
وقتی  که از زمین و آسمان واکسن می بارد؛

نوشدارویی که به 113 هزار نفر نرسید!
روز جمعه گذشته وزیر نفت از کاهش ۳۰ درصدی 
ذخیره سوخت نیروگاه ها و تالش برای افزایش ذخیره 
سوخت مایع آن ها خبر داد که همین موضوع نگرانی 

هایی را برای تامین برق زمستان به وجود آورده است.
به گزارش دنیای جوانان، آنطور که جواد اوجی گفته سال 
گذشته در فصل سرما روزانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب کمبود 

گاز وجود داشت که با محدودیت ارسال گاز طبیعی به صنایع و بخش 
نیروگاهی و جایگزین کردن سوخت مایع، جبران شد. به گفته وی 
روزانه  ۲۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه ها تحویل داده 
می شود و  امید می رود با برنامه ریزی و تدابیر اندیشیده شده کمترین 
چالش را در تأمین سوخت زمستانی گاز بخش خانگی داشته باشیم.
صفحه ۳

وزیر بهداشت:

برای واکسیناسیون تهران
 برنامه ویژه ای داریم

صادرات خودرو ایرانی، واردات خودرو هیبریدی!
معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس اظهار داشت:  طبق اصالحیه مجلس بر 
طرح مجلس دهم، هر کسی که بتواند خودرو یا 
هزینه  دولت  برای  و  کند  صادر  خودرو  قطعات 
ارزی ایجاد نکند می تواند واردات خودرو داشته باشد. البته تنها 
واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می شود.
مورد  در  عباسپور  روح اهلل  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
در طرح مجلس  واردات خودرو  آزادسازی مشروط  جزییات 
که به تصویب کمیسیون صنایع نیز رسیده اظهار کرد: طرح 
شورای  به  و  شده  صادر  دهم  مجلس  از  خودرو  ساماندهی 
نگهبان ارجاع داده شده بود ولی در شورای نگهبان رد شد. 
علت رد طرح این بود که با اقتصاد مقاومتی همسویی نداشت، 
در بعضی موارد هم گفته می شد که مطابق با قانون اساسی 
نیست. طرح به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد تا اصالحاتی 

در آن انجام شود.
صفحه ۳

مدیرکل استاندارد:

 ۱۰۳ فقره پروانه کاربرد عالمت استاندارد
 در ایالم صادر شد

4
کارگران دنبال افزایش حقوق نیستند، لطفا تورم را کنترل کنید!

صفحه 3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
عطایی فر: هنوز 
افرادی هستند 
که دنبال آثار 

اندیشه محور باشند

6ورزش
دادکان: حاضرم 
بدون یک ریال 

باشگاه پرسپولیس را 
اداره کنم

هنگ 7فر

اين روزها تئاتر وضعيت خوبي ندارد و بسياري از اهالي 
تئاتر در بيكاري مطلق به سر مي برند. در اين بين البته 
نمايش ها  برخي  تئاتر،  بازگشايي سالن هاي  با  و  گهگاه 
روي صحنه رفته اند ولي مخاطب زيادي از آنها استقبال 

نكرده است. 

و  داشت  کالم  صراحت  هميشه  مثل  دادکان  محمد  دکتر 
واقعيت ها را گفت. او جزو معدود مديران فوتبال ايران است 
که به خاطر پست و مقام مصاحبه نمی کند و مجيز ديگران را 
نمی گويد به همين دليل شنيدن صحبت های اين پرسپوليسی 
قديمی و اين مدير توانمند فدراسيون فوتبال در سال های نه 

چندان دور هميشه جذابيت های خاص خود را دارد.

حدود 42 روز ديگر نمايشگاه بين المللی کتاب فرانكفورت، 
ميزبان اهالی نشر خواهد شد تا دست اندرکاران و فعاالن 
صنعت نشر پس از دو سال با يكديگر ديدار داشته باشند 
رايت  فروش  و  خريد  برای  رايزنی  و  تبادل  بر  عالوه  و 
کتاب هايشان، از جديدترين دستاوردهای صنعت نشر دنيا 

مطلع شوند.

