد  در  که  برخی مشکالت 
سال به علت افت فشار گاز و برودت 
هوا ایجاد می شود، گازرسانی مستمر 
به این شهرستان و بویژه صنایع آن 

را انجام داده است.
مدیرعامل  است  ذکر  به  الزم 
ذکر  با  اصفهان،  استان  گاز  شرکت 
مطالب فوق در مراسم تودیع و معارفه 
رئیس اداره گاز شهرستان مبارکه از 
زحمات آقای وحید بهفر رئیس سابق 
این اداره تقدیر و آقای مجید ضیافت 
را به عنوان سرپرست جدید این اداره 
معرفی نمود و در پایان نیز از ایستگاه 
بازدید  مبارکه  مترمکعبی  هزار   ۲۰۰
سیناگرجی  از  تشکر  ضمن  و  کرد 
رییس تعمیرات این اداره در راستای 
پیگیری  و نظارت مستقیم بر فرآیند 
عملیات اجرایی این ایستگاه خواستار 
رفع هرچه سریعتر موانع و مشکالت 

راه اندازی آن گردید.

مصرف حدود دو میلیاردمتر مکعب گاز طبیعی در شهرستان صنعتی مبارکه

منطقه  فاضالب  و  آب  مور  ا
مهردشت به عنوان سی و هشتمین 
اصفهان  استان  خودگردان  آبفای 
به  ز  آغا آن  مدیر  و  شد  تشکیل 

کار کرد. 
نی  زما سا ر  ا نمود جرای  ا در 
منطقه  اصفهان،  استان  آبفای  جدید 
و  دهق  شهر  دو  شامل  مهردشت 
آباد،  حسین  روستای   ۹ و  علویجه 
کوه  آب،  علی  خونداب،  هسنیجه، 
لطف، خیرآباد، گلدره، اشن و دماب 
و  منتزع  آباد  نجف  منطقه  آبفای  از 
به عنوان یک منطقه خودگردان آغاز 

به کار کرد. 

مراسم  در  آباد  نجف  فرماندار 
منطقه  آبفای  مدیر  نخستین  معارفه 

مهردشت 
از مکاتبات استانداری اصفهان 
تشکیل  بر  مبنی  کشور  وزارت  با 
خبر  مهردشت  ید  جد ن  ستا شهر
پهنه وسیع  به  توجه  با  و گفت:  داد 
همه  مهردشت،  منطقه  جغرافیایی 
هم  از  باید  داری  ا های  دستگاه 
دارات  ا ر  استقرا منظور  به  اکنون 
مستقل و خودگردان در این منطقه 

کنند.  اقدام 
دو  لیت  فعا به  راعی  مجتبی 
شهرک و چهار ناحیه صنعتی بزرگ 

و  کرد  اشاره  مهردشت  منطقه  در 
گفت: وجود جمعیت ۲۷ هزار نفری 
و فعالیت هزاران کارگر در ۵۰۰ واحد 
مهردشت،  منطقه  در  بزرگ  صنعتی 
بیانگر ضرورت تامین زیرساخت های 
الزم از جمله خدمات آب و فاضالب 

در این منطقه است. 
توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
سرمایه گذاری شرکت آب و فاضالب 
مراسم  این  در  نیز  اصفهان  استان 
 ۴۰۰ و  هزار   ۱۲ کنون  تا  گفت: 
انشعاب آب با ۱3 هزار و ۸۰۰ آحاد 
در شهرها و روستاهای تحت پوشش 

آبفای مهردشت نصب شده است. 

 ۹ ز  ا  : فزود ا جعفری  کاظم 
به  روستا   ۴ پوشش،  تحت  روستای 
و  شده  وصل  پایدار  آبرسانی  شبکه 
از آب تصفیه شده بهره مندند و آب 
آبی  منابع  از  نیز  روستا   ۵ ساکنان 

محلی تامین می شود.
وی در عین حال ابراز امیدواری 
کرد طرح فاضالب شهرهای دهق و 
علویجه نیز هرچه زودتر اجرایی شده 

و به بهره برداری برسد. 
این  پایان  در  شود  می  اضافه 
عنوان  به  محمدیان  حسین  مراسم، 
نخستین مدیر آبفای منطقه مهردشت 

معرفی شد.

آغاز به کار سی و هشتمین آبفای خودگردان در استان اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه 
جشنواره  سومین  در  خوزستان  ای 
های  روابط عمومی  عملکرد  ارزیابی 
صنعت آب و برق، در بخش ارتباط با 
پایگاه خبری وزارت نیرو )پاون( رتبه 

سوم را کسب کرد.
در سومین جشنواره ارزیابی روابط 
عمومی های صنعت آب و برق کشور، 
۲۹۹۵ اثر از ۱۲۷ شرکت صنعت آب 
و برق در ۱۴ محور مورد داوری قرار 
ای  منطقه  برق  شرکت  که  گرفت 
پایگاه  با  ارتباط  محور  در  خوزستان 
صاحب  )پاون(  نیرو  وزارت  خبری 

رتبه سوم شد.
در آیین اختتامیه این جشنواره که 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد 
به  شرکت برق منطقه ای خوزستان 
عنوان مقام برتر معرفی و تورج فتاحی 
مدیر دفتر روابط عمومی این شرکت، 
لوح تقدیر این جشنواره را دریافت کرد.
به  نیرو  وزیر  پیام  از  بخشی  در 

کنار  در  است؛  آمده  جشنواره  این 
خدماتی که در این مدت به هموطنان 
و  رفاه  بر  ملموسی  آثار  و  شده  ارائه 
است،  داشته  آنان  برخورداری  سطح 
این  از  آگاهی بخشی  و  اطالع رسانی 
در  ارزشمندی  بسیار  نقش  خدمات 
اعتمادسازی، آرامش روانی شهروندان 
و امیدبخشی برای آینده کشور و نظام 

داشته است.
به  جشنواره  این  تقدیر  لوح  در 
تورج فتاحی مدیر دفتر روابط عمومی 
شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز 
ارزیابی  است: سومین جشنواره  آمده 
آب  صنعت  عمومی  روابط  عملکرد 
و برق، فرصتی است که تالش های 
های  عمومی  روابط  در  ما  همکاران 

و  رساند  ظهور  منصه  به  را  صنعت 
داوری  معرض  در  را  آنان  عملکرد 
داد.  قرار  حوزه  این  نامدار  اساتید 
و کسب  موثر شما  و  مجدانه  تالش 
ارج می  را  پاون  در رشته  مقام سوم 
این مسیر  ادامه  در  امیدواریم  و  نهم 
شاهد ارتقای روز افزون عملکرد روابط 
عمومی های وزارت نیرو در خدمت به 

مردم شریف ایران باشیم.
روابط  پیاپی  رتبه  دومین  این 
ای  منطقه  برق  شرکت  عمومی 
خوزستان در جشنواره ارزیابی عملکرد 
روابط عمومی های صنعت آب و برق 
پاون  با  ارتباط  بخش  در  که  است 

کسب می کند.
خبری  پایگاه  با  ارتباط  بخش 
وزارت نیرو )پاون(، مربوط به ارسال 
کمی و کیفی اخبار شرکت های تابعه 
عملکرد  خبری  )پوشش  نیرو  وزارت 
شرکت ها( به پایگاه خبری این وزارت 

و انتشار این خبرها در پاون است.

تکرار رتبه برتر روابط عمومی برق منطقه ای خوزستان در جشنواره وزارت نیرو  

از  تجلیل  جهت  کنفرانسی  ویدئو  جلسه    
سالن  در  خبرنگار،  روز  مناسبت  به  خبرنگاران 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  ستاد  جلسات 

اردبیل برگزار شد
در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس 
شهرستان  عمومی  روابط  رابطین  و  مدیران  با 
ها برگزار شد مدیر روابط عمومی شرکت گفت 
در  عمومی  روابط  که  برسیم  باور  این  به  باید   :
و  ایجاد  در  کلیدی  نقش  امروزی  رویکردهای 

توسعه سرمایه اجتماعی هر سازمانی دارد.
رویا اللهقلی پور در این جلسه ضمن تقدیر از 
زحمات رابطین روابط عمومی و حمایت مدیران 
گفت : یکی از مهمترین وظایف هر روابط عمومی 
عبارت است از جمع آوری اطالعات و اخبار مربوط 
به فعالیتها ، اقدامات ، طرحها و برنامه های شرکت 
به منظور تنظیم خبر ، گزارش وسیاستهای خبری 

و در نهایت تبادل اطالعات.
با  بایست  می  عمومی  روابط   : گفت  وی 
با  و  کرده  اطالعات  تبادل  صادقانه  مشتری 
دریافت بازخوردها از  مشترکین) ذینغعان(  تمام 
به  خدمات  ارایه  بهبود  جهت  در  را  خود  توان 

کار گیرد.
روابط عمومی کارآمد،  افزود:  پور  اللهقلی 
اصول  رعایت  ضمن  که  است  عمومی  روابط 
و هدایت  افکار عمومی  در  نفوذ  برای  اخالقی 
خدمت  در  را  رسانه ها  اصولی  شکل  به  آن، 
نه  قا د صا نی  رسا طالع   ا اصل  به  و  فته  گر

دهد. اهمیت 
هنر  عمومی  روابط  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هشتم محسوب می شود، گفت: کار روابط عمومی 
به صورت شبانه روزی بوده و هر کسی در این 

حوزه فعالیت دارد واقعا عاشق این حرفه است.

اللهقلی پور ادامه داد: رابطین روابط عمومی  
شهرستان ها باید با خبرنگاران و کانال های پر 
دوسویه   تعامل  و  ارتباط  شهرها  این  مخاطب 
داشته باشند و از آنان در انتقال اخبار و اطالعات 

شرکت یاری جویند.
نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
 ۱۷ روز  در   : داشت  اظهار  اردبیل  استان  برق 
مراسم  است  خبرنگار  روز  با  مصادف  که  مرداد 
تجلیل از خبرنگاران در ستاد شرکت توزیع نیروی 
برق استان اردبیل برگزار خواهد شد و از واحدها 
خواست تا آن ها نیز مراسم مشابهی جهت تجلیل 

از خبرنگاران شهرهای خود برگزار کنند.
در ادامه مدیران واحدها به بیان مشکالت و 
دغدغه های مربوط به حوزه روابط عمومی پراخته 
و نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص 

بیان نمودند.

امروز روابط عمومی یکی از بازوهای مدیریت عالی هر سازمان 
در ارتباطات درون و برون سازمانی است
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مدیرعامــل مخابــرات: ۸۶ درصد روســتاهای 
ــت  ــه اینترن ــالم ب ــوار ای ــاالی ۲۰ خان ب

ــد ــز ش ــی تجهی موبایل
ــت: ۸۶  ــالم گف ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش ایالم_مدیرعام
درصــد روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار بــاالی اســتان بــه 
ــا  ــود ت ــی ش ــالش م ــه ت ــده ک ــز ش ــی تجهی ــت موبایل اینترن
نیمــه اول ســالجاری روســتاهای فاقــد اینترنــت موبایلــی وجــود 

ــد. ــته باش نداش
ــدای ســال ۹۲  حشــمت اهلل اســدی اظهــار داشــت: در ابت
تعــداد تلفــن هــای همــراه اســتان ۴۵۵ هــزار و ۲۴۴ مــورد بــود 
ــدا  ــه ۶33 هــزار افزایــش پی ــزان ســال گذشــته ب ــن می کــه ای

کــرده کــه 3۹ درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد.
ــارم  ــوم و چه ــل س ــای نس ــایت ه ــداد س ــزود: تع وی اف
اینترنــت همــراه اول نیــز تــا پایــان ســال ۹۹ بــه ترتیــب ۱۹۴ و 

ــوده اســت. ۱۹۶ ســایت ب
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــالم تاکیــد کــرد: تــالش 
خواهیــم کــرد تمامــی روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار اســتان تــا 

آخــر ســال بــه اینترنــت 3g و ۴g مجهــز شــوند.
ــاالی ۲۰  ــتاهای ب ــد روس ــد: ۸۶ درص ــادآور ش ــدی ی اس
خانــوار بــاالی اســتان بــه اینترنــت موبایلــی تجهیــز شــده کــه 
ــد  ــه اول ســالجاری روســتاهای فاق ــا نیم ــی شــود ت ــالش م ت

ــی وجــود نداشــته باشــد. ــت موبایل اینترن

بازدیــد میدانــی جانشــین قــرارگاه امنیتــی 
ــای  ــروژه ه ــل )ع(از پ ــرت ابوالفض حض

ــواز ــهر اه ــالب کالنش فاض
ســردار هاتف،جانشــین قــرارگاه امنیتــی حضــرت ابوالفضــل 
)ع( بــا همراهــی دکتــر کرمــی نــژاد مدیرعامــل آبفــا اســتان و 
ــه فاضــالب  ــر آبفــا اهــواز از دو تصفیــه  خان ــر باقــری مدی دکت
غــرب و شــرق کالنشــهر اهــواز و پــروژه انتقــال فاضــالب در 

ــرد. ــد ک ــان بازدی ــذر قلعه چنع زیرگ
در ایــن بازدیــد کــه بــا همراهــی ســرهنگ حســینی معــاون 
فنــی قــرارگاه انجــام شد،ســردار هاتــف بــر ضرورت رفع مشــکل 
ــرفت  ــه پیش ــیدن ب ــتاب بخش ــواز و ش ــهر اه ــالب کالنش فاض
ــا  ــت ب ــت: می بایس ــرد و گف ــح ک ــور تصری ــای مذک پروژه ه
ــه  ــرعت دادن ب ــن س ــازمان ها و همچنی ــارکت س ــل و مش تعام
عملیــات اجرایــی توســط پیمانــکاران، رونــد اجرایی طبــق برنامه 

زمانبنــدی شــده پیشــرفت کنــد.
ــور  ــای مذک ــرای پروژه ه ــت اج ــر اهمی ــد ب ــا تاکی وی ب
بــرای حــل مشــکالت فاضــالب کالنشــهر اهــواز و همچنیــن 
رفــع موانــع و مشــکالت موجــود گفــت: الزم اســت مســائل و 
لــوازم شــتاب بخشــیدن بــه اجــرای پــروژه هــا در ســطح کالن 
اســتان مطــرح و پیگیــری شــود تــا بــا بهــره بــرداری بــه موقــع 
از آن بتــوان شــاهد رشــد خدمــات رســانی بــه شــهروندان،رفع 
کامــل مشــکالت ناشــی از پــس زدگــی هــای فاضــالب و در 

نهایــت افزایــش رضایتمنــدی آنــان بــود.
ــوص  ــواز در خص ــا اه ــر آبف ــری مدی ــد ،باق ــن بازدی در ای
رونــد اجــرا و پیشــرفت پروژه هــا خصوصــا تصفیــه خانــه هــای 

ــه نمــود. ــی ارائ فاضــالب توضیحات
ــالب  ــای فاض ــل پروژه ه ــرای کام ــا اج ــت ب ــی اس گفتن
ــالب  ــای فاض ــرق، خروجی ه ــالب ش ــور فاض ــوط و کلکت خط
ــد  ــذف خواه ــل ح ــور کام ــه ط ــه کارون ب ــه رودخان ــی ب منته
ــی  ــا )ص(ط ــرارگاه خاتم االنبی ــه ق ــت ک ــده اس ــرر ش ــد. مق ش
3۶ مــاه و بــا اجــرای پــروژه کــوی ملــت و ادامــه آن در مرکــز 
شــهر و همچنیــن زیرگــذر قلعه چنعــان و وصــل 3 خروجــی بــه 
تصفیه خانــه فاضــالب شــرق، ایــن طــرح را بــه انجــام رســاند.

ســودآوری  درصــدی   ۱۳7 افزایــش 
بندرامــام پتروشــیمی 

دیرعامــل پتروشــیمی بنــدر امــام از تولیــد حداکثری بیشــتر 
واحدهــای ایــن پتروشــیمی خبــر داد و گفــت: ســودآوری ایــن 
ــال ۱3۷  ــه پارس ــبت ب ــور نس ــیمی کش ــزرگ  پتروش ــع ب مجتم
درصــد رشــد داشــته کــه بیشــترین مقــدار ســودآوری بنــدر امــام 

در ۱۰ ســال گذشــته اســت. 
ــن  ــالیانه ای ــی س ــع عموم ــتمی  در مجم ــا رس حمیدرض
ــا تولیــد بیــش از  شــرکت اظهــار کــرد: پتروشــیمی بندرامــام ب
  3۰ نــوع انــواع محصــول، دارای ســه زنجیــره تولیــدی پلی الفین، 
کلــر و آروماتیــک اســت و اگــر دو زنجیره متانــول و اوره آمونیاک 
 بــه مجتمــع اضافــه شــود، کل صنعــت پتروشــیمی کشــور یکجــا 

در پتروشــیمی بندرامــام وجــود دارد. 
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره پتروشــیمی بندرامــام تصریــح 
ــرد  ــرکت، راهب ــن ش ــطح ای ــار در س ــتین ب ــرای نخس ــرد: ب ک
وظیفــه ای بــرای همــه  بخش هــا و مدیریت هــا تدویــن و اجــرا 
ــای  ــاق گزارش ه ــرح انطب ــن ط ــی ای ــتین خروج ــد و نخس ش
ــده  ــن ش ــه ای  تعیی ــری وظیف ــا راهب ــا ب ــردی مدیریت ه عملک
بــود و دیگــر نتایــج آن هــم در عملکــرد و پایــداری مجموعــه 
به واســطه ایــن تغییرهــا زمانــی نمایــان شــد کــه موفقیت هــای 

ــت.  ــق پذیرف ــازمان تحق ــرای س ــف ب ــای مختل  حوزه ه
مدیرعامــل پتروشــیمی بنــدر امــام افــزود: همچنین همســو 
بــا ایــن طــرح، کارگروه هــای تخصصــی در حوزه هــای مختلــف 
تشــکیل  شــد کــه شــاخص اصلــی آن خلــق راهکارهــای نــو و 
ارائــه ایده هــای عملــی و واقعــی بــود کــه یکــی از دســتاوردهای 
ــش  ــی و کاه ــیر صرفه جوی ــت در مس ــا،  حرک ــن کارگروه ه ای

هــدر رفــت منابــع شــرکت )نهضــت  LOSS ( بــوده اســت. 
ــودار  ــب و اجــرای نم ــی تصوی ــادآور شــد: در پ رســتمی ی
ــه دو  ــانی ب ــروی انس ــوزه نی ــرکت در ح ــازمانی، ش ــد س جدی
بخــش کارفرمایــی و  پیمانــکاری تقســیم و بــرای نخســتین بــار 
در بخــش کارفرمایــی طــرح توافقــی بازنشســتگی پیــش از موعد 
در هیئــت مدیــره مصــوب و در ســطح  شــرکت اجرایــی شــد. در 
بخــش پیمانــکاری هــم بــا تعــدد و تنــوع اســتخدامی ها روبــه رو 
بودیــم کــه در ســال های گذشــته مصائــب و مشــکالت  زیــادی 
ــا ســاماندهی بخــش  ــا ایــن حــال ب ــود. ب ــه وجــود آورده ب را ب
پیمانــکاری، یکسان ســازی حقــوق و مزایــا و کمــک به معیشــت 

 کارکنــان یــک مســاوات همگانــی محقــق شــد. 
ــه  ــام ب ــیمی بندرام ــره پتروش ــت مدی ــس هیئ ــب رئی نای
ابتکارهــای فرآینــدی در زمینــه تولیــد حداکثــری اشــاره کــرد و 
گفــت: باوجــود کاهــش  دریافــت ان جــی ال   به دلیــل صــادرات 
نفــت، امــا واحــد الفیــن بــرای نخســتین مرتبــه رکــورد تولیــد 
و ۹ کــوره بــودن را بــه مــدت طوالنــی و بــدون  وقفــه داشــته 
ــش از  ــا بی ــوالت و واحده ــر محص ــع آن دیگ ــه تب ــت و ب اس
ــاهد  ــد و ش ــد کرده ان ــت تولی ــد ظرفی ــمی و در ح ــت اس ظرفی
 CA ،HD ،PVC  ،LD  تولیــد  حداکثــری واحدهــای تولیــدی
ــش  ــا افزای ــد ب ــق ش ــرکت موف ــن ش ــم و ای  MTBE،  بوده ای
ــن ســود در ۱۰  ــه باالتری ــه پارســال ب ۱3۷ درصــدی نســبت ب

ســال گذشــته خــود دســت یابــد. 

پیام تبریک مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت روز خبرنگار
مدیرعامل بانک تجارت در پیامی »روز خبرنگار« را به اصحاب رسانه 

و تالشگران عرصه اطالع رسانی تبریک گفت.
بانک تجارت، رضا دولت آبادی مدیرعامل  به گزارش روابط عمومی 
بانک تجارت با انتشار پیامی، هفدهم مردادماه، روز خبرنگار را تبریک گفت. 

متن پیام وی به شرح زیر است:
بسمه تعالی

«ن َوالَْقلَِم َوَما َیْسُطُروَن »
در تقویم رسمی کشور هفدهم مرداد ماه بعنوان روز خبرنگار نامگذاری 
شده است. این روز یاد آور شجاعت و ایثار عزیزانی است که جهت تنویر 
افکار عمومی، دستیابی به حقیقت، تالش برای رسیدن به آرمان های واالی 
انسانی و میهن دوستی از هیچ کوششی برای انتشار اخبار دریغ نمی کنند در 
حالی که تنها وسیله در اختیار آنان »قلم « است. ابتدای تیرماه امسال نیز در 
حادثه واژگونی اتوبوس، ۲ خبرنگار گرانقدر جان خود را در این راه خطیر از 
دست دادند، بر خود الزم می دانم ضمن تسلیت مجدد به اصحاب رسانه و 

خانواده ایشان، یاد و خاطره شان را گرامی بداریم.
گزارش های  موثق،  خبرهای  همه  از  گذشته  همچون  تجارت  بانک 
کارشناسانه، نقدهای مشفقانه و راهگشای اصحاب رسانه در راستای توسعه 

و اعتالی خدمات استقبال می کند.
اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ بانک تجارت ضمن گرامیداشت 
دست اندرکاران  به  را  خبرنگار  روز  صارمی،  محمود  شهید  یاد  و  نام 
خستگی ناپذیر عرصه اطالع رسانی تبریک گفته و تالش های اصحاب رسانه 
که با قلم سر و کار دارند را پاس می دارم و این روز را به همه روایتگران 
مجازی  فضای  و  مکتوب  رسانه های  در  عرصه  این  تالشگران  و  آگاهی 

تبریک عرض می نمایم.

بانک کارآفرین با دانشگاه سمنان تفاهمنامه امضا کرد
بانک کارآفرین با هدف تنوع بخشی به پورتفوی تسهیالتی و توسعه 
خدمات مالی، جهت ارائه تسهیالت به افراد واجد شرایط با دانشگاه سمنان  

تفاهمنامه امضا کرد.
تفاهم  این  اساس  بر  کارآفرین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
افتتاح حساب  با  توانند  دانشگاه می  این  در  کادر شاغل  و  اساتید  نامه 
برای  بانک  جاری  های  طرح  از  سمنان  استان  کارآفرین  بانک  در 
اما  سال  یک  نامه  تفاهم  این  مدت  کنند.  استفاده  تسهیالت  دریافت 

است. تمدید  قابل 
اعطای تسهیالت به متقاضیان با دانشگاه سمنان، پس از احراز صالحیت 
اعتباری اشخاص و عدم وجود موانع بر اساس دستورالعمل های اعتباری 

داخلی بانک و بانک مرکزی ظرف مدت ۱۵ روز انجام خواهد شد.
طرح  این  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  محترم  مشتریان 
می توانند با مرکز تماس این بانک به شماره ۰۲۱۲33۵۰ تماس حاصل کنند.
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هادی چوپان فرزند ارشد مهدی 
اَبُنو،  در  )زاده ۴ مهر ۱3۶۶  باقری 
فارس(  استان   ، بیضا شهرستان 
و  ایران  اهل  حرفه ای  بدن ساز 
 ۱3۷۹ سال  از  او  است.  لر  اصالتا 
ورزش پرورش اندام را شروع کرده 
و از سال ۱3۹۰ تا ۱3۹۵ عضو ثابت 
تیم ملی بدن سازی ایران بوده است. 
مسابقات  در  دوره  چندین  چوپان 
و  بدن سازی  جهانی  فدراسیون 
تناسب اندام شرکت کرده و عناوین 
ملی و بین المللی مختلفی را کسب 

کرده است.
مسابقات ِمسترالمپیای ۲۰۱۹ با 
شگفتی سازی بزرگ هادی چوپان 
همراه  به  سومی  عنوان  کسب  و 
دریافت جایزه قهرمان مردم به پایان 
تاریخی  اتفاقی  موضوع  این  رسید. 
در بدن سازی ایران به شمار می رفت 
که  یرانی  ا بدن ساز  تنها  چراکه 
توانسته بود از ایران به مستر المپیا 
برود و رقابت کند، بیت اهلل عباس پور 
بود که در پایان هفدهمین مرد مستر 

المپیا در سال ۲۰۱3 لقب گرفت.
 ۱3۶۶ سال  در  چوپان  هادی 
در سپیدان استان فارس متولد شد. 
در نوجوانی همراه برادر بزرگ ترش 
سال  در  بوده است.  گچکار  حسن، 
تشویق  به  سالگی(   ۱3 (  ۱3۷۹
کرد.  آغاز  را  بدن سازی  برادرش 
آغاز  از  سال  سه  گذشِت  از  پس 
فعالیت حرفه ای، به مقام سوم کشور 
فارس  استان  قهرمانی  و همچنین 
 ۱3۸۴ سال  در  کرد.  پیدا  دست 
نخستین مدال ملی خود را به دست 
کردن  تجربه  از  پس  چوپان  آورد. 
بسیار،  پیروزی های  و  شکست ها 
عنوان  کسب  به  موفق  بار  چندین 
قهرمانی و نایب قهرمانی شده است.

مربی او در سال های ۱3۸۱ تا 
۱3۸۷ جمشید اوجی بود. پس از آن، 
چند سال مربی نداشت و از ۱3۹۲ تا 
۱3۹۶ علی نعمتی مربی گری او را بر 
عهده داشت. از اواخر ۱3۹۶ به این 
رامبد عهده دار مربی گری  سو هنی 
اوست. چوپان ساکن شیراز است و 
باشگاه  یک  مدیریت  شهر  آن  در 
هادی  دارد.  عهده  بر  را  بدن سازی 
به  چوپان در محافل جهانی ملقب 
 The Persian( »گرگ پارسی«

Wolf( است.
سومی  عنوان  توانست  چوپان 
ِمستر المپیا در سال ۲۰۱۹ را کسب 
برنده ۱۰۰ هزار دالر جایزه  و  کند 

شود. او همچنین موفق به دریافت 
جایزه »قهرمان مردم« که به تازگی 
شده است،  افزوده  مسابقات  این  به 
در  حضور  برای  چوپان  گردید.  نیز 
و  مالی  مشکالت  با  رقابت ها  این 
بود، چراکه در سال  سیاسی مواجه 
اجرایی  فرمان  طبق  پیروزی اش، 
۱3۷۶۹، صدور ویزای آمریکا برای 
ایرانیان ممکن نبوده است و به گفته 
از  بخشی  تنها  جایزه اش  خودش 
پوشش  را  قهرمانی اش  هزینه های 

می دهد.

۱۵ طالی استانی شامل فارس 
و تهران

۶ مدال کشوری شامل 3 طال، 
۲ نقره، ۱ برنز

نقره جهان، ۲۰۱۲
طالی آسیا، ۲۰۱3
اوورال آسیا، ۲۰۱3

 ،۲۰۱۴  ،۲۰۱3 جهان،  طالی 
۲۰۱۵

طالی اورال ِمستر المپیا، ۲۰۱۷
شروکالسیک،  مسابقات  نقره 

۲۰۱۷
نقره مسابقات گَرند پری، ۲۰۱۷

مارینو،  سان  مسابقات  نقره 
۲۰۱۷

نقره دبی اکسپو، ۲۰۱۸
المپیا،  مستر  مسابقات  طالی 

پرتغال، ۲۰۱۸
طالی مسابقات گَرند پری کره 

جنوبی، ۲۰۱۸
پرو  ونکوور  مسابقات  طالی 

کانادا، ۲۰۱۹
آزاد،  دسته  المپیا  ِمستر  برنز 

۲۰۱۹
المپیا دسته  مقام چهارم مستر 

آزاد ۲۰۲۰
المپیا در حالی  نفر سوم مستر 
قهرمانی  دنیای  با  زودهنگام  وداع 
دارد که وی بارها از کوه مشکالت 
اما  داشت  گالیه  خود  روی  پیش 
تاکنون کسی واکنشی نسبت به آن 

نشان نداده است.
 نام مستر المپیا برای ایرانیان 
با نام های بزرگانی مانند فیل هیث، 
 ... و  کلمن  رانی  یتس،  دوریان 
همراه بود و تصور اینکه روزی یک 
ایرانی بتواند در الس وگاس در برابر 
بسیاری  بتواند  تماشاگران  دیدگان 
از بزرگان را کنار بزند و مدال برنز 
اما  بود؛   آن خود کند سخت  از  را 
بر  تمرکز  و  اراده  با  شیرازی  جوان 

برنامه های مستمر توانست این رویا 
را محقق کند و مدال برنز مسابقات 
۲۰۱۹ را از آن خود کرد، مدالی که 
از »هادی چوپان« یک قهرمان ملی 
ساخت اما افتخارآفرینی وی در بین 
از  بسیاری  متعدد  اخبار  و  حواشی 

رشته های ورزشی گم شد.  
ورزشکار ایرانی که سال گذشته 
در قلب آمریکا با عنوان گرگ ایرانی 
قرار  سوم  جایگاه  در  بود  توانسته 
پیکارها  این  در  نیز  امسال  و  گیرد 
به  بازگشت  ز  ا بعد  شد،  چهارم 
این  پیش روی  مشکالت  از  ایران 
عنوان سخن به میان آورد و شاید 
آن  دنبال  به  با مصاحبه های خود 
به  را  الزم  سیگنال های  که  بود 
مالی  حامیان  و  ورزش  مسووالن 
از سختی ها گفت و  او  ارسال کند. 
نوشت،  سختی های راه اعزام چوپان 
به گونه ای بود که وی در گفت وگو با 
ایرنا اعالم کرد:  برای گرفتن روادید 
۶ چشم ضعیف شد سه چهره پیر شد 

و هزاران مو سفید شد. چهار سال 
روز و شب از بین رفت و میلیون ها 
صادر  روادید  تا  شد  هزینه  تومان 
شود. من و هادی و مهدی )مربیان 
او(   پیر شدیم تا روادید گرفتیم.  در 
شرایط  روادید  اخذ  مشکالت  کنار 
تامین  و  نیست  خوب  اقتصادی ام 
هزینه های زندگی سخت و طاقت 
است  بدنسازی  تمرینات  از  فرساتر 
ایران  اهتزاز پرچم  این وجود  با  اما 
در مستر المپیا به من حس بزرگی 
از  را  آن  می خواهم  که  حسی  داد 

خود جدا نکنم.
مشکالت،  این  وجود  با  اما 
زمانی  تا  کرد  اعالم  ایرانی  گرگ 
که در توان داشته باشد برای ایران 
افتخارآفرینی خواهد کرد.  او حتی در 
سال ۲۰۲۰ که عنوان چهارم مستر 
المپیا را کسب کرد از پیشنهادهای 
اما در  آورد  به میان  خارجی سخن 
پاسخ به وسوسه برخی از کشورهای 
با  را  ایران  که  کرد  اعالم  خارجی 

کرد.  نخواهد  عوض  کشوری  هیچ 
پیش  مشکالت  شدن  مطرح  با 
داخلی  رسانه های  در  چوپان  روی 
برخی تصور می کردند که فدراسیون 
اقدامات  اندام   بدنسازی و پرورش 
الزم را برای برطرف کردن آن انجام 
خواهد داد اما بعد از نزدیک به ۲ سال 
از نامالیمتی ها  ایرانی  گالیه گرگ 
به خاطر  نهایت  او در  و  دارد  ادامه 
قهرمانی  دنیای  از  مشکالت  این 

خداحافظی کرد.  
گرگ  خداحافظی  خبر  انتظار 
حالی  در  قهرمانی  دنیای  از  ایرانی 
هیچ  چوپان  از  پیش  تا  که  است 
 ۱۰ جمع  در  بود  نتوانسته  ایرانی 
نفر برتر مستر المپیا قرار گیرد و او 
دومین آسیایی بود که از این آوردگاه 
مدال صید کرد، مدالی که شاید تکرار 
آن در آینده راحت نباشد و نام چوپان 
برای سال ها به عنوان یکی آسیایی 

در  تاریخ مستر المپیا ثبت شود.  
است  حالی  در  مشکالت  این 

که »ناصر پورعلی فر« رییس سابق 
اندام  پرورش  و  بدنسازی  فدراسیون 
کمک به این ورزشکار ملی را وظیفه 
»عبدالمهدی  و  ندانست  فدراسیون 
فدراسیون  کنونی  رییس  نصیرزاده« 
نیز وعده داد که نگاه ویژه ای به نفر 
در  او  باشد.  داشته  المپیا  سوم مستر 
چوپان  داشت:  اظهار  وگویی  گفت 
یکی از افتخارات ورزش ایران است 
و به عنوان رییس فدراسیون از تمام 
در  او  به  برای کمک  خود  اختیارات 
زمینه های مختلف استفاده خواهم کرد.  
نوید  چند  هر  نصیرزاده  وعده 
بخش آن بود که قهرمان ملی ایران 
به راحتی بر دغدغه های پیش رو 
غلبه می کند اما تاکنون خبری از 
تحقق این وعده در هیچ رسانه ای 
منتشر نشده و متن بلند باالی گرگ 
از  نشان  مجازی  فضای  در  ایرانی 
گذشته  از  بیش  وی  که  دارد  آن 
بر مشکالت  تا  دارد  به کمک  نیاز 

غلبه کند.