مسائل مربوط به رایت 
و کپی رایت کتاب  ها 

به ناشر مربوطه ارجاع 
می شود

کاهش ذخیره سوخت و نگرانی تامین برق در زمستان ۲۰ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت
 تعیین تکلیف می شوند

به گزارش دنیای جوانان، این روزها که بیشتر مشموالن سهام عدالت 
در انتظار تعیین زمان دقیق واریز ۱۰ درصد باقی مانده سهام عدالت، آغاز 
فروش سهام عدالت و آزادسازی ۴۰ درصد باقی مانده سهام عدالت هستند 
از دو روز گذشته موضوع جاماندگان سهام عدالت با صحبت های مطرح شده از سوی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا 

پایان سال جاری جان تازه ای گرفت.
صفحه ۳

دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  مغانی 
صنعتی امیرکبیر گفت: در مورد حضوری یا نیمه حضوری 
بودن دانشجویان هنوز تصمیمی گرفته نشده، ولی اگر 
و  شدند  واکسینه  دانشجویان  باشیم  مطمئن  که  باشد  صورتی  به 
می توانند در دانشگاه حضور پیدا کند به همان روالی برمی گردیم 

که قبل از کرونا داشتیم.
“جواد شکراله« مغانی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 

بیان کرد:  دانشجویان  واکسیناسیون  روند  درباره  امیرکبیر،  صنعتی 
وزارت بهداشت در روز پنجشبه هفته گذشته اعالم کرد، واکسیناسیون 
دانشجویان شروع شده است. کد ملی تمامی دانشجویان به وزارت 
نام واکسیناسیون  باید نسبت به ثبت  بهداشت اعالم شده و آن ها 
خود اقدام کنند، سپس با مراجعه به هر یک از مراکز واکسیناسیون 

می توانند واکسن خود را دریافت کنند. 
صفحه ۲

واکسیناسیون دانشجویاِن خوابگاهی پایان یافت!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

برند  از  گوشی  شدن  قفل  خبر 
منتشر  حالی  در  کوبا  در  ئومی  شیا
موبایل  واردکنندگان  انجمن  که  شده 
مورد  یک  حتی  کنون  تا  می گوید 
یا  ایران  در  گوشی  شدن  غیرفعال 
جمله  از  دیگر  تحریم شده  کشورهای 
کره شمالی، سوریه، سودان و کریمه 
گزارش نشده است و به نظر می رسد 
شیائومی  گوشی های  شدن  قفل  خبر 

در ایران صحت ندارد.
به گزارش دنیای جوانان، در چند 
قفل  مبنی بر  اخباری  گذشته،  ساعت 
چند  در  شیائومی  گوشی های  شدن 
از خبرگزاری ها  کشور خاص در برخی 
و سایت ها منتشر شد. اولین بار سه روز 
پیش یک کاربر از کوبا در سایت ردیت، 
از  قفل شدن گوشی جدید خود پس از 
چند روز استفاده خبر داده بود. او گفت 
دیگری   ۸ نوت  شیائومی  گوشی  که 
از  سال  یک  به  نزدیک  که  دارد  نیز 
آن استفاده می کند و این مشکل برای 
این گوشی اتفاق نیفتاده و برای گوشی 
افتاده  اتفاق  روز  چند  از  بعد  جدیدش 
است. این کاربر کوبایی ادعا کرده بود 
از ۲۰ مورد مشکل مشابه  از بیش  که 
که برای کاربران دیگر اتفاق افتاده آگاه 
است اما توضیحات بیشتری نداده است.

شیائومی در کشور کوبا به صورت 
رسمی فروش و خدماتی ارائه نمی دهد 
ساخت  گوشی های  ز  ا بسیاری  ما  ا
از  پس  می کنند.  استفاده  شرکت  این 
از  برخی  گذشته،  شب  جمعه  از  آن، 

این  بازنشر  به   XDA مانند  سایت ها 
را  دیگری  کشورهای  و  پرداختند  خبر 
نیز به کوبا اضافه کردند. این در حالی 
موبایل  واردکنندگان  انجمن  که  است 
اعالم می کند با جست وجویی که انجام 
داده، هیچ موردی در ایران یا کشورهای 
دیگر گزارش نشده است و حتی افراد 
دیگری از کوبا چنین مشکلی را گزارش 

نکرده اند.
دلیل اضافه کردن نام ایران، کره 
شمالی، سوریه، سودان، کریمه به این 
لیست، بند ۱۴.۲ شرایط و ضوابط فروش 
وب سایت  در  که  اروپاست  شیائومی 
روشن  هنگام  همچنین  و  شیائومی 
گوشی های  اولیه  فعال سازی  و  کردن 
شیائومی ذکر شده است. بر اساس این 
محصوالت  کلیه  دوباره  صادرات  بند، 
آمریکا  صادراتی  قوانین  تابع  شیائومی 
است و هرگونه فروش این محصوالت 
به کشورهای کوبا، سوریه، ایران، کره 

شمالی، سودان و کریمه ممنوع است.
ن  لیا عا محمدرضا  که  ر  نطو آ
-سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی گفت،  این شرایط 
و  گوشی ها  صادرات  برای  ضوابط  و 
به  اروپا  مبدا  از  که  است  محصوالتی  
درواقع  و  می شوند  صادر  کشورها  این 
در  استفاده  برای  فقط  این محصوالت 
را  آنها  نمی توان  و  شده اند  تولید  اروپا 
متحده  ایاالت  تحریمی  قوانین  به  بنا 
هر  مانند  کرد،  صادر  کشورها  این  به 

کاالی دیگر.