از قهرمان ملی تا »قهرمان مردم« ِمستر المپیا

طبیعت  و  زیست  محیط  از  وقتی 
از  همه  برای  آید  می  میان  به  حرفی 
فعاالن  و  روستائی  کشاورزان  جمله 
محیط زیست ناخودآگاه چهره محمدعلی 

اینانلو برای آنها  تجسم می شود. 
که  تلویزیون  سیبیلوی  مرد  آن 
شد.  می  دیده  بیان  و  کوه  در  همیشه 
بله محمدعلی اینانلو برند طبیعت ایران 
بود کسی که ۴۲ سال از عمر خود را در 
به گفته خودش  طبیعت سپری کرد و 
دور  با۱۰۰  برابر  کیلومتر  میلیون  چهار 
کره زمین در بیابان سفر کرده و در این 
راه ۱۲ ماشین صحرائی اوراق کرده و 

به گوشه باغش فرستاده بود.
زیگر،  با تلویزیون،  مجری  و  ا
 ، شی ز ر و س  شنا ر کا  ، پیشه ا صد
مستندساز  و  کارشناس  و  روزنامه نگار 
قدیمی ترین  عنوان  به  بود  طبیعت 
و  ایران  در  والیبال  مفسر  و  گزارشگر 
بنیان گذار روزنامه نگاری محیط زیست 

شناخته می شد.
 ۱3۲۶ فروردین   ۱۲ زاده  اینانلو 
زهرا  بوئین  آّباد  عصمت  روستای  در 
ماه  از  پس  و  بود  شاهسون  ایل  از  و 
ها بیماری در اثر ضایعه مغزی در ۱۲ 
دی ۱3۹۴ درگذشت و در زادگاهش به 

خاک سپرده شد.
بود  شده  بزرگ  تفنگ  با  اینانلو   
و شکارچی قهاری بود اما پس از روی 
زیستی  برنامه سازی محیط  به  آوردن 
دوربین  و  گذاشت  کنار  را  خود  اسلحه 
دست گرفت و به مستندسازی طبیعت 

پرداخت.
او در سال ۸۶ در گفتگویی گفته 
از ده سال است که دیگر  بود: »بیش 
را  پرنده  و شکار  نکرده ام  بزرگ  شکار 
گذاشته ام؛  می شود  کنار  سالی  هم سه 
اشباع شده ام و در همین  از شکار  من 
حال اتفاقاتی هم افتاد که نگاهم را به 

شکار عوض کرد .«
راه  منظورش همان صحنه  شاید 
رفتن قوچ های وحشی بود که از البه 
را  آنها  باد  در  رقصان  الی علف های 
دید و همان لحظه تصمیم گرفت شکار 
را کنار بگذارد. این روایت را در برنامه 
ای تلویزیونی گفته بود و نگارنده آن را 

به خوبی به خاطر دارد.

 اغلب افرادی که حاال »طبیعت 
را  باطبیعت  برنامه  اند   دوست« شده 
که  ای  برنامه  دارند  یاد  به  خوبی  به 
در  ئی  میرفخرا اسماعیل  ه  همرا به 
دهه شصت روی آنتن شبکه یک می 
می  ایران  طبیعت  معرفی  به  و  رفت 
پرداخت. آن مرحوم این سال های آخر 
آموزشی  موسسه  یک  تأسیس  با  هم 
نسل  به  خود  بیات  تحر نتقال  ا به 
راهنمایان  و  بود  جدید همت گماشته 
طبیعتگردی را آموزش می داد کاری 
توسط  آن  گذاری  بنیان  از  بعد  که 
استانها هم موسسات  در همه  اینانلو، 
مهمی  نقش  و  گرفت  شکل  مشابهی 
دوستی  طبیعت  فرهنگ  افزایش  در 

اند. داشته 
دارای  اینانلو  که  گفت  باید  باز  و 
سابقٔه ۴۰ سال طبیعت گردی در ایران 
به صورت  را  خود  آموخته های  و  بود 
نوشته و فیلم درآورد. او در بیست سال 
اخیر مدعی شده بیش از ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ 
کیلومتر در طبیعت ایران سفر کرده است 
که البته این رقم معقول به نظر نمیرسد. 
کالس های  مبتکران  از  او  همچنین، 
او  بود.  ایران  در  اکوتوریسم  آموزش 

دارای مدرک کارشناسی در رشتٔه ادبیات 
بود و در زمینٔه کار در رسانه های مکتوب 
و تصویری ایران سوابق متعددی داشت. 
حفظ  و  معرفی  دغدغٔه  همواره  اینانلو 
طبیعت ایران را داشت و در برنامه های 
تأکید قرار می داد.  را مورد  مختلف آن 
ایران  طبیعت  ظرفیت های  دربارٔه  وی 
اعتقاد داشت: اکوتوریسم ۸ شاخٔه اصلی 
دارد و ۸۰۰ شاخٔه فرعی که همه این ها 
از  است.  در دسترس  ایران  در طبیعت 
طرف دیگر کشور ما جوان ترین کشور 
دنیاست، یعنی با تربیت نیروهای جوان 
این  می توان  به راحتی  سمت  این  به 
و  توضیح  دیگران  برای  را  جاذبه ها 

تفسیر کرد.

ورزش
مفسر  به عنوان  اینانلو  محمدعلی 
آسیایی  بازی های  از  والیبال  بازی های 
تهران در سال ۱۹۷۴ شروع به کار کرده 
و  تلویزیون  معروف  مجریان  از  و  بود 

رادیوی ایران به شمار می رفت.

مستندسازی و سینما
محمدعلی اینانلو طی دورٔه فعالیت 

زمینٔه  در  مستند  زیادی  تعداد  خود 
و  تهیه  گردشگری  و  زیست محیطی 
کارگردانی نمود که از شاخص ترین آن ها 
می توان به »با طبیعت« و »ایران؛ جهانی 
در یک مرز« اشاره کرد.]۸[ وی هم چنین 
در دو فیلم سینمایی »ارتفاع پست« و 
»به رنگ ارغوان« به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا به عنوان بازیگر حضور داشت 
و به ایفای نقش پرداخته بود. فیلم یک روز 
با طبیعت مرد با حضور وی کاری از علی 
رزاقی ، این فیلم یک روز از زندگی و نحوه 
کار محمد اینانلو در طبیعت می باشد که 
در بزرگداشت طبیعت گرد ۶۰ ساله اینانلو 

به نمایش درآمد.

مطبوعات
فعالیت   ۱3۴۲ سال  از  نلو  ینا ا
در ۴۲  و  نمود  آغاز  را  مطبوعاتی خود 
سال فعالیت مطبوعاتی عالوه بر نگارش 
مقاله های متعدد در مجالت و روزنامه هاو 
سردبیری مجلٔه ایران شناسی »گردش«، 
مجله ایران شناسی سیلک رود به )زبان 
مجلٔه  طبیعت،  و  ر  شکا  ، نگلیسی( ا
)هم چنین  طبیعت  مجلٔه  و  جهانگردان 
داشت،  به عهده  را  امتیازی(  صاحب 
نشریات  بابرخی  که  است  درحالی  این 
 « فیلم   « مجلٔه  جمله  از  موسسات  و 

همکاری می کرد

مرگ
شهریور  در  نلو،  ینا ا محمدعلی 
ناشی  مغزی  اثر یک ضایعٔه  بر   ۱3۹۴
از فشارهای وارد شده به ایشان بخاطر 
تپال شاهرود که  تهمت شکار در کوه 
بیمارستان  در  بود  شده  وارد  ایشان  به 
تحت  مدتی  وی  بود.  شده  بستری 
توانسته  حالش  بهبود  با  و  بود  درمان 
اجرا  هم  را  تلویزیونی  برنامه های  بود 
کند. اینانلو چند ماه بعد، صبح ۱۲ دی 
ماه ۱3۹۴ در بیمارستان آتیه تهران بر 
اثر سکتٔه قلبی درگذشت و در روز ۱۴ 
روستای  در  واقع  خود  زادگاه  در  دی 
عصمت آباد بوئین زهرا به خاک سپرده 
طبیعت  بان  دیده  گروه   ۹۶ سال  شد. 
اعالم  از  رسمی  اعالمیه  طی  شاهرود 
عذرخواهی  ایشان  به  ناروا  تهمت  این 

و طلب پوزش کرد.

 محمدعلی اینانل؛  برند طبیعت ایران



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1808- سه شنبه 19 مرداد 61400 ورزش دنیای 

والیبال و جدیدترین رنکینگ جهانی؛
ژاپن اول آسیا، سقوط ایران!

رتبه تیم ملی والیبال ایران پس از پایان 
مسابقات المپیک در رده بندی جدید فدراسیون 

جهانی سقوط کرد.
به گزارش دنیای جوانان، پس از پایان 
رقابت های المپیک توکیو، فدراسیون جهانی 
والیبال جدیدترین رنکینگ تیم ها را اعالم کرد 
که بر اساس آن تیم ملی والیبال کشورمان در 
میدان المپیک با دو پیروزی و سه باخت در 
رده بندی جدید فدراسیون جهانی سقوط کرد.
در تازه ترین جدید رنکینگ اعالم شده 
از سویFIVB  )فدراسیون والیبال جهانی(  

برزیل، لهستان و روسیه عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و تیم ملی 
والیبال ایران در جایگاه دوازدهم قرار گرفت.

در قاره آسیا نیز تیم ملی والیبال ژاپن با نتایج خوبی که در مسابقات المپیک 
به دست آورد، باالتر از ایران و در رتبه یازدهم ایستاد تا بهترین تیم آسیایی باشد.

این در حالی است که والیبال کشورمان پیش از مسابقات لیگ ملت ها در رده 
هشتم قرار داشت و پس از ناکامی در آن مسابقات و سقوط در رنکینگ فدراسیون 
جهانی خیلی از کارشناسان اعتقاد داشتند که تیم ملی با درخشش در المپیک می تواند 

جایگاه خود را پس بگیرد که این اتفاق رخ نداد.
شاگردان آلکنو در میدان المپیک به ترتیب مقابل تیم های لهستان )3 بر ۲(، 
ونزوئال )3 بر ۰( کانادا )۰ بر 3(، ایتالیا )۱ بر 3(، ژاپن )۲ بر 3( به میدان رفت و در 

پایان به عنوان نهمی مشترک المپیک دست پیدا کرد.

مربی تیم ملی کاراته ایران:
پاسخ محکمی به حاشیه سازان دادیم

روحانی گفت: برای رسیدن به موفقیت 
متحد بودیم و با طالی گنج زاده، جواب افراد 

تخریب گر به خوبی داده شد.
به گزارش دنیای جوانان، حسن روحانی 
تصریح کرد: دو سال و نیم افتخار همکاری 
با تیم ملی بزرگساالن را دارم. در این مدت 
اتفاقات زیادی رخ داد و بازیکنان تیم ملی 

زحمات زیادی متحمل شدند.
وی افزود: بیش از ۲۰ مسابقه کسب 
داشتیم که بهمن عسگری و سجاد گنج زاده 
کردند.  کسب  را  المپیک  در  حضور  جواز 

برنامه ها را ادامه دادیم و در ادامه برای عسگری آن اتفاق افتاد و مسابقات را از 
دست داد.

مربی تیم ملی عنوان کرد: گنج زاده در آخرین روز تمرین داخل اردو، با ذبیح اهلل 
پورشیب تمرین می کرد که از ناحیه دست چپش دچار شکستگی شد اما اعالم نکردیم. 
پزشک تیم ملی خیلی کمک کرد تا او راهی مسابقات شود و در دهکده نیز تیم پزشکی 

رسیدگی خوبی داشتند.
وی گفت:  از همان مسابقه اول متوجه شدم که گنج زاده همان بازیکنی است 
که طالی جهان را گرفت و انگیزه باالیی دارد. او خیلی آماده بود و فوق العاده کار 
کرد و رفته رفته بهتر شد. خدا را شکر توانست حریفان را با تاکتیک های خوب مربی، 

تا فینال شکست دهد.
مربی تیم ملی ایران گفت: در فینال هم اعتقادم این است که می توانست نتیجه 
را تغییر دهد؛ البته اگر دوستان بازهم برداشت منفی از صحبت هایم نکنند. جواب انتقاد 
برخی که تیم ملی را ۲ سال به حاشیه بردند به خوبی داده شد. آنها باید بدانند که همه 

چیز پست و مقام نیست و انسان باید عزت داشته باشد.
وی افزود: نقد منصفانه را همه می پذیرند اما رفتار برخی ها تخریب است. چرا باید 

دوستان برای رسیدن به اهداف خود وارد زندگی شخصی دیگران شوند.
روحانی با بیان اینکه تیم ملی باید برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان 
و سپس بازی های آسیایی آماده شود، ادامه داد: موفقیت نشان از همدلی و اتحاد 
دارد. طالی گنج زاده را به تمامی جامعه کاراته و مربیان سازنده تبریک می گویم.

وعده های الپورتا دروغ بودند؛
مسی را از بارسا اخراج کردند!

با خوان الپورتا  رفتار بسیار سردی  لیونل مسی در مراسم خداحافظی اش 
رئیس بارسلونا داشت. ویدیوی منتشر شده از ورودش به نوکمپ نیز حرف های 

زیادی در خود داشت.
به گزارش دنیای جوانان، پنجشنبه شب بود که جدایی لیونل مسی از بارسا تایید 

شد و باشگاه رسما اعالم کرد که همکاری طرفین به پایان رسیده است.
خوان الپورتا وعده انتخاباتی برزگش تمدید با لیونل مسی بود و نتوانست به 
قولش عمل کند. برخی معتقدند این بزرگترین افتضاح مدیریتی الپورتا بود. برخی 
دیگر نیز بر این اعتقادند که الپورتا از همان ابتدا می دانست که به دلیل بدهی های 
سنگین، باشگاه توان تمدید با مسی را ندارد ولی با وعده هایی دروغین توانست در 

انتخابات پیروز شود.
لیونل مسی در مراسم خداحافظی خود تایید کرد که پس از پیروزی الپورتا با 
وی شام خورده و اطمینان یافته بود که قراردادش تمدید می شود ولی درست زمانی 
که آماده زدن امضای نهایی بود، به وی اطالع داده می شود که به دلیل مشکالت 

مالی و عدم همکاری اللیگا، امکان تمدید نیست.
در ویدیوی منتشر شده از ورود لیونل مسی به نوکمپ برای شرکت در مراسم 
وداع، او با تمامی مسئوالن در بیرون ورزشگاه دست می دهد، ولی نکته جالب، 
برخورد بسیار سرد او با الپورتا بود. این دو تنها به یک دست دادن اکتفا می کنند 
و خبری از در آغوش گرفتن و صحبت دوستانه نبود. اتفاقی که در ماه های اخیر 

چندین بار شاهدش بودیم.
مسی در صحبت های اولیه خود در مراسم نیز هرگز به نام الپورتا اشاره نکرد 
و در نشست خبری خود هم دو بار تاکید کرد، اطمینان ندارد باشگاه همه تالشش را 
برای تمدید او به کار بسته باشد ولی از خودش مطمئن است که هر کار نیاز بوده را 

انجام داده است و وجدانش راحت است.
مسی همچنین گفت که الپورتا به دلیل بدهی سنگین باشگاه تصمیم گرفت 
زوتر به جدایی او رسمیت ببخشد و زمان را تلف نکند و در پاسخ به سوالی در مورد 
گالیه از اللیگا صراحتا گفت که تقصیری متوجه اللیگا نیست و با خاویر تباس رئیس 

این اتحادیه هیچ مشکلی ندارد.
خیلی ها پس از مراسم به این باور رسیده اند که الپورتا در واقع مسی را از 
بارسا اخراج کرده و به هواداران وعده های دروغین داده است. در واقع کسی که با 
وعده تمدید مسی برنده انتخابات شده بود، در نهایت رئیسی لقب گرفت که در دوره 

او مسی از بارسا جدا شده است.

جدایی ۱۰ هفته ای سرخیو آگوئرو از بارسا!
مهاجم آرژانتینی جدید بارسلونا ۸ تا ۱۰ هفته نمی تواند تیمش را همراهی کند.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از آس، سرخیو آگوئرو یکی از خریدهای 

تابستانی بارسلونا به شمار می آید که از منچستر سیتی به تیم پیوست.
آگوئرو نیامده مصدوم شده است. پیش بینی می شد که آسیب دیدگی این 

بازیکن جدی نباشد اما او ۸ تا ۱۰ هفته نمی تواند تیمش را همراهی کند.
طبق اعالم روزنامه آس، آسیب دیدگی آگوئرو جدی است و این بازیکن فعال 

نمی تواند برای تیمش بازی کند.
بعد از جدایی مسی حتی از احتمال جدایی آگوئرو هم سخن به میان آمد اما این 

بازیکن چنین چیزی را رد کرد و البته با این شرایط نمی تواند جدا شود.