به گفته عالیان، این قوانین مربوط 
به فروشنده یعنی شیائومی فرانسه )که 
نمایندگی کل شیائومی اروپا را برعهده 
سایر  به  مربوط  و  مشتریست  و  دارد( 
مناطق نمی شود. حتی در لیست شرایط 
وب سایت  در  منتشرشده  ضوابط  و 
شیائومی چین، هند یا مناطق دیگر این 
محدودیت ها ذکر نشده است و احتماال 
کوبا  در  که  محدودی  گوشی های  این 
غیرفعال شده اند توسط مسافران یا یک 
شرکت از مبدا اروپا وارد کوبا شده اند. از 
آنجاییکه حتی یک مورد غیرفعال شدن 
گوشی در ایران یا کشورهای ذکرشده 
احتمال  به  بنابراین  نبوده ایم،  کوبا  جز 

بسیار زیاد این خبر واقعیت ندارد.
او خاطرنشان کرد: البته این خبر از 
منابع رسمی شیائومی منتشر نشده و به 
همین دلیل انجمن آن را تایید نمی کند، 
اما ما در حال پیگیری موضوع هستیم. با 
وجود این آنچه مسلم است، اینکه هنوز 
فعال  غیر  از  نمونه ای  هیچ  ایران  در 
گزارش  شیائومی  گوشی های  شدن 
گذشته  روزهای  طی  طرفی  از  نشده، 
برای چند مدل  از گوشی های شیائومی 
رگوالتوری  ممنوعه  لیست  در  که 
بودند، آپدیت رفع مشکل شماره گیری 
با  است.  آمده  اضطراری  تماس های 
می توان  موارد  این  قراردادن  هم  کنار 
نتیجه گرفت که این اتفاق حداقل برای 
موبایل های شیائومی در ایران نمی افتد، 
اما باز باید منتظر اعالم نظر منابع رسمی 

شیائومی باشیم.

صفحه ۳

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل:

قفل شدن گوشی های شیائومی ربطی به ایران ندارد!
مهدی مینایی

وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه 
یادم هست زمانی که در مقطع دوم 
ابتدایی در دبستان جامی شهرمان تحصیل 
می کردم سالهای پایانی جنگ تحمیلی 
بود  و  اوضاع اقتصادی چندان مناسب 
نبو د در دبستان ما در پایان سال تحصیلی 
برای نفرات برتر  فقط کتاب  هدیه می 
دادن د و خوشبختانه کتابی که نصیب بنده 
گردید رسالۀ حقوق امام سجاد(ع) بود که 
برای دانش آموز دوم ابتدایی که من باشم 
گنگ و ناشناخته می نمود تا اینکه سال ها گذشت و فرصت تحصیل 
در علم حقوق را به دست آوردم و بعد از سی و دو سال که دوباره 
کتاب حاضر را هنگام اسباب کشی به منزل جدید خود پیدا کردم 
افتخار مطالعۀ آن را پیدا کردم . بنده که کتاب روح القوانین منتسکیو 
و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو را نیز مطالعه کرده ام کتاب حاضر 
را بسیار مفیدتر و در عین حال ساده تر و مختصرتر برای فهم عموم 
یافتم که در نوع خود شاهکار می باشد . لذا مطالب کتاب را عینًا و 
با اندکی تلخیص به عرض می رسانم . امید که با آگاهی از بزرگان 

و امامان شیعه در طریق نیکی و درستی گام برداریم.  
پنجاه حقی که امام ز ین العابدین (ع) برای یکی از اصحابش 
نوشت . ابوحمزۀ ثمالی گوید : این رساله را حضرت سجاد برای یکی 

از اصحاب خود مرقوم فرمود.  
بدان که خدای عز و جل حقوقی به تو دارد که سر تا پای تو را 
فرا گرفته ؛ هر حرکت ، هر سکون ، هر حال ، هر مقام،  هر عضوی 
که بگردانی و هر ابز اری که به کار بری همه مشمول این حقوق است.  
بزرگترین حق آنست که خداوند از خود بر عهدۀ تو نهاده که 
ریشۀ همۀ حق ها است.  سپس حقی است که به حکم خدا اعضای 
بدن از فرق سر تا نوک پا ، بر تو دارد. زبان ، گوش ، دست ، پا ، 
شکم و آلت،  همۀ این اعضای هفتگانه ای که ابزار کار انسانند بر 