استقالل در این فصل هم 
عملکردی تقریبا مشابه با فصول 
قبلی داشت و نتوانست به جامی 

دست پیدا کند.
به گزارش دنیای جوانان، دیدار فوالد 
و استقالل، اختتامیه این فصل فوتبال ایران 
اهوازی  تیم  پیروزی  با  پایان  در  که  بود 
شد.  همراه  حذفی  جام  در  قهرمانی اش  و 
قبل  فصل  مانند  نیز  تهرانی  آبی پوشان 
و  ماند  کوتاه  جام  به  رسیدن  از  دستشان 

حسرتشان به سه سال رسید.
از  بود  پر  استقالل  برای  فصل  این 
تالطم و تغییر. مملو از حاشیه و اعتصاب. 
فکری  محمود  اول  نیم فصل  در  که  تیمی 
را روی نیمکت خود داشت و در نیمه دوم 
مقطع  سومین  برای  مجیدی  فرهاد  فصل، 
سال  چند  مانند  بازهم  تا  شد  سرمربی اش 
اخیر این تیم در طول یک فصل، بیش از 

یک سرمربی داشته باشد.
آبی ها در لیگ به مقام سومی دست 
نوزدهم  لیگ  به  نسبت  آنها  کردند.  پیدا 
ما  ا کردند  جمع آوری  بیشتر  متیاز  ا سه 
این  با  داشتند.  رده سقوط  در جدول یک 
وجود مجددا سهمیه آسیایی به دست آمد 
در  کنند.  شرکت  پلی آف  در  باید  آنها  اما 
فرهاد مجیدی موفق شد  تیم  جام حذفی 
ولی  بگذارد  نهایی  به مسابقه  پا  دیگر  بار 
یک بار دیگر در بازی آخر، آنها کم آوردند 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  نشدند.  جام دار  و 
اما تیم پایتخت نشین موفق شد در گروهی 
دشوار صدرنشین شود و به عنوان تنها تیم 
صعودکننده به یک هشتم برسد. آنها فصل 
قبل در قامت تیم دوم به مرحله بعدی راه 

بودند. پیدا کرده 
در ادامه مروری بر عملکرد آبی ها در 

این فصل خواهیم داشت:
لیگ برتر: 3۰ بازی: ۱۶ برد، ۸ مساوی 

و ۶ باخت، 3۶ زده و ۱۹ خورده
برد،  بازی: 3  لیگ قهرمانان آسیا: ۶ 

 ۸ و  زده  باخت، ۱۴ گل  و یک  ۲ مساوی 
گل خورده

جام حذفی: ۵ بازی: ۴ برد، ۱ باخت، 
۶ زده و 3 خورده

بازی)۸۸   ۴۱ امتیاز(:  مجموع)۰.۷۱ 
امتیاز از ۱۲3 امتیاز/ ۰.۷۱ امتیازگری(: ۲۶ 
برد)۶3درصد(، ۱۰ مساوی و هشت باخت)۱۹ 

درصد(، ۵۶ زده)۱.3۶(، 3۰ خورده)۰.۷3(
فرهاد، بهتر از محمود:

در  استقالل  شد  گفته  که  همانطور 
این فصل ۲ سرمربی داشت. ابتدا محمود 
فکری هدایت تیم را به عهده گرفت و پس 
از ۱۶ هفته، جای خود را به فرهاد مجیدی 
داد. مقایسه نتایج این ۲ سرمربی نشان می 
دهد که آبی ها پیشرفت محسوسی در نیمه 
داشتند و موفق شدند عملکرد  دوم فصل 
امتیازات  درصد   ۱3 باشند.  داشته  بهتری 
به  رسیدن  در  تیم  شد.  گرفته  بیشتری 
شد  مواجه  درصدی   ۲۱ پیشرفتی  با  برد 
درصد   ۲ هم  باخت هایش  تعداد  البته  و 

پیدا کرد. افزایش 
امتیاز  بازی)۵۲   ۲۵ مجیدی:  فرهاد 
گرفته  امتیازات  درصد   ۶۹ امتیاز/   ۷۵ از 
شد(: ۱۶ برد)۶۴ درصد(، ۴ مساوی و پنج 

باخت)۲۰ درصد(
محمود فکری: ۱۶ بازی)۲۷ امتیاز از 
۴۸ امتیاز ممکن/۵۶ درصد امتیازات گرفته 
و سه  مساوی   ۶ درصد(،  برد)۴3   ۷  : شد( 

باخت)۱۸ درصد(
تساوی مظاهری و حسینی در درون 

دروازه:
در درون دروازه نیز رقابت جالبی بین 
محمدرشید مظاهری و سید حسین حسینی 
برقرار بود. مظاهری تقریبا در ۲سوم مسابقات 
سوم  یک  در  در  حسینی  و  بود  اصلی  گلر 

باقیمانده از دروازه آبی ها حراست کرد. 
درصدی  یک  فاصله ای  با  ظاهری 
در کلین شیت به برتری رسید و حسینی به 
بازی کمتر  طور متوسط، ۲۵ صدم، در هر 

گل خورد.

کلین شیت)۵۰   ۷ بازی:   ۱۴ حسینی: 
درصد( ۸ گل خورده)۰.۵۷(

مظاهری: ۲۷ بازی: ۱۴ کلین شیت)۵۱ 
درصد( ۲۲ گل خورده)۰.۸۱(

۲۱ کلین شیت در مجموع)۵۱ درصد(
قائدی، آقای گل این فصل استقالل:

۱۵ بازیکن در این فصل برای استقالل 
موفق به گلزنی شدند که در این بین پنج نفر 
فقط یک گل وارد دروازه رقبا کردند و ۱۰ 
نفر دیگر بیش از یک گل زدند. در نهایت 
زدن  با  ها  آبی   ۱۰ شماره  قایدی،  مهدی 
۱۰ گکل، بهترین گلزن استقالل در فصل 
او وریا غفوری،  از  بود. پس   ۱3۹۹-۱۴۰۰
کدام  هر  دیاباته  شیخ  و  مطهری  ارطالن 
هشت گل را به ثمر رساندند و جایگاه دوم 
را مشترکا مال خوردند. البته با ذکر این نکته 
که وریا مهاجم نبود و اکثرگل هایش از روی 
نقطه پنالتی زده شد و دیاباته نیز همانند وریا 
بخش قابل توجهی از گل هایش از روی نقطه 
پنالتی به ثمر رسید. مهاجم خارجی آبی ها 
هفته های زیادی را نیز به دلیل مصدومیت و 

ناآمادگی در ترکیب حضور نداشت.
غفوری)۸(،  وریا  قایدی)۱۰(،  مهدی 
 ،)۸ باته) دیا شیخ   ،)۸ مطهری) ارسالن 
 ،)3 نادری) محمد   ،)۶ اسماعیلی) فرشید 
سبحان خاقانی)۲(، محمد دانشگر)۲(، آرمان 
متین  مهدی پور)۲(،  مهدی  رمضانی)۲(، 
موسوی،  احمد  میلیچ،  هروویه  کریم زاده، 

فرشید باقری، محمدحسین مرادمند
باخت های  خانه،  در  بیشتر  بردهای 

کمتر در خارج از خانه:
خانگی،  دیدارهای  در  استقالل  آمار 
است  ترتیبی  به  بی طرف  و  خانه  از  بیرون 
که در ادامه مشاهده می کنید. آنها در خانه 
بیشتر به برتری رسیده اند و در خارج از خانه 
به طور متوسط احتمال باختشان کمتر بوده 
دیداری  پنج  در  مجیدی  فرهاد  تیم  است. 
که در زمین بی طرف به انجام رساند آماری 

خنثی دارد.

استقالِل فصل 99/۱۴۰۰؛

دوباره ناکام و بازهم بدون جام!

سرمربی گل گهر به سه ماه محرومیت از حضور 
در کلیه مسابقات فوتبال محکوم شد.

به گزارش دنیای جوانان، دیدار استقالل و گل 
گهر در نیمه نهایی جام حذفی در شرایطی با شکست 
به  امیرقلعه نویی  یافت که  آبی های سیرجانی خاتمه 
وحید  که  مسابقه  داور  تصمیمات  به  نسبت  شدت 
مسابقه  از  پس  و  داشت  اعتراض  بود،  کاظمی 

حرف های تندی به زبان آورد.
چند روز پس از این مسابقه حاال سرمربی تیم 
فوتبال گل گهر که همچنان پرافتخارترین مربی تاریخ 
مسابقات به شمار می رود، با محرومیتی مواجه شده 
که پیش تر تجربه اش نکرده و سه ماه از فصل آینده 
هم  تومان  میلیون   3۰۰ و  باشد  دور  فوتبال  از  باید 

جریمه نقدی بپردازد.
انضباطی صادر  توسط کمیته  این حکم که  در 
شده، اینطور در مورد امیرقلعه نویی و سعید الهویی 
نویی  قلعه  امیر  است:»  شده  نوشته  رای  او  دستیار 

از  محرومیت  ماه  سه  به  انضباطی  کمیته  حکم  با 
همراهی تیم خود در تمامی مسابقات رسمی فوتبال 
جریمه  ریال  میلیارد  سه  پرداخت  و  آتی  فصل  در 

نقدی محکوم شد.«
باشگاه  نویی،  امیرقلعه  دستیار  بر  عالوه  البته 
امان نمانده است:»سعید  از جریمه در  نیز  گل گهر 
الهویی مربی گل گهر سیرجان به دوماه محرومیت 
از تیم خود در تمامی مسابقات فوتبال در فصل آتی 
و  نقدی  ریال جریمه  میلیون   3۰۰ مبلغ  پرداخت  و 
تعهد  به  توجه  با  نیز،  سیرجان  گهر  گل  باشگاه 
انضباطی  مقررات   ۵۰ موضوع  تضامنی،  مسوولیت 
نقدی  جریمه  ریال  میلیارد  دو  مبلغ  پرداخت  به 

می گردند.«  محکوم 
رسانه  فوتبال روی  فدراسیون  رایی که  تصویر 
ماه  سه  و  جریمه  میلیون  کرده.3۰۰  منتشر  خود 

محرومیت بابت یک مصاحبه!
درباره این حکم چند نکته قابل توجه است:

صحبت های  دلیل  به  قلعه نویی  محرومیت   *
 ( استقالل در دو بخش  برابر  پایان دیدار  او در  تند 
گفتگوی تلویزیونی و گفتگوی مطبوعاتی( برای وی 

در نظر گرفته شده است.
سوابق  دلیل  به  ظاهرا  نیز  الهویی  سعید   *
۲ ماه  به  تادیب  برای  قبلی  انضباطی و کارت های 

جریمه محکوم شده است.
*مبلغ جریمه ای که بابت این اتفاق گریبانگیر 
باشگاه گل گهر و سرمربی و مربی اش شده، مبلغ قابل 

توجه ۸۰۰ میلیون تومان است.
*نکته امیدوارکننده برای قلعه نویی این است که 
آنها می توانند برای کاهش محرومیت و دفاع بیشتر 

از خود به کمیته استیناف مراجعه کنند.
*امیرقلعه نویی در صحبت های روز بعد از مسابقه 
تاکید کرده که حرف هایش در پایان دیدار استقالل و 
گل گهر سیاسی نبوده و نباید برداشت های سیاسی 

از آن صورت بگیرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند مالکیت 

در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند مالکیت 
رانموده  تقاضای خود  مورد  امالک  مفروزی  مالکیت  درخواست سند  که  اشخاصی 
و  اسامی  گردیده،  اختالف  حل  هیئت  در  رای  صدور  به  منتهی  آنها  اندوتقاضای 
مشخصات آنان بشرح زیر در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو روزنامه کثیراالنتشار و 
محلی جهت اطالع عموم آگهی میشود و چنانچه در مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهی اعتراض واصل شود صدور سند مالکیت موکول به ارائه حکم دادگاه خواهد بود 
در غیر اینصورت چنانچه اعتراضی به این اداره واصل نگردد و یا معترض در مهلت 
مقرر گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اسناد مالکیت امالک 
مورد آگهی برابر مقررات بنام متقاضیان صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. 
۱-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۷۷۰3 فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام خسرو ابراهیمی به مساحت ۶۵/۴۰ مترمربع مورد خریداری 

از آقای صید احمد ارغده مع الواسطه 
۲-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۷۶۱۸ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام غالمرضا باجالنی به مساحت ۱۸۰ مترمربع مورد خریداری 

از آقای احمد وکیل مع الواسطه 
3-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۴۱۹ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام اقبال حبیبی به مساحت 3۶/۹۴ مترمربع مورد خریداری 

از آقای احمد وکیل مع الواسطه 
۴-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۲۲۴۶ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام کریم صابری به مساحت ۱۱۸/۵۰ مترمربع مورد خریداری 

از آقای احمد وکیل مع الواسطه 
۵-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک 3۷۶ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام بختیار زارعی و مختار زارعی هر کدام به نسبت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۱۴۱/۷۴ مترمربع مورد خریداری از آقای محمد 

فتحی مع الواسطه 
۶-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۷۷۰۶ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام کریم مارابی به مساحت ۶۱/3۲ مترمربع مورد خریداری 

از خانم صدیقه کاشانچی مع الواسطه 
۷-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۷۶۸۵ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام جهانگیر اسفندیاری به مساحت ۲3۹/۲۹ مترمربع مورد 

خریداری از آقای احمد وکیل مع الواسطه 
۸-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۷۶۷۹ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام علی قبادی به مساحت ۸۲/۵۴ مترمربع مورد خریداری 

از آقای احمد وکیل مع الواسطه 
۹-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۲۴۹۰ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام اسمعیل صادقی به مساحت ۲33 مترمربع مورد خریداری 

از آقای احمد وکیل مع الواسطه 
۱۰-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۲۶۲۱ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام اکرم حیدری به مساحت ۷۱/۷۵ مترمربع مورد خریداری 

از آقای احمد وکیل مع الواسطه 
۱۱-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۴۸۴۵ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام علیمراد محمدی به مساحت ۱۱۸/۴۸ مترمربع مورد 

خریداری از آقای احمد وکیل مع الواسطه 
۱۲-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۴۸3۴ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام شهاب باتمانی به مساحت ۱۰۰ مترمربع مورد خریداری 

از آقای احمد وکیل مع الواسطه 
از  فرعی  از ۷۶  فرعی  اعیان ساختمان پالک ۷۶۵۸  و  ۱3-ششدانگ عرصه 
۵3 اصلی بخش ۸ کامیاران بنام مظفر روشنک به مساحت ۱۱۴/3۹ مترمربع مورد 

خریداری از آقای احمد وکیل مع الواسطه 
۱۴-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۸۵۷ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 

اصلی بخش ۸ کامیاران بنام بهزاد محمدی به مساحت ۶۰/3۹ مترمربع مورد خریداری 
از آقای بهمن فتحی مع الواسطه 

۱۵-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۶۷۵ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام توفیق نعمتی به مساحت ۷3/۹۵ مترمربع مورد خریداری 

از آقای رستم فتحی مع الواسطه 
۱۶-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۶۷۵ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام اقبال اسدی به مساحت ۷3/۹۵ مترمربع مورد خریداری 

از آقای رستم فتحی مع الواسطه 
از  فرعی  از ۷۶  فرعی  اعیان ساختمان پالک ۷۶۸۰  و  ۱۷-ششدانگ عرصه 
۵3 اصلی بخش ۸ کامیاران بنام فریدون اسدی به مساحت ۱۲۱/۷۰ مترمربع مورد 

خریداری از آقای صید احمد ارغده مع الواسطه 
از  فرعی   ۷۶ از  فرعی   3۸۱۴ پالک  ساختمان  واعیان  عرصه  ۱۸-ششدانگ 
۵3 اصلی بخش ۸ کامیاران بنام خانمها سنا وسمیرا وسروه یار احمدی به مساحت 
۷۱/۷۵هر کدام به نسبت ۲ دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان ساختمان مورد 

خریداری از آقای احمد وکیل مع الواسطه
۱۹-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۷۷۰۲ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام مظفر رحمانی به مساحت ۷۹/3۸ مترمربع مورد خریداری 

از آقای احمد وکیل مع الواسطه 
از  فرعی  از ۷۶  فرعی  اعیان ساختمان پالک ۵۴۹۰  و  ۲۰-ششدانگ عرصه 
۵3 اصلی بخش ۸ کامیاران بنام منوچهر فیروزی به مساحت ۸۵/۸۶ مترمربع مورد 

خریداری از آقای احمد وکیل مع الواسطه 
از  فرعی  از ۷۶  فرعی  اعیان ساختمان پالک ۲۸3۲  و  ۲۱-ششدانگ عرصه 
۵3 اصلی بخش ۸ کامیاران بنام لطف اهلل نصرتی به مساحت ۸۴/۵۰ مترمربع مورد 

خریداری از آقای احمد وکیل مع الواسطه 
۲۲-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۴۵۴ فرعی از ۷۶ فرعی از ۵3 
اصلی بخش ۸ کامیاران بنام نادر وکیلی به مساحت ۱۲۲ مترمربع مورد خریداری از 

آقای احمد وکیل مع الواسطه 
۲3-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۶۰۶ فرعی از ۴۴ فرعی از ۵۱ 
اصلی بخش ۸ توبره ریز بنام فتح اهلل مرادی به مساحت ۸3/۵۱ مترمربع مورد خریداری 

از آقای صید احمد فتحی مع الواسطه 
۲۴-ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالک ۵۷ فرعی از ۵۷ فرعی از ۵۱ اصلی 
بخش ۸ توبره ریز بنام سعدالدین بابایی به مساحت ۱۲۰ مترمربع مورد خریداری از 

آقای صید احمد فتحی مع الواسطه 
۲۵-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی پالک ۶۸ فرعی از ۱۸ 
اصلی بخش ۹ قریه عباس آباد بنام شکراهلل شریفی به مساحت ۱۷۵۹/3۰ مترمربع 

مورد خریداری از محل نسق بایزید موالنایی 
۲۶-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱۷۸ فرعی از ۲۹ اصلی 
بخش ۸ قریه کویک بنام محمدرضا قربانی به مساحت ۵۹۶3 مترمربع مورد خریداری 

از محل نسق محمد قربانی 
۲۷-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی و باغ پالک ۱۷۶ فرعی از ۲۹ 
اصلی بخش ۸ قریه کویک بنام محمدرضا قربانی به مساحت 3۲۴۰ مترمربع مورد 

خریداری از محل نسق محمد قربانی 
۲۸-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱۷۷ فرعی از ۲۹ اصلی 
بخش ۸ قریه کویک بنام محمدرضا قربانی به مساحت ۱۶۲۲ مترمربع مورد خریداری 

از محل نسق محمد قربانی 
۲۹-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۹۹ فرعی از 3۸ اصلی 
بخش ۷ قریه گاوشان بنام عبداهلل کریمی به مساحت ۱۸۵۹ مترمربع مورد خریداری 

از محل نسق رحیم کریمی 
3۰-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۷۹3 فرعی از ۱3 اصلی 
بخش ۸ قریه کانی چرمگ )گشکی( بنام عبدالقادر ندیمی و فیض اله ندیمی هر کدام 
به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۱۷۷۸۱ مترمربع مورد خریداری 

از محل نسق علیمراد شفیعی 
3۱-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۷۹۲ فرعی از ۱3 اصلی 
بخش ۸ قریه کانی چرمگ )گشکی( بنام عبدالقادر ندیمی و فیض اله هر کدام به 

از  به مساحت 3۸۵۸ مترمربع مورد خریداری  از ششدانگ  نسبت سه دانگ مشاع 
محل نسق علیمراد شفیعی 

3۲-پنج دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۲۲۹ 
فرعی از ۵۲ اصلی بخش ۸ قریه بالن بنام فرشاد دهشت به مساحت ۱۹33۵ مترمربع 

مورد خریداری از محل نسق حاتم خزایی 
33-پنج دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۲۲۸ 
فرعی از ۵۲ اصلی بخش ۸ قریه بالن بنام فرشاد دهشت به مساحت ۲۷۶۱۴ مترمربع 

مورد خریداری از محل نسق حاتم خزایی 
3۴-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱۰۱ فرعی از 3۸ اصلی 
بخش ۷ قریه گاوشان بنام عبداهلل کریمی به مساحت ۹۷۰۹ مترمربع مورد خریداری 

از محل نسق رحیم کریمی 
3۵-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۹۷ فرعی از 3۸ اصلی 
بخش ۷ قریه گاوشان بنام عبداهلل کریمی به مساحت ۱۵۲۸۵ مترمربع مورد خریداری 

از محل نسق رحیم کریمی 
3۶-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۹۸ فرعی از 3۸ اصلی 
بخش ۷ قریه گاوشان بنام عبداهلل کریمی به مساحت ۶۸۸۴ مترمربع مورد خریداری 

از محل نسق رحیم کریمی  
3۷-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱۰۰ فرعی از 3۸ اصلی 
بخش ۷ قریه گاوشان بنام عبداهلل کریمی به مساحت ۷۸۵۸۱ مترمربع مورد خریداری 

از محل نسق رحیم کریمی 
3۸-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۶۲3 فرعی از ۵۴ اصلی 
سه  نسبت  به  کدام  هر  اردالنی  مظفر  و  منصوراردالن  بنام  رمشت  قریه   ۹ بخش 
دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۶3۵۹ مترمربع مورد خریداری از محل نسق 

محمدسعید اردالنی 
3۹-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۶۲۴ فرعی از ۵۴ اصلی 
سه  نسبت  به  کدام  هر  مظفراردالنی  و  منصوراردالن  بنام  رمشت  قریه   ۹ بخش 
دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۵۹۴۴ مترمربع مورد خریداری از محل نسق 

محمدسعید اردالنی 
۴۰-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۶۲۵ فرعی از ۵۴ اصلی 
بخش ۹ قریه رمشت بنام منصوراردالن و مظفراردالنی هر کدام به نسبت سه دانگ 
نسق  ازمحل  خریداری  مورد  مترمربع   ۱۹۲۲۴/۴۰ مساحت  به  ششدانگ  از  مشاع 

محمدسعید اردالنی 
۴۱-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۶۲۶ فرعی از۵۴ اصلی 
سه  نسبت  به  کدام  هر  مظفراردالنی  و  منصوراردالن  بنام  رمشت  قریه   ۹ بخش 
دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 3۵۵3۸ مترمربع مورد خریداری از محل نسق 

محمدسعید اردالنی 
۴۲-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۶۲۷ فرعی از ۵۴ اصلی 
سه  نسبت  به  کدام  هر  مظفراردالنی  و  منصوراردالن  بنام  رمشت  قریه   ۹ بخش 
دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۶۴3۶ مترمربع مورد خریداری از محل نسق 

محمدسعید اردالنی 
۴3-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۶۲۸ فرعی از۵۴ اصلی 
سه  نسبت  به  کدام  هر  اردالنی  ومظفر  منصوراردالن  بنام  رمشت  قریه   ۹ بخش 
دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۱۹۲۰۱ مترمربع مورد خریداری ازمحل نسق 

محمدسعید اردالنی 
۴۴-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱۶۶ فرعی از 33 اصلی 
بخش ۸ قریه چرسانه بنام مولود شادی به مساحت ۵۱۴۱ مترمربع مورد خریداری 

ازمحل نسق فرشته وکیلی 
۴۵-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱۶۷ فرعی از 33 اصلی 
بخش ۸ قریه چرسانه بنام مولود شادی به مساحت ۵۹۷۴ مترمربع مورد خریداری 

ازمحل نسق فرشته وکیلی 
۴۶-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱۶۸ فرعی از33 اصلی 
بخش ۸ قریه چرسانه بنام مولود شادی به مساحت ۲۴۸۱۱ مترمربع مورد خریداری 

ازمحل نسق فرشته وکیلی 
۴۷-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۲۹3 فرعی از3۹ اصلی 

بخش ۸ قریه آهنگران بنام محمدمراد کمره گره به مساحت ۱۶۴۶۷/۱۸ مترمربع 
مورد خریداری از محل نسق ویسمراد کمره گره 

۴۸-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک ۲۹۴ فرعی از 3۹ اصلی 
بخش ۸ قریه آهنگران بنام محمدمراد کمره گره به مساحت 3۷۴۱/3۸ مترمربع مورد 

خریداری از محل نسق ویسمراد کمره گره 
۴۹-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۲۹۵ فرعی از 3۹ اصلی 
بخش ۸ قریه آهنگران بنام محمدمراد کمره گره به مساحت 3۸۱۸/۲۱ مترمربع مورد 

خریداری از محل نسق ویسمراد کمره گره 
۵۰-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۲۹۶ فرعی از 3۹ اصلی 
بخش ۸ قریه آهنگران بنام محمدمراد کمره گره به مساحت ۵۸۰۶/۲۱ مترمربع مورد 

خریداری ازمحل نسق ویسمراد کمره گره 
۵۱-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک 3۱۷ فرعی از ۵۹ اصلی 
بخش ۸ قریه زرینجوب بنام شمسی گندایی به مساحت ۱۷۵۴/3۲ مترمربع مورد 

خریداری از محل نسق سعید گندایی و محمدعلی صادقی  
۵۲-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک ۸۴۰ فرعی از۱۶ اصلی بخش 
۸ قریه شاهینی بنام محمود خاطری به مساحت ۱۰۴۴۸/۴۰ مترمربع مورد خریداری 

از محل نسق حسین خاطری 
۵3-ششدانگ عرصه و یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱۰۲ فرعی از ۴۷ اصلی 
بخش ۸ قریه سرچم بنام صابرصفایی به مساحت ۱۰۱3۶ مترمربع مورد خریداری 

از محل نسق علی صفایی 
۵۴-ششدانگ عرصه  یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱۰3 فرعی از۴۷ اصلی 
بخش ۸ قریه سرچم بنام صابرصفایی به مساحت ۱۲۱۰۵ مترمربع مورد خریداری 

ازمحل نسق علی صفایی 
اصلی  از ۴۷  فرعی  باغ پالک ۱۰۴  قطعه  واعیان یک  ۵۵-ششدانگ عرصه 
مترمربع مورد خریداری  به مساحت ۵۹۵۷  بنام صابرصفایی  قریه سرچم  بخش ۸ 

ازمحل نسق علی صفایی 
اصلی  از3۹  فرعی  باغ پالک 3۰۰  قطعه  اعیان یک  و  ۵۶-ششدانگ عرصه 
بخش ۸ قریه آهنگران بنام فاروق احمدی زاده به مساحت ۴۴۶۸/۷۹ مترمربع مورد 

خریداری ازمحل نسق غریب محمدی 
۵۷-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک 3۱۲ فرعی از۷۲ اصلی بخش 
مورد خریداری  مترمربع  به مساحت ۷۹۹۲/۲۰  آقایی  بنام محسن  یغباسی  قریه   ۸

ازمحل نسق علی محمدی 
۵۸-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی و باغ پالک 3 فرعی از۷۵ اصلی 
بخش ۸ قریه مزرعه جعفرآباد بنام مهرداد اردالنی به مساحت ۱۴3۸۶ مترمربع مورد 

خریداری ازمحل نسق ناصر اردالنی 
۵۹-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک ۲۲۶ فرعی از ۶۰ اصلی 
بخش ۸ قریه خانم آباد بنام حسن فتاحی به مساحت ۲۱۴۴ مترمربع مورد خریداری 

از محل نسق علیرضا سلطانی 
۶۰-ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ پالک ۲۹۷ فرعی از 3۹ اصلی 
ابراهیمی به مساحت 3۱۱۵/۷۷ مترمربع مورد  بنام فرشته  بخش ۸ قریه آهنگران 

خریداری از محل نسق محمد یوسفی 
۶۱-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۲۹۸ فرعی از 3۹ اصلی 
ابراهیمی به مساحت ۵۷۷۴/۹۰ مترمربع مورد  بنام فرشته  بخش ۸ قریه آهنگران 

خریداری از محل نسق محمد یوسفی 
۶۲-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک ۲۹۹ فرعی از 3۹ اصلی 
ابراهیمی به مساحت ۲۷۲۸/۴۰ مترمربع مورد  بنام فرشته  بخش ۸ قریه آهنگران 

خریداری از محل نسق محمد یوسفی 
۶3-ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک 3۰۴ فرعی از 3۹ اصلی 
بخش ۸ قریه آهنگران بنام فرشته ابراهیمی به مساحت ۴۰۱۲ مترمربع مورد خریداری 

از محل نسق محمد یوسفی 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۵/۴ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۵/۱۹ 

علی محمد براتی – رئیس ثبت کامیاران م/الف : 33

3 ماه محرومیت و 300 میلیون جریمه؛

محرومیت عجیب امیر قلعه نویی فقط برای یک مصاحبه!
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دنیای جوانان: سه نامزد نهایی بخش »داستان و شعر کودک 
و رمان نوجوان« دومین دوره جایزه شهید سیدعلی اندرزگو از بین 

۷۶ کتاب ارزیابی شده توسط داوران معرفی شدند.
به گزارش دنیای جوانان از  دبیرخانه دومین دوره جایزه 
اندرزگو داوران بخش  »داستان و شعر کودک  شهید سیدعلی 
و رمان نوجوان« پنج کتاب تونل سوم نوشته فاطمه الیاسی از 
نیلوفر  نوشته  پرچین  طرف  آن  جایی  کاظمی،  شهید  انتشارات 
نوشته  اصلی  انگشت های  رد  مهر،  سوره  انتشارات  از  مالک 
حسین قربان زاده از انتشارات سوره مهر، سلفی با خرابکار نوشته 
طاهره مشایخ از انتشارات صاد و گزارش های امیر، پسر عاشق 
نوشته فاطمه نفری از انتشارات قدیانی را منتخبان هیئت داوری 
دومین دوره جایزه شهید اندرزگو در بخش »داستان و شعر کودک 
و رمان نوجوان« معرفی کردند که در روز اختتامیه از این آثار 

تقدیر خواهد شد.
این آثار در حال حاضر در معرض رأی جمعی از نخبگان 
حوزه روایت و رسانه قرار گرفته است که با تجمیع آرا، از نفر اول 

به طور ویژه تقدیر خواهد شد.

دومین دوره جایزه »شهید سیدعلی اندرزگو« با محوریت 
مبارزه ادبی با تحریف تاریخ معاصر و همچنین بیان حقایق و 
رمان  و  داستان  بخش  سه  در  پهلوی،  رژیم  درباره  روشنگری 
روایت  نیز  و  نوجوان  رمان  و  و شعر کودک  داستان  بزرگسال، 

تاریخ و تاریخ شفاهی برگزار می شود.
گفتنی است همه آثار چاپ اول سال های ۹۸ و ۹۹ که دارای 
درون مایه مدنظر جایزه بوده اند، در این دوره از جایزه شرکت داده 

شده و به رقابت پرداخته اند.
و  تاریخ  »روایت  بخش  نهایی  نامزد  سه  اخیر  هفته  طی 
ارزیابی شده  کتاب   ۱3۷ بین  از  نیز  جایزه  این  شفاهی«  تاریخ 

توسط داوران معرفی شدند.
این جشنواره به همت مجمع ناشران انقالب اسالمی و با 
حمایت و همکاری مرکز اسناد انقالب اسالمی، بنیاد فرهنگی 
خاتم االوصیا، انجمن قلم ایران، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 
حوزه هنری انقالب اسالمی و مؤسسه فرهنگی شهرستان ادب 
برگزار می شود و برگزیدگان آن طی مراسمی در دوم شهریور 

ماه معرفی خواهند شد.

اعالم نامزدهای نهایی »داستان و شعر کودک و رمان نوجوان« جایزه اندرزگو

جوایز  ایرانی  نامزدهای 
نی  ا بخو کتا ترویج  نی  جها

معرفی شدند
جهانی  جوایز  ایرانی  نامزدهای 

ترویج کتابخوانی معرفی شدند
کتاب  شورای  یرنا-  ا تهران- 
فرهنگی  توسعه  »کانون  ایران  کودک 
دریافت  نامزد  عنوان  به  را  کودکان« 
موسوی«  »نادر  و  »آساهی«  جایزه  
نامزد  عنوان  به  را  قایینی«  »زهره  و 
من  (  iREAD ه  یز جا فت  یا ر د
بین المللی  دفتر  به   ۲۰۲۲ می خوانم( 
 )IBBY ( جوان  نسل  برای  کتاب 

معرفی کرد.
ترویج  جایزه   معتبرترین  آساهی 
خواندن در جهان، به گروه یا موسسه ای 
اهدا می شود که سهم پایداری در اجرای 
کودکان  کتابخوانی  ترویج  برنامه های 
جایزه  این  باشند.  داشته  نوجوانان  و 
بین المللی  دفتر  کنگره   بیستمین  در 
کتاب برای نسل جوان در سال ۱۹۸۶ 
ژاپنی  روزنامه   و  شد  مطرح  توکیو  در 
آساهی–شیمبون پشتیبانی مالی آن را 
بر عهده گرفت. مراسم اهدای آن هر 
دو سال یک بار برگزار می شود. شورای 
کتاب کودک، شاخه  ملی دفتر بین المللی 
 )IBBY ( جوان  نسل  برای  کتاب 
و  تعیین  را  جایزه  این  نامزد  ایران،  در 

معرفی می کند.

جایزه  این  دریافت  معیارهای 
پایداری و تداوم، گسترش و تأثیرگذاری، 
قابلیت  ملی،  پشتیبانی  از  برخورداری 
کیفیت  ر،  تکرا قابلیت  لگوبرداری،  ا
دسترس  در  و  خواندنی  مواد  مطلوب 
بودن  قابل اندازه گیری  و  آن ها  بودن 
در  است.  اجراشده  طرح های  در  نتایج 
سال ۲۰۱۶، کمیته  جوایز ترویج خواندن 
برنامه ی »با  در شورای کتاب کودک، 
طرح   ۲۰۱۸ سال  در  و  بخوان«  من 
خواندن«  ترویج  و  کتابخانه ها  »بامداد 
دریافت  برای  ایران  نامزد  به  عنوان  را 

این جایزه معرفی کرد.
ایرنا  فرهنگی  گروه  گزارش  به 
جوایز  کمیته  کودک،  کتاب  شورای  از 
از  پس  کودک  کتاب  شورای  ترویج 
طرح های  داوری  و  عمومی  فراخوان 
را  فرهنگی«  توسعه  »کانون  رسیده 
دانست  جایزه  این  نامزدی  شایسته ی 
و به هیئت مدیره  شورای کتاب کودک 

معرفی کرد.
کودکان  فرهنگی  توسعه  کانون 
ترویج  حوزه ی  در  مردم نهاد  سازمانی 
 ۱3۸۰ سال  در  که  است  ندن  خوا
ین  ا ین  د بنیا هدف   . شد سیس  تأ
عمومی،  دانش  سطح  افزایش  نهاد، 
هنر  و  فرهنگ  گسترش  و  عتال  ا
و  روستایی  کودکان  به ویژه  کودکان 
توسعه  کانون  است.  محروم  مناطق 
است  سال  بیست  کودکان  فرهنگی 
که در مناطق محروم و کم برخوردار 
شیه ی  حا و  یری  عشا و  یی  روستا
برپایی،  به  ایران  سراسر  در  شهرها 
ترویج  و  کتابخانه ها  تقویت  و  تجهیز 
با  همواره  کانون  می پردازد.  خواندن 
مناطقی  در  جوان  دختران  و  مادران 
هستند  فعال  آن  نه های  بخا کتا که 
است  توانسته  و  دارد  تعامل  و  ارتباط 
نقش مؤثری در رشد و ارتقای جایگاه 
مادران و دختران جوان ایفا کند. آن ها 
با  هم اکنون در پیشبرد اهداف کانون 

آن همکاری و مشارکت دارند.
سعه  تو ن  نو کا ی  نه ها بخا کتا
فرهنگی کودکان، کتابخانه های عمومی 
مستقل برای تمام گروه های سنی است 
نوجوانان و  و  بر کتاب های کودکان  و 
ترویج خواندن در میان آن ها تمرکز دارد.