تو حق دارند. 
آنگاه خدا حقوقی از کارها و اعمالت به عهدۀ  تو نهاده ، نماز ، 

روزه ، صدقه ، قربانی و سایر افعال همه به تو حق دارند.  
آنگاه نوبت به حقوق دیگران می رسد که از همه واجبتر حق 
اشخاص ما فوق و باالدست است ، پس از آن حق رعایا و زیردستان 
، سپس حق خویشاوندان . اینها حقوقی است که از هر یک چند حق 
منشعب می شود : حق باالدست سه شعبه است ، از همه الزمتر حق 
آن است که به وسیلۀ سلطنت تو را اداره می کند (و قدرتش را در راه 
رفع دشمن ها و اشرار به کار می برد)،بعد حق آنکه تو را به وسیلۀ علم 
اداره و تربیت می کند .حق رعایا و زیردستان نیز سه شعبه است، از 
همه واجبتر حق زیر دست علمی است. چه جاهل ، رعیت و زیردست 
عالم است ، سپس حق زن است ، زیردستان هم فراوان و پیوسته اند 
، چون پیوستگی خویشاوندان که مقدم بر همه حق مادر است ، بعد 
پدر ، سپس فرزند ، آنگاه برادر و پس از آن هر چه نزدیکتر ، مقدمتر، 
بعد حق ولی نعمتی است که قباًل به تو انعام کرده و بعد آنکه اآلن 
نعمتش به تو جاری است، بعد حق هر کسی که احسانی به تو نموده 
امام جماعت،همنشین،همسایه، رفیق،  ترتیب حق مؤذن،  به  بعد  و 
مدعی  معاشر، شاکی،  کند،  می  مطالبه  که  طلبکاری  مال،  شریک 
علیه، مشورت کننده، نصیحت خواه،نصیحت گو، بزرگتر ، کوچکتر 
آنگاه   ، است  تو  پناه  در  ، همکیش، کافری که  ، درخواست کننده 
حقوقی که به مقتضای حاالت مختلف و تحوالت گوناگون زندگی 
پدید می آید. خوشا به حال آنکه خدا در ادای این حقوق تأییدش 

کند و استقامت و توفیق نصیبش فرماید.  

۱ـ اما حق بزرگتر خدا بر تو آن  است که او را بپرستی و شریکی 
برای او قائل نشوی ، چون از روی اخالص چنین کنی خداوند کفایت 

امر دنیا و آخرت تو را به عهده گیرد.  
۲ـ حق نفست این است که آن را در راه اطاعت خدا به کار بری.  
۳ـ حق زبان آن است که آن را از دشنام نگه داری ، به گفتار 
نیک عادت دهی ، سخن بیهوده نگویی ، با آن به مردم احسان کنی 

و دربارۀ آنها خوش زبان باشی.  
۴ـ حق گوش ای ن است که از شنیدن غیبت و سایر محرمات 

حفظش کنی.  
۵ـ حق چشم ا ین است که آن را از حرام بپوشانی و با نگاه 

آن عبرت بگیری.  
۶ـ حق دست این است که به حرام دراز نکنی.  

۷ـ حق پا ا ین است که به راه حرام نروی که با همین پا روی 
پل صراط باید بایستی ، متوجه باش که تو را نلغزاند و در آتش نیفکند.  
و  نکنی  مال حرام  را ظرف  آن  است که  ین  ا  ۸ـ حق شکم 

بیش از اندازه نخوری.  
۹ـ حق آلت این است که آن را از زنا نگه داری و از دیده ها 

بپوشانی.  
۱۰ـ حق نماز این است که بدانی ورود به دربار خداوندی است 
را دریافتی  این معنی  ، چ ون  ایستاده ای  برابر خدا  و در آن حال 
شایسته است چنان بایستی که بندۀ ذلیل بی مقدار ، راغب و ترسان 
، امیدوار و بیمناک و بیچارۀ زار در برابر موالیی پرعظمت ایستد. با 
کمال آرامش و وقار می ایستی ، حضور قلب را رعایت می کنی و 

نماز را با کلیۀ حدود و شرایط تمام عیار انجام می دهی. 
۱۱ـ حق حج این است که بدانی بار یافتن به دربار پروردگار 
انجام  پناه به خداست ، موجب قبول توبه و  از گناه و  ، فرار  است 