در  مستمر  فعالیت  سال  بیست 
روستایی  وکم برخوردار  محروم  مناطق 
و عشایری و حاشیه ی شهرها در سراسر 
تقویت  و  تجهیز  و  برپایی  برای  ایران 
کتابخانه ها و ترویج خواندن، باال بردن 
سطح آگاهی مادران و دختران جوان و 
توجه همه جانبه به نیازهای مخاطبان، 
اجرای طرح خالقانه و الگو وار »کتاب 
و  روستایی  مناطق  در  گردش«  در 

عشایری کم جمعیت 
خوانی،  بلند  کارگاه های  برگزاری 
و  آیین ها  با  آشنایی  یران شناسی،  ا
فرهنگ بومی، آشنایی با حقوق کودک، 
برای  سنتی  بازی های  و  قصه گویی 
کارگاه های  و  نوجوانان  و  کودکان 
معلمان  آن ها،  والدین  برای  آموزشی 
ر  د یی  وستا ر رس  مدا ن  ا مدیر و 
نیازهای  تأمین  کانون،  کتابخانه های 
مادی کودکان و خانواده های کم درآمد 
و کتاب های درسی،  نوشت افزار  شامل 

مدرسه،  به  رفت وآمد  هزینه   پوشاک، 
تجهیز خوابگاه های دانش آموزی، تغذیه 
فعالیت  در محدوده   و سالمت جسمی 
پیشنهاد  دالیل  جمله  از  غیره  و  خود 
کودکان  فرهنگی  توسعه  کانون  طرح 
آساهی  دریافت جایزه ی  نامزدی  برای 

۲۰۲۲ عنوان شده است.
و  چین  ر  د ن  ژ شن  د  بنیا
نسل  برای  کتاب  لمللی  بین ا دفتر 
برای  جایزه ای  اخیراً   ،)IBBY(جوان
نام  به  کتابخوانی  برجسته   مروجان 
تعیین  نم(  می خوا )من   iREAD
جایزه،  این  طرح  از  هدف  کرده اند. 
تشویق به تعهد پایدار در حوزه ی ترویج 
کتابخوانی و گسترش ترویج کتابخوانی 
در میان همه  مردم کره ی زمین است. 
جایزه  این  دریافت  برای  که  افرادی 
نامزد می شوند، باید حداقل سه سال با 
نوآوری و خالقیت در زمینه  خواندن و 
شیوه های مختلف آن در میان کودکان 
و نوجوانان فعالیت مستمر کرده باشند. 
شورای کتاب کودک به عنوان شاخه  ملی 
دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان 
)IBBY( نامزد این جایزه را انتخاب 

و معرفی می کند.
برای  نامزد  انتخاب  معیارهای 
می خوانم(:  )من   iREAD جایزه ی 
بخشی،  لهام  ا اثرگذاری،  پایداری، 
جرای  ا در  وری  نوآ و  کاوشگری 
و  یبندی  پا نی،  بخوا کتا پروژه های 
به  عشق  ایجاد  در  مسئولیت  احساس 
خواندن، توانمند کردن کودکان در امر 
خواندن در مناطق محروم و بی ثبات و 
تداوم آن از طریق فعالیت های مختلف 
مانند طرح پروژه های کتابخوانی، اجرای 
فعالیت های پویا در این پروژه ها، ترویج 
این  در  راهبرد  داشتن  خواندن،  مؤثر 
برای  کودکان  حق  از  حمایت  و  راستا 

خواندن است.
کتاب  شورای  گزارش  پایه  بر 
نادر  کودک  کتاب  شورای  کودک، 
موسوی را به عنوان نامزد ایرانی دریافت 
جایزه iREAD )من می خوانم( ۲۰۲۲ 

معرفی کرد.
نادر موسوی، نویسنده و آموزشگر 
و مروج کتابخوانی، به شکل مستمر و 
خستگی ناپذیر درزمینه  ترویج کتابخوانی 

در میان کودکان و نوجوانان افغانستانی 
مناطق مهاجرنشین ایران فعالیت دارد. 
او نه تنها مروج کتابخوانی، بلکه مؤسس 
مدارس خودگردان برای کودکان مهاجر 

افغانستانی در ایران است.
علی  روستای  در  موسوی  نادر 
چوپان شهر مزار شریف استان بلخ در 
افغانستان به دنیا آمد و در سال ۱3۶۲ 
با  همراه  درگیری ها  و  جنگ  دلیل  به 
خانواده به ایران مهاجرت کرد. او دوران 
بندرعباس  در  را  دبیرستان  و  دبستان 
تنگناهای  بر  غلبه  از  پس  و  گذراند 
دانشگاهی  تحصیالت  برای  موجود 
مهاجران افغانستانی، از رشته  مهندسی 
کشاورزی دانشگاه تهران دانش آموخته 
ارشد  کارشناسی  مدرک  موسوی  شد. 
با  جامعه شناسی  رشته ی  در  را  خود 
کارکردهای  درباره ی  پایان نامه ای 
 ۱3۹۱ سال  در  خودگردان،  مدارس 

دریافت کرد.
در سال ۱3۷۷ با تسلط طالبان بر 
افغانستان، موج دوم مهاجران افغانستانی 
که  خانواده  هزاران  آمدند:  ایران  به 
ناامنی  طالبان،  خطر  فغانستان  ا در 
در  می کرد  تهدیدشان  گرسنگی  و 
شهرهای مختلف ایران مستقر شدند و 
نادر موسوی رؤیای مدارس خودگردان 
را برای کودکان این مهاجران به اجرا 
در  خورشیدی   ۱3۸۴ سال  در  درآورد. 
سراسر ایران حدود چهارصد مدرسه ی 
هزار  نود  که  داشت  وجود  خودگردان 
آن ها  در  افغانستانی  مهاجر  دانش آموز 

درس می خواندند.
موسوی هزاران نسخه از مجله های 
»طراوت«، »کودکان آفتاب« و »پیک 
گل سرخ« را با محتوای آموزشی آمیخته 
بافرهنگ، تاریخ و جغرافیای افغانستان 
پخش  و  چاپ  مهاجر  کودکان  برای 
کودکان  به  مجله ها  این  است.  کرده 

مهاجر که هرگز افغانستان را ندیده اند، 
کمک می کند در هوای افغانستان نفس 
مادری  سرزمین  وضعیت  از  و  بکشند 

خودآگاه شوند.
شعر  تخصصی  ناشر  نخستین  او 
که  است  )آمو(  افغانستان  ادبیات  و 
هفتاد عنوان کتاب شعر و داستان ویژه  
برای  کتاب  عنوان  بیست  و  بزرگسال 
کودکان و نوجوانان منتشر کرده است. 
نادر موسوی از سال ۱3۹۰ به عنوان تنها 
نمایشگاه  در  افغانستان  کشور  نماینده  
بین المللی کتاب تهران شرکت می کند. 
نوجوان  و  کودک  نویسندگان  انجمن 
برای  را  موسوی  نادر   ۲۰۲۰ سال  در 
دریافت جایزه ی استرید لیندگرن )آلما( 

نامزد کرد. 
بیش از ۲۱ سال فعالیت فرهنگی 
و آموزشی مستمر برای کودکان مهاجر، 
و  دانشگاهی  تحقیقات  در  همکاری 
پژوهشی مربوط به این حوزه، تألیف و 
چاپ کتاب های کودک و انتشار مجله، 
آفتاب  خودگردان  مدارس  تأسیس 
ساکن  فغانستانی  ا کودکان  ویژه ی 
ایران در مناطق محروم و مهاجرنشین، 
تأسیس بیش از 3۵۰ مدرسه  خودگردان 
)مدرسه های فرهنگ( در سرتاسر ایران 
با بیش از ۱۵۰ هزار کودک )۷ تا ۱۸ 
حاشیه ی  در  تحصیل  از  محروم  سال( 
شهرها و مناطق کم برخوردار ، تأسیس 

و  خودگردان  مدارس  در  کتابخانه 
ترویج خواندن در میان کودکان باهدف 
عالقه مند شدن آن ها به مطالعه و غیره 
موسوی  نادر  نامزدی  دالیل  جمله  از 
برای دریافت جایزه  iREAD  )من 

می خوانم( ۲۰۲۲ اعالم شده است.
همچنین  کودک  کتاب  شورای 
ایرانی  نامزد  به عنوان  را  قایینی  زهره 
من  (  iREAD ه  یز جا فت  یا ر د

می خوانم( معرفی کرده است.
و  نویسنده  مدرس،  قایینی  زهره 
پژوهشگر در گستره ی فرهنگ و تاریخ 
کودک و کودکی از پایه گذاران موسسه 
پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و یکی 
مجموعه ی  اصلی  نویسنده ی  دو  از 
ن  کا کود بیات  د ا یخ  ر تا ه جلدی» د
ایران«است. او در حال حاضر مدیریت 
دبیات  ا ریخ  تا پژوهشی  مؤسسه ی 
کودکان و برنامه »با من بخوان« را بر 
عهده دارد. با من بخوان برنامه ای برای 
کودکان  همه   میان  کتابخوانی  ترویج 
بحران  در  و  محروم  کودکان  به ویژه 
است که از سال ۱3۸۹ در سراسر ایران 
اجرا می شود. این برنامه از سوی شورای 
کتاب کودک در سال ۲۰۱۶ نامزد ایرانی 
جایزه  آساهی ـ ایبی شد. برنامه  با من 
و  معتبرترین   ۲۰۱۶ سال  در  بخوان 
باارزش ترین جایزه ی ترویج کتابخوانی 

)آساهی – ایبی( را از آن خود کرد.
زهره قایینی عالوه بر فعالیت های 
در  ترویجی،  و  پژوهشی  آموزشی، 
ریاست  به   ۲۰۱۰ و   ۲۰۰۸ سال های 
هانس  جهانی  یزه  جا وران  هیئت دا
کریستین آندرسن برگزیده شد. او تنها 
ایرانی است که تاکنون به این جایگاه 
قایینی  است.  دست یافته  جهانی  مهم 
هیئت داوران  عضو  به عنوان  همچنین 
جنوبی  »نامی«کره  کنکور  بین المللی 
 ۲۰۱۷ و   ۲۰۱۵  ،۲۰۱3 سال های  در 
حضورداشته است. قایینی به نمایندگی 
از شورای کتاب کودک ایران به عنوان 
لمللی  بین ا فتر  د هیئت مدیره  عضو 
دوره  برای  جوان  نسل  برای  کتاب 
انتخاب شده  نیز   ۲۰۱۸–۲۰۱۶ دوساله 
است. او در سال ۲۰۱۹ از طرف دولت 
)من   iREAD نامزد  به عنوان  کانادا 
تاکنون  وی  شد.  معرفی  می خوانم( 
موسسه های  ر  د پژوهش  چندین 

اوزاکا-  در  کودکان  ادبیات  بین المللی 
اتریش  وین-  و  آلمان  مونیخ-  ژاپن، 
انجام داده و در چند کنگره  بین المللی 

ادبیات کودکان شرکت کرده است.
سرپرستی  حاضر  حال  در  قایینی 
تاریخ  طرح مطالعات کودکی را که به 
تکوین مفهوم کودکی در ایران می پردازد 
برای  کتابخوانی  ترویج  برنامه   نیز  و 
بخوان  من  با  محروم  مناطق  کودکان 

را بر عهده دارد.
یازده سال فعالیت مستمر ترویج 
عادت به کتاب و کتابخوانی در خانه، 
مدرسه و جامعه به  ویژه در مناطق کم 
برخوردار و همچنین در میان کودکان 
با من بخوان،  برنامه ی  در بحران در 
و  متنوع  ترویجی  طرح های  ئه   ا ر ا
اجرای آن در سطح گسترده و استمرار 
در فعالیت های ترویجی، تعریف برنامه  
ندن  رسا یه ی  پا بر  ن  بخوا من  با 
کتاب های مناسب و باکیفیت مطلوب 
معمول  وضعیت  در  که  کودکانی  به 
کتاب ها دسترسی  این گونه  به  زندگی 
ندارند، راه اندازی کتابخانه های محلی 
محلی  جامعه  مشارکت  با  روستای  و 
ترویج گران  و  آموزگاران  تربیت  و 
دالیل  جمله  از  غیره  و  مروجان  و 
جایزه  نامزدی  برای  قایینی  انتخاب 
 ۲۰۲۲ می خوانم(  )من   iREAD

بوده است.

کاش همه نویسندگان خود را ژانرنویس ندانند

از وین تا لندن با »آثار و اندیشه های زیگموند فروید«
 کتاب »آثار و اندیشه های 
تازگی  به  که  فروید«  زیگموند 
شده،  منتشر  نو  نشر  سوی  از 
حال  عین  در  و  موجز  شرحی 
فراگیر از حیات فکری زیگموند 
او  بالینی  آغاز تجارب  از  فروید، 
در وین دهۀ ۱۸۸۰ تا سال های 
پایانی زندگی اش در دهۀ ۱۹3۰ 

در لندن است.
اندیشه های  و  آثار  کتاب   
زیگموند فروید نوشته ژان میشل 
ضا  علیر جمه  تر با  و  د کینو
جعفری  مجتبی  و  طهماسب 

شده  کتاب  بازار  روانه  فرهنگ نشرنو  انتشارات  سوی  از  تازگی  به  که 
تالش دیگری است برای شناخت فروید، پدر علم روانکاوی که در یک 
فارسی  به  آرا و نظریات وی  سده گذشته کتاب های متعددی در شرح 

برگردانده شده است.
است  کوششی  کالسیک  و  بزرگ  اندیشمندان  آرای  هضم  و  فهم 
که عمری بلند و همتی بلندتر می طلبد. ویژگی هایی چون گسترۀ آثار و 
بعد زمانی و کژتابی های زبان و بافتار تاریخی ظهور اثر و هندسۀ فکری 
متناسب با این رفتار، خوانش آثار اندیشمندان کالسیک را برای خوانندۀ 
امروزین بسیار دشوار می کند. رویارویی با فروید نیز از این قاعده برکنار 

نیست.
او نویسنده ای است بالیده در اواخر قرن نوزدهم اتریش و فرهنگ 
آلمانی که بی تردید از شکوفاترین ادوار اندیشۀ بشری است؛ نویسنده ای 
پرکار با قلمی هنرمند و خالق که با پیشینه ای در پزشکی، عصب شناسی 
نوزدهم  قرن  اواخر  وین  اندیشۀ  و  فرهنگ  از  گرانبار  و  زیست شناسی  و 
و سخت وامدار ایدئالیسم و رمانتیسم آلمانی، مفاهیمی نوآیین را در کار 

می کند تا طرحی نو از سازوکار ذهن آدمی دراندازد.
 Sigmund Schlomo انگلیسی  به  فروید  شلومو  زیگموند 
برگ  فری  در   ۱۸۵۶ مه سال  ماه   ۶ در  روانکاوی  علم  پدر   Freud
و در وین  فقیر گذراند  را در خانواده ای  فروید کودکی اش  آمد.  دنیا  به 
زبان های  به  و  بود  برجسته  دانش آموزی  او  کرد.  تمام  را  دبیرستانش 
یونانی  و  التین  عبری،  اسپانیایی  انگلیسی،  فرانسه،  ایتالیایی،  آلمانی، 
را  شکسپیر«  »ویلیام  آثار  و  داشت  دوست  را  ادبیات  او  داشت.  تسلط 
دنبال می کرد. »فروید« در هفده سالگی رشته  پزشکی دانشگاه وین را 
نام آن دوره تحصیل کرد. وی فلسفه  آغاز کرد و زیر نظر استادان به 
و روانشناسی را نیز در آن دوران دنبال می کرد و سال ۱۸۸۱ از مقطع 

شد. فارغ التحصیل  دکترا 
فروید نظریه  شخصیت را شرح داد و رفتارهای کودکان و تأثیر آن 
بر بزرگ سالی را بررسی کرد. او بیشتر آسیب های افراد را حاصل دوران 
کودکی شان می دانست و مراحل زندگی کودک را به پنج مرحله تقسیم 
وی  کرد.  مطرح  را  شخصیتی  تیپ های  مراحل  این  اساس  بر  که  کرد 
خواب ها«  »تفسیر  کتاب  در   ۱۸۹۹ سال  بار  نخستین  را  ادیپ«  »عقده 
مطرح کرد. بسیاری از نظریات او برای آن زمان قابل درک نبود و بعضی 

از آثارش را نازی ها سوزاندند.
اندیشه های  و  تفکرات  بر  تأثیرگذار  بسیار  افراد  از  فروید  زیگموند 
قرن نوزدهم است. او کتاب های بسیاری نگاشته است که نتیجه ی سال ها 
مقاالتش  او شامل  کتاب های  از  بسیاری  تحقیقاتش هستند.  و  پژوهش 
درزمینه ی فراموش کاری، هیپنوتیزم و درمان افراد مبتال به بیماری  های 
عصبی است. او از بنیان گذاران اصلی علم روان کاوی است که توانست 
و  هنر  انسان شناسی،  روانشناسی،  ازجمله  دیگر  علم های  گفته هایش  با 

ادبیات را نیز تحت تأثیر قرار دهد. 
وی تفکرات انسان را کنکاش کرد و از تأثیر رفتارهای کودکی در 
بزرگ سالی صحبت کرد. باگذشت بیش از صدسال همچنان اندیشه هایش 
قابل بررسی و مطالعه است و در دانشگاه های سراسر دنیا تدریس می شوند. 
قرار  فراروانشناختی  و  فلسفی  و  فرهنگی  بالینی،  حوزه ی  در سه  او  آثار 

گرفته اند و که سرآغاز شیوه های عملی روان درمانی هستند.
کتاب آثار و اندیشه های زیگموند فروید با ترجمۀ علیرضا طهماسب 
به  با شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و در ۲۱۵ صفحه  و مجتبی جعفری 
تازگی از سوی انتشارات فرهنگ نشرنو منتشر شده و در اختیار عالقمندان 

کتاب قرار گرفته است.
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پروانه رسولی خوشبخت

بزرگداشت »محمود دولت آبادی« 
برگزار می شود

آبادی«  دولت  سالگی »محمود   ۸۱ مناسب  به  جوانان:  دنیای 
مجسمه  و  نقاشان  دین  ادای  که  تجسمی  هنرهای  آثار  نمایشگاه 
و  رازقندی  رضا  گردانی  نمایشگاه  با  است،  نویسنده  این  به  سازان 

سعید امکانی در گالری سرزمین هنر برپا می شود. 
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی این نمایشگاه؛ رضا 
رازقندی نمایشگاه گردان بزرگداشت محمود دولت آبادی گفت: محمود 
دولت آبادی یکی از مفاخر بزرگ دوران ماست که با آثار ارزشمندی 
که در حوزه ادبیات داستانی خلق کرده ، سهم بسزایی در اعتالی 
فرهنگ ما داشته است.از این رو به عنوان یک هنرمند وظیفه خود 

می دانستم که خدمات او را ارج نهم.
وی افزود: سال گذشته به مناسبت ۸۰ سالگی محمود دولت آبادی 
قصد داشتم مراسم بزرگداشتی برای ایشان  درزادگاهش سبزوار برگزار 
کنم و از مجسمه ای که برای او ساخته بودم، رونمایی کنم. اما بنا 
به دالیلی شرایط برگزاری این مراسم  میسر نشد؛ از این رو امسال 
تصمیم گرفتم به مناسبت ۸۱ سالگی  ایشان بزرگداشتی برای او در 

قالب یک نمایشگاه تجسمی برپا کنم.
این هنرمند نقاش و مجسمه ساز ادامه داد: در این راه »سعید 
امکانی« به عنوان نمایشگاه گردان با من همکاری کرد و جمعی با 
نقاشان، مجسمه سازان و دو عکاس و دو گرافیست شکل  حضور 
گرفت تا هر یک براساس دیدگاه خود، اثری برای بزرگداشت  محمود 

دولت آبادی خلق کنند.
رازقندی ادامه داد: با توجه به این که نمی خواستیم تمام آثار 
فیگوراتیو و واقع گرایانه باشند، از هنرمندانی با سبک های مختلف 
برای حضور در این نمایشگاه دعوت کردیم. دراین نمایشگاه ۴۲ اثر 
در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت که بخش عمده آثار را 

نقاشی تشکیل می دهد.
بزرگداشت محمود دولت  نمایشگاه گردان  امکانی دیگر  سعید 
نویسندگان  ترین  نام  به  از  آبادی یکی  آبادی گفت: محمود دولت 
ایرانی هستند که با سبک منحصر به فردش، آثار متعدد و تاثیرگذاری 
خلق کرده است. در صحبتی که با »رضا رازقندی« داشتیم تصمیم 
گرفتیم به مناسبت ۸۱ سالگی شان بزرگداشت منحصر به فردی در 

قالب یک نمایشگاه تجسمی برگزار کنیم.
وی افزود: درابتدا قصد داشتیم این بزرگداشت صرفا نقاشانه باشد، 
اما در جریان کار مجسمه سازان، عکاسان و یک گرافیست هم به 
جمع هنرمندان این نمایشگاه پیوستند. برای بزرگداشت این نمایشگاه 
تصمیم گرفتیم از حضور هنرمندانی بهره بگیریم که حداقل ۴ دهه از 
محمود دولت آبادی کوچکتر باشند و هنرمندان برای خلق اثر با هیچ 
محدودیتی روبرو نبوده اند وچون این نمایشگاه ادی احترام به محمود 
دولت آبادی بود هرگزاین ذهنیت را برای هنرمندان حاضر در این 
نمایشگاه بوجود نیاوردیم که با رویکرد ستایشگرانه به خلق اثر بپردازند.

حسین  امکانی،  سعید  صوفی،  علی  از  آثاری  نمایشگاه  این  در 
باباوند،محسن  تمجید، علیرضا خاقانی، امیرحسین امیرجاللی، سعید 
جمالی نیک، هادی ضیالدینی، سعید احمدزاده، فریبا آقایان، مرتضی 
خسروی، جواد آتشباری، محمدرضا توکلی راد، رضا رازقندی،عدنان 
مصالئی،علیرضا پویا، علی خالق، سعید محجوبی، ماهیار چرمچی ،کامبیز 
حضرت پور،اوژن شیراوژن، محسن حسینمردی، عادل یونسی،خشایار 
شاهرخی،رسول احمدی،سعید پناهزاده، رضا علیزاده، داود حیدری، وحید 
امکانی، علی پیروز، ثریا عسگری، مرجان عسگری، حسین آزادی،اعظم 
حاتمی، هوشنگ هاتفی،الیاس ستاری، روحا تیموری، شاهین آروین و 

حسین ماهر در معرض دید عالقمندان قرار خواهد گرفت.
آبادی؛ دربرگیرنده تصویرتمام  بزرگداشت محمود دولت  کتاب 
آثاری است که برای این بزرگداشت خلق شده اند. مقدمه این کتاب 
توسط علی دهباشی نوشته شده. طرح روی جلد وعکاسی تمام آثار 
و مراحل فنی کتاب را علی صوفی برعهده داشته و پوستر نمایشگاه 
نیز توسط جواد آتشباری  انجام شده است.  این رویداد با حمایت مالی 

علیرضا رازقندی و هادی نقیبی شکل گرفته است.
این نمایشگاه از ۲۲ تا ۲۸ مردادماه در گالری سرزمین هنر میزبان 
عالقه مندان خواهد بود. گالری سرزمین هنر دراوین، ابتدای سرباالیی 

کچویی، کوچه صفا، پالک ۴ واقع شده است.

شماره نامه :۱۴۰۰۸۵۶۱۶۰۰۱۰۱۸۵۸۶ 
تاریخ ارسال نامه :۱۴۰۰/۰۵/۱۷  
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 
آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم طاهره کرمی طبق درخواست به شماره وارده ۸۹۸مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ 
وبا تقدیم دوبرگ فرم استشهادیه محلی مصدق شده به شماره ۶۶۹۶۹ مورخ 
۱۴۰۰/۰۴/۱۴دفتر ۵۸ کرمانشاه مدعی است که سند مالکیت ششدانگ اعیان  
پالک ۲۴۱۶فرعی از ۵  اصلی واقع دربخش یک حومه کرمانشاه ذیل ثبت 
۱۶۴۲۰۹ وصفحه ۸۵ دفتر  ۱/۹3۱ به نامش صادر وتسلیم گردیده که به علت 
سرقت از  منزل ،سند مالکیت به شماره سریال ۷۴۱۷۲۹ سری ب ۹۴مفقود 
نامه قانون ثبت دریک نوبت  شده است  لذا مراتب طبق ماده ۱۲۰ – آیین 
آگهی می شود تا چنانچه فرد یاافرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
درنزد آنان می باشند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰روز مراتب را به این 
اداره اعالم دارند درغیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات اقدام وسند مالکیت اولیه ازدرجه اعتبار ساقط وابطال خواهد شد .مورد 

ثبت دارای یک فقره بازداشت می باشد .
۱۲/م الف/ ۱۰۵۰ 

محمد عباسی مدیر ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 
ازطرف مهدی میهمی 
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از راست مرتضی ثاقب فر و   علی دهباشی 
اختصاصی دنیای جوانان

در بسته شد آن گونه 
که انگار دری نیست

سمیرا جهانی

من گم شده ام هرچه بگردی خبری نیست
جز این دو سه تا شعر که گفتم اثری نیست

یک بار نشستم به تو چیزی بنویسم
دیدم به عزیزان گله کردن هنری نیست

دلگیرم از این شهر پس از من که هوایش
آن گونه که در شأن تو باشد بپری نیست

ای کاش کسی باشد و کابوس که دیدی
در گوش تو آرام بگوید »خبری نیست«

هر جا نکنی باز، سر درد دلت را
چون دامن تر هست ولی چشم تری نیست

دل خوش نکنم پشت وداع تو سالمی ست
یا پشت خداحافظی من سفری نیست؟

من چند قدم رفتم و برگشتم و دیدم
در بسته شد آن گونه که انگار دری نیست
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لیندا کیاني و تقدیر از فداکاري کادر درمان

یی  سینما فیلم  لید  تو پیش 
پریسان، به تازگی آغاز شده و گروه در 
حال حاضر مشغول انتخاب بازیگران و 
عوامل پشت دوربین هستند. تاکنون از 
میان بازیگران حضور مهدی کوشکی 
و لیندا کیانی در این فیلم قطعی شده و 

اسامی سایر بازیگران به زودی اعالم خواهد 
شد. پریسان، به نویسندگی علی مقدم و کامبیز بابایی و کارگرداني کامبیز 

بابایي مضمونی اجتماعی دارد. 
این فیلم به تالش و فداکاری های کادر درمان و قاچاق دارو توسط 
مافیای این صنعت که در روزهای شیوع ویروس کرونا به یکی از معضالت 
روز جامعه تبدیل شده، می پردازد. فیلمبرداری نیز در تهران انجام می شود 
اولین تجربه  تا  انتخاب شده است  فیلم  لوکیشن های  تمامی  تاکنون  و 

کارگرداني کامبیر بابایي شکل بگیرد.

ارشا اقدسي قرار بود مجري یک برنامه شود...

کهکشان،  مسابقه  تهیه کننده 
ارشا  اینکه  به  اشاره  با  گذشته  روز 
اقدسی قرار بود اجرای این برنامه را 
برعهده بگیرد از فقدان یکباره او و 
تعاملی که در این چند ماه داشته اند 

سخن گفت. کمیل سوهانی که این روزها 
در حال پیش تولید مسابقه کهکشان است 
درباره زنده یاد ارشا اقدسی گفت: کهکشان مسابقه متفاوتی نسبت به 
اجرا  برای  هم  را  فردی  و  است  تلویزیون  روزهای  این  مسابقه های 
می طلبید که بتواند با این فضای متفاوت کنار بیاید. فضای این مسابقه 
پر جنب و  این فضای متفاوت و  با مسابقه های معمول متفاوت است 
جوش می طلبید به فردی خاص برای اجرا فکر کنیم و ارشا اقدسی نظر 
ما را جلب کرد چراکه شخصیت او با تیپ نرمال و معمول مجری های 

تلویزیون متفاوت بود.

فیلم زنده یاد ماه چهره خلیلي در شبکه خانگي

همزمان با اولین سالروز درگذشت 
ماه چهره خلیلی، فیلم سینمایی قرارمون 
پارک شهر، به کارگردانی فلورا سام به 
نمایش خانگی آمد. همزمان با سالروز 
بازیگر  خلیلی،  ماه چهره  درگذشت 

مطرح سینما و تلویزیون که متاسفانه سال 
جهان  از  چشم  کامل  ناباوری  در  گذشته 
نقش آفرینی  آخرین  که  شهر،  پارک  قرارمون  سینمایی  فیلم  فروبست، 
این بازیگر در سینماست و اسفند سال ۱3۹۷ روی پرده سینما رفته بود، 
در شبکه نمایش خانگی عرضه شد. همچنین به این مناسبت، نماهنگ 
ویژه ای از هنرنمایی این بازیگر جوان، با صدای حجت اشرف زاده منتشر 
شد که ساخت آن را میالد خدابخشی برعهده دارد. ماه چهره خلیلی، بازیگر 
سینما و تلویزیون سال گذشته در تاریخ ۱۷ مرداد در ۴3 سالگی بر اثر 

بیماری سرطان درگذشت.
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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

فیلم عباس کیارستمي در بین برترین ها

خته  سا گیالس،  طعم  فیلم 
کنار  در  کیارستمی  عباس  زنده یاد 
و  توکیو  داستان  چون  شاهکارهایی 
اثر   ۱۰ میان  در  ژاندارک،  مصائب 
برتر مینیمال تاریخ سینما جای گرفت. 
انگلیسی فاراوت روز  مجله فرهنگی 

گذشته ۱۰ اثر برتر مینیمالیستی )هنر موجز( 
تاریخ سینما را انتخاب کرد. در این فهرست همانگونه که انتظار می رفت، 
نام یک فیلم از عباس کیارستمی نیز در میان بهترین آثار مینیمالیستی 
تاریخ سینما به چشم می خورد. در این مقاله درباره فیلم طعم گیالس 
نوشته شده: شاهکار کیارستمی به طرز فریبنده ای ساده است، فیلم روایت 
مردی است که به دنبال شخصی می گردد تا بعد از خودکشی او را دفن 
کند... طعم گیالس به اوج جایگاه هنری رسید و توانست نخل طالی 

کن را نیز تصاحب کند.
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همزمان با پخش سریال خاتون...

وقتي شبکه نمایش خانگي با دست پر مقابل تلویزیون مي ایستد!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲630۵8۲4- فکس: ۲630۵8۲4 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲۷۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده
این روزها ساترا و عملکرد آن روي 
مجوز سریال هاي شبکه نمایش خانگي 
بسیاري  و  است  حدیث  و  حرف  از  پر 
از  مي خواهد  صداوسیما  هستند  معتقد 
این طریق، سریال هاي شبکه خانگي را 
کمرنگ کند تا شاید دوباره نزد مخاطب 
مشخص  که  کاري  شود،  محبوب 
برد چرا که  به جایي نخواهد  ره  است 
باال  را  خودش  تا  دارد  نیاز  صداوسیما 
بکشد، نه رقبا را به پایین هدایت کند! با 
این حال این روزها شبکه نمایش خانگي 
پر از ستاره هاي بزرگ و کوچک سینما 
و تئاتر و تلویزیون شده و سریال هاي 
آن پشت سر هم به نمایش درخواهند 
سریال هاي  اکثر  که  است  جالب  آمد. 
در دست تولید مضموني عاشفانه دارند 
و بیشتر آن در بستري تاریخي روایت 
روزهاي  این  مخاطب  اینکه  مي شوند. 
داستان هاي  به  چقدر  خانگي  شبکه 
عاشفانه و همینطور فضاي تاریخي آنها 
عالقه دارد شاید موضوعي باشد که با 
استقبال شدید مردم از سریال شهرزاد 
شکل گرفت و حاال به شکلي همه گیر 
در بین سریال سازان ادامه دارد. از امروز 
سریال پرستاره و تاریخي خاتون، نمایش 
همین  به  و  است  کرده  آغاز  را  خود 
سریال هاي  به  داریم  نگاهي  مناسبت 

شبکه نمایش خانگي...

ز  ا کمدی  یتی  روا لم،  عا قبله 
ناصرالدین شاه

مد  حا نی  رگردا کا به  ثر  ا ین  ا
بوده  کمدی  ژانر  در  سریالی  محمدی 
که در بستر تاریخ روایت می شود. قبله 
عالم با نگاهی به زندگی ناصرالدین شاه 
سعی می کند تا در فرم کمدی داستان 
خود را تعریف کند. تاکنون ۲ قسمت از 
حامد  است.  شده  پخش  مجموعه  این 
کمیلی، هادی کاظمی، شقایق دهقان، 
اردشیر رستمی، مارین  سام درخشانی، 
ون هولک، پژمان بازغي و سوگل خلیق 
این مجموعه  بازیگرانی هستند که در 
همچنین  پرداختند.  نقش  یفای  ا به 
راوی  عنوان  به  علیمردانی  محمدرضا 
در نقش امیرکبیر )بدون نمایش تصویر 
در  دارد.  پخش صدا( حضور  با  تنها  و 
آمده  مجموعه  این  داستان  خالصه 
است: مادرجان این همه زن را مرخص 
بفرمایید تا اندرونی کاخ خلوت شود. پدر 
قبله  میکنن  کوک  مضمون  سوخته ها 

عالم را هوس ران جلوه دهند...

بستر  در  عاشقانه  روایتی  خاتون، 
تاریخ

به  تجر لین  و ا عه  مجمو ین  ا
شمار  به  پاکروان  تینا  سریال سازی 
می آید. سریال خاتون، روایتگر داستان 
عاشقانه ای در سال ۱3۲۰ و در کشاکش 
اشغال ایران توسط نیروهای متفقین با 
تاکید بر روی شخصیت زن اصلی خود، 
به  پاکروان،  تینا  است.  خاتون  یعنی 
دلیل شیوع کرونا تا مدت ها ضبط این 
مجموعه را متوقف کرد اما اکنون اولین 
قسمت از آن پخش شده است. یکی از 
نکات مهم این سریال حضور بازیگران 
مطرحی همچون مهران مدیری، شبنم 
مقدمی و بابک حمیدیان در آن است. 
میرسعید  خطیبی،  اشکان  همچنین 
بهبودی، ستاره پسیانی،  مولویان، رضا 
شاهرخ فروتنیان، بهناز جعفری، مهدی 
قربانی، مهتاب ثروتی، مهران غفوریان، 
عاطفه  نعمتی،  فرخ  دهکردی،  پیام 
شاکری،  غزل  بازغی،  پژمان  رضوی، 
قربان نجفی و سروش صحت از دیگر 
سریال  این  در  که  هستند  بازیگرانی 
از  پرداختند.  نقش  ایفای  به  پربازیگر 
کیهان  همکاری  اثر  این  نکات  دیگر 
کلهر نوازنده بین المللی ساز کمانچه، به 

عنوان آهنگساز با این مجموعه است.

مرگ  از  پس  یتی  روا جیران، 
ناصرالدین شاه

برای  سال ها  که  فتحی  حسن 
کرده  تولید  به یادماندنی  آثار  تلویزیون 
است، در آخرین تجربه کاری خود، به 
سراغ ساخت سینمایی مست عشق، رفت 
و به زندگی شمس و موالنا در کشور 
ترکیه پرداخت. او پس از فارغ شدن از 
ساخت این اثر سینمایی که پخش آن 
برای  را  جیران  داشت،  زیادي  حواشي 
شبکه نمایش خانگی در نظر گرفته است 
که سال گذشته مجوز گرفت اما به دلیل 
ســاخت دکور و کرونا، تولید آن به تاخیر 
افتاد. حضور بازیگران مطرحی همچون 
مریال  ایزدیار،  پریناز  رادان،  بهرام 
از  تیموریان  رویا  امیر جعفری،  زارعی، 
است.  مجموعه  این  توجه  قابل  نکات 
امیرحسین فتحی، مهدی پاکدل، رعنا 
آزادی ور، کتانه افشارنژاد، ستاره پسیانی، 
غزل شاکری، مرتضی اسماعیل کاشی، 
هومن برق نورد، مهدی کوشکی، سمیرا 

بهناز  مسعودی فر،  فاطمه  حسن پور، 
سیاوش  ه،  نیکخوا غالمرضا  نازی، 
حمیدرضا  شیری،  محمد  چراغی پور، 
نهال  نامی،  الهام  رضا جهانی،  نعیمی، 
از  شرفی  بهنام  و  رازانی  سینا  دشتی، 
اثر  این  در  بازیگرانی هستند که  دیگر 
سریال  این  پرداختند.  نقش  ایفای  به 
قاجار  شاه  ناصرالدین  زندگی  درباره 
او  مرگ  از  بعد  اتفاق های  به  و  است 
از  که  داستانی  خالصه  در  می پردازد. 
منتشر شده  این مجموعه  اول  قسمت 
آمده است: زنهار که طراز و طریقت گم 
شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. 
سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان 
تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم خان 
ندانم  ما  از  بگیرد  پس  شاهی  تاج  که 
کارها؟ کجاست شمشیر نادر که انتقام 
بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته 
است و امیرکبیر در گور خفته است. هر 
صلحی  هر  و  است  ننگ  آبستن  نامی 
آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که 
باشد پناه می خواهد. قلعه ای می خواهد 

که جان پناهش باشد. برای اوالد آدم 
هیچ قلعه ای محکم تر از عشق نیست. 
بدهید همه جا، جار بزنند که: ایهالناس! 
شما  پادشاه  تجریش،  حوالی  در  دیروز 

عاشق شد...

از  روایتی  زنان،  مخفی  شبکه 
جنبش های زنان

این سریال مجموعه ای کمدی در 
بستر تاریخ بوده که قرار است به زودی 
از نماوا پخش شود. شبکه مخفی زنان 
به نویسندگی محسن قرایی، کارگردانی 
جواد  تهیه کنندگی  و  هاشمی  افشین 
آن  داستان  طراحی  و  بوده  نوروزبیگی 
شده  انجام  رحمانیان  محمد  توسط 
انصاری،  سیامک  حاتمی،  لیال  است. 
مهدی  فرخ نژاد،  حمید  مقدمی،  شبنم 
از  زارع  لیال  و  مهرانفر  احمد  هاشمی، 
در  حضورشان  که  هستند  بازیگرانی 
این سریال قطعی شده و قرار است به 
پروژه  به  هم  دیگر  بازیگر  چند  زودی 
این  داستان  خالصه  در  شوند.  اضافه 
اثر آمده است: در ابتدای قرن چهاردهم 
متوجه جنبش های  وقتی شاه  شمسی، 
نوظهور مربوط به حقوق زنان در کشور 
از  یکی  به  ویژه ای  ماموریت  می شود، 

اهالی دربار خود می دهد...

آهوي من مارال، بازهم ناصرالدین 
شاه!

آهوي من مارال نام سریال دیگري 
است که آن هم به مقطعي دیگر از زندگي 
مشخص  و  مي پردازد  شاه  ناصرالدین 
تا  تاریخي  شخصیت  این  چرا  نیست 
سریال سازان  موردتوجه  اندازه  این 
این  است.  گرفته  قرار  خانگي  شبکه 
سریال به کارگرداني مهرداد غفارزاده و 
تهیه کنندگي سعید خندق آبادي و بهروز 
خوش رزم این روزها در حال تولید است 
خانگي  نمایش  شبکه  از  زودي  به  و 
پخش خواهد شد.  در این سریال حسن 
کردا  الهام  شاه(،  )ناصرالدین  معجونی 
)مارال(،  پروانه  ترالن  الدوله(،  )انیس 
السلطنه مادر  گوهر خیراندیش )شکوه 
متین  مقدمی،  شبنم  شاه(،  مظفرالدین 
ستوده )الناز(، روزبه حصاري )یاشار(، لیال 
بلوکات، علیرضا کمالی و الله اسکندري 
ایفاي نقش مي کنند. جالب است که در 
همزماني  و  تقابل  شاهد  سریال  این 
عشق شاه به انیس دوله و مارال هستیم. 
و  عالقه  مورد  همسر  لدوله  نیس ا ا
سوگلی ناصرالدین شاه بود و مقام او بر 
برتری  شاه  ناصرالدین  همسران  سایر 
عشق  به  سریال  این  موضوع  داشت. 
روستازاده  دختري  به  شاه  ناصرالدین 
می پردازد.  آن  اطراف  ماجراهای  و 
از کنیزان ترک  همچنین داستان هایی 
به میان خواهد آمد. در خالصه داستان 
آهوی من مارال آمده است: ناصرالدین 
شاه، دست به ماشه برده تا آهویی صید 
کند که آهوچشمی، چون باد از راه رسیده 
و چون برق می گذرد و به دنبالش حال 
سلطان صاحبقران، می شود حال اسیری 
که در دام مانده باشد و صیاد رفته باشد. 
شاه به حکم قدر قدرتی امر می کند که 
صیاد را به شکارگاه بازگردانند، غافل از 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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خاموش کردن المپ های اضافی، ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است 

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی به شماره س/۴۰۰/7

)تجدید مناقصه( 
شرکت برق منطقه ای خراسان در نظر دارد انجام خرید یراق آالت، تجهیزات مخابراتی و نصب فیبر نوری خطوط ۱3۲ کیلو ولت تربت جام – خواف را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی فشرده به پیمانکار دارای شرایط ذیل واگذار نماید. 

شماره فراخوان در سامانه 
ستاد 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع مدت موضوع مناقصه 
کار )ریال( 

محل اعتبار 

خرید یراق آالت، تجهیزات مخابراتی و نصب فیبر ۲۰۰۰۰۰۱۱۲3۰۰۰۰۲۷
نوری خطوط ۱3۲ کیلو ولت تربت جام – خواف 

منابع داخلی )غیر عمرانی( ۱۶3/۸۹۹/۴۲۴/۸3۷ ماه 

* شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: 
- دارا بودن گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری حداقل رتبه پنج در رشته نیرو و ظرفیت آزاد 

- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
- داشتن حداقل یک مورد سابقه اجرای سیمکشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری 

* نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: 
مناقصه گران حائز شرایط فوق می توانند پس از ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و واریز الکترونیکی مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نام شرکت مشانیر )مشاور( فایل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را بارگیری نمایند. 
* تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: 

مهلت دریافت اسناد از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ تا ساعت ۱۹ روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲3 می باشد. 
* تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه و محل تحویل پاکت تضمین: 

از پیشنهاد دهندگان تقاضا می گردد ابتدا تصویر کلیه مستندات و مدارک )اسناد ارزیابی کیفی، پاکت الف، ب و ج( را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ 
۱۴۰۰/۶/۱3 بارگذاری نمایند. همچنین اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار )پاکت الف( را مطابق با شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکت الک و مهر شده حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح 
روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ پس از ثبت در دبیرخانه شرکت برق منطقه ای خراسان به آدرس: مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد – نرسیده به دو راهی شاندیز – طرقبه – سمت راست – شرکت 

برق منطقه ای خراسان به امور تدارکات و قراردادها – تلفن: 3۶۱۰3۶۱۴-۰۵۱ – دورنگار 3۶۱۰3۶۲۹-۰۵۱ تحویل نمایند. 
* تاریخ و محل گشایش پاکات: 

ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ در محل امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه ای خراسان. 
* مناقصه گران جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند که لیست دفاتر منتخب در سامانه ستاد )www.setadiran.ir( موجود می باشد. 
* در صورت نیاز به توضیحات بیشتر متقاضیان می توانند با نماینده شرکت مشانیر )مشاور( به شماره ۰۹۱۵۷۰۷۷۹۷3 )آقای مهندس عارفی( یا با امور تدارکات و قراردادها به شماره ۰۵۱-3۶۱۰3۶۱۴ 

)سید حسین طاهری( تماس حاصل نمایند. 
* به پیشنهادها و مستندات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* مناقصه گران موظف به ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار معتبر مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشند به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر 
از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است. 
ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاههای اطالع رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند: 

http://tender.tavanir.ir                                                                                                                                                 پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر

http://iets.mporg.ir                                                                                                                                                        پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

 www.krec.ir                                                                                                                                   پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان

 www.setadiran.ir                                                                                                                                                 »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان 
م الف :3۹۱۶

شناسه آگهی : ۱۱۷۴۲33

صید  خود  گریزپا،  آهوچشم  آن  اینکه 
دیار  از  است  جوان  عاشقی  صیاد  و 
آذربایجان، دیاری که گل های دشتش 
همه سارای نام دارند و سروهای سربه 

فلک کشیده اش همه خان چوپان...

نوبت لیلی، بازهم تاریخ و روایتي 
عاشقانه

این مجموعه اولین سریال روح اهلل 
حجازی است که داستانی عاشقانه را در 
بستری تاریخی روایت می کند. نویسندگی 
و  شیرزاد  مهدی  توسط  مجموعه  این 
حجازی  روح اهلل  و  چیت ساز  سروش 
نوبت  پخش  زمان  است.  شده  انجام 
است.  نشده  اعالم  نماوا  از  هنوز  لیلی، 
تاکنون نام بازیگران زیادي از این سریال 
منتشر نشده است و صرفا مریال زارعی، 
تاکنون  مرزبان  الله  و  شعرباف  امین 
داستان  خالصه  در  شده اند.  رسانه اي 
این اثر آمده است: لیلی که اتفاقات شوم 
زمان کودکی اش را ناشی از نفرینی کهن 
می داند، از طریق کتابی مرموز در می یابد 
تاکنون در زمان و  او و خانواده اش  که 

و  زیسته اند  بسیاری  موازی  مکان های 
اکنون نوبت لیلی است تا با رمزگشایی از 
کتاب و یافتن تابلوی ارزشمند نیاکانش 
انتخابی بزند که به تمام این  دست به 

زندگی های زیسته معنا بدهد.

به  مقدم  سیروس  کوچ  جزیره، 
شبکه خانگی

این سریال به کارگردانی سیروس 
مقدم در ژانر خانوادگی و اجتماعی تولید 
شده است. مقدم پیش از این هم تجربه 
ساخت سریال در شبکه خانگي را داشته 
که البته تجربه موفقي براي او نبوده است. 
محمدرضا فروتن، هنگامه قاضیانی، میترا 
حجار، حسام منظور، غزل شاکری، کاظم 
کاظمی،  امیر  زنجانپور،  اکبر  سیاحی، 
حمیدرضا پگاه، سامیه لک، زهیر یاری و 
مینا وحید از جمله بازیگرانی هستند که در 
این مجموعه به ایفای نقش پرداختند. در 
خالصه داستان آن آمده است: جزیره مکان 
نیست، بهانه کشمکش بین آدم هاییست 
که سرنوشت خود را در آن جستجو می کنند 
و دست مایه ای است برای تالش کسانی 

که تصمیم دارند از زندگی سهم بیشتری 
داشته باشند، آنها برای رسیدن به جزیره 

دست به هرکاری می زنند.

خسوف، روایتی عاشقانه از مازیار 
میری

این سریال اولین تجربه مازیار میری 
در شبکه نمایش خانگی به شمار می آید. 
خسوف سریالی در ژانر درام اجتماعی و 
عاشقانه بوده که مهدی شیرزاد و حسین 
تراب نژاد به طور مشترک فیلمنامه آن را 
این  اصلي  بازیگر  تارخ  امین  نوشته اند. 
سریال است و شهره سلطانی و شمسی 
در  مي کنند.  همراهي  را  او  فضل اللهی 
خالصه داستان این اثر آمده است: امیر 
بر خالف قول و قرارهایی که با دختر دایی 
خود گذاشته است، دل به دختر دیگری 
می بازد. آشکار شدن این عشق، خانواده 

امیر را به تکاپو انداخته و...

اکشن  مجموعه ای  سرخ،  میدان 
با ستارگان

این مجموعه اولین تجربه ابراهیم 

ابراهیمیان بود که در مقام کارگردان وارد 
شبکه نمایش خانگی می شد اما در میانه 
راه جواد نوروزبیگی که تهیه کنندگی این 
اثر را برعهده دارد، خبر از تغییر کارگردان 
کار داد. به گفته جواد نوروزبیگی ادامه 
و  مجموعه  این  اول  فصل  کارگردانی 
بهرامیان  بهرام  برعهده  آن  دوم  فصل 
گذاشته شده است. میدان سرخ، سریالی 
در ژانر اکشن بوده که در آن بازیگرانی 
همچون حمید فرخنژاد، مهتاب کرامتی، 
امیرحسین  مصفا،  علی  افشاری،  بهرام 
کرامتی،  مسعود  سیاحی،  کاظم  آرمان، 
آرمین  ولیان،  بهدخت  روحانی،  امید 
رضا  نظام دوست،  سحر  رحیمیان، 
یزدانی، ستاره اسکندری به ایفای نقش 
پرداخته اند. زنده یاد ارشا اقدسي در این 
و  غریب  و  عجیب  سریال صحنه هاي 
نمایش  به  را  خود  بدلکاري  از  زیبایي 
این  پخش  زمان  هنوز  بود.  گذاشته 

مجموعه از فیلیمو اعالم نشده است.

خوانندگان  کوچ  ادامه  حرفه ای، 
به بازیگری

و  نویسندگی  به  مجموعه  این 
و  ه  د ا تقی ز مصطفی  نی  ا د گر ر کا
تهیه کنندگی سعید خانی، سریالی در ژانر 
اجتماعی و اکشن بوده که در آن سیروان 
زانیار خسروی خواننده های  و  خسروي 
چون  بازیگرانی  کنار  در  پاپ  موسیقی 
سارا بهرامی و علی مصفا به ایفای نقش 
اثر  این  داستان  در خالصه  پرداخته اند. 
آمده است: پول هنگفتی در میان است. 
به  رسیدن  و  موانع  بردن  بین  از  برای 
است.  بی نقصی الزم  نقشه  ثروت،  این 
آن،  اجرای  پیچیده که  و  ناب  نقشه ای 
نیاز به یک آدمکش حرفه ای دارد. احتماال 
او باهوش ترین و بی رحم ترین است و...