وظیفۀ واجب است.  
۱۲ـ روزه این است که بدانی پرده ای است خدا بر زبان و گوش 
ت آویخته تااز آتش تورا نگه دارد اگر روزه را  و چشم و شکم و َفرَجَ
ترک کردی پرده را دریده ای(و راه دوزخ را به روی خود باز کرده 
ای)  ۱۳ـ حق صدقه این است که بدانی ذخیره و امانتی است به 
خدا میسپاری که هیچ محتاج شاهد و گواه نیست. اگر این حقیقت 
ی و مطمئن تر خواهی شد از صدقۀ علنی  را دریافتی به صدقۀ سّرّ
و می فهمی که در دنیا بالها و بیماری ها را می راند و در آخرت 

جلوگیر آتش است.  
دهی،  انجام  خدا  برای  تنها  که  است  این  قربانی  حق  ۱۴ـ 
مخلوقی را در نظر نگیری، جز رحمت خدا و نجات روح(درقیامت) 

چیزی نخواهی.  
۱۵ـ حق سلطان این است که بدانی خدا تو را وسیلۀ آزمایش 
او قرار داده و قدرتی که خدا به وی د اده مایۀ امتحان و ابتالی او 
است ، خود را در معرض خشم وی در نیاوری که خود را به هالکت 
افکنده ای و با او در این ستمی که بر تو می کند شرکت کرده ای.  
۱۶ـ حق آموزگارت این است که او را تعظیم و احترام کنی ، 
با توجه سخنانش را گوش دهی ، با صدای بلند با او صحبت نکنی 
، اگر چیزی از او پرسیدند تو جواب ندهی ، در محفلش با دیگری 
گفتگو نکنی ، اگر کسی از او مذمت کرد دفاع کنی ، عیبهایش را 
بپوشی و کماالتش را اظهار کنی ، با دشمنش ننشینی ، با دوستانش 
دشمنی نکنی ، اگر چنین کنی فرشتگان خدا گواهی دهند که مقصد 
تو از فراگرفتن علم و حضور مجلس استاد ، خدا است ، نه خلق خدا.  
۱۷ـ حق مدیر و رییس این است که مطیع وی باشی و نافرمانی 
نکنی مگر در کاری که موجب غضب خدا است ، چه در معصیت خدا 

از احدی نباید اطاعت کرد.  
۱۸ـ حق زیردستانی که بر آنها فرمان می رانی این است که 

بدانی ضعف و ناتوانی و قدر ت تو سبب شده که زیردست واقع شوند 
، پس باید با آنها به عدالت رفتار کنی ، برای آنان پدر مهربان باشی 
، از نادانی های ایشان چشم بپوشی ، در کیفر شتاب نکنی و بر این 

قدرتی که خدا به تو داده است سپاسگزار باشی.  
۱۹ـ حق زیردست علمی و دانش آموز این است که بدانی در این 
علمی که خدا به تو داده و خزائن آن را به رویت گشوده تو را قیم و 
سرپرست آنها قرار داده ، اگر با خوش خویی و مالیمت با آنها رفتار 
کنی و ترش رویی نکنی خدا نعمتش را بر تو زیاد کند و اگر از دانش 
د که خدا علم  خود بخل ورزیدی ، یا با طالبان علم درشتی کردی ِسَزَ
و رونق و صفای آن را از تو بگیرد و موقعیت تو را از دل ها برگیرد.  
۲۰ـ حق زن این است که بدانی خدای عز و جل او را مایۀ 
آرامش و الفت تو قرار داده و این را از جمله نعمت های خدا بدانیم 
از این رو با او مدارا کنی و احترامش را نگه داری ، هر چند حق تو 
بر او بیشتر است ولی تو هم باید بر او ترحم نمایی ، باید خوراک و 

پوشاکش را فراهم آوری و اگر نادانی کرد صرف نظر کنی.  
۲۱ـ حق شوهر این است که زن بداند پیشرو و سپر بالی خانواده 
است و خداوند به خاطر نیرو و قدرتی که در وی نهاده تکالیف سنگینی 
نیز برای وی ایجاد کرده ، مسئولیت های مادی و تأمین معاش خانواده 
با وی می باشد. پس باید با خوش رفتاری و مناعت طبع زندگی را 
بر وی تلخ نکرده و در آسایش وی تالش کند ، امانت دار و پاسبان 
خوبی برای خانه و کاشانۀ مرد باش د ، در کارهای مختلف نظر او را 
جلب کند و جز با موافقت وی کاری انجام ندهد. چه زنی که بدون 
اذن شوهر از خانه خارج می شود تا به خانه برگردد مورد لعن ونفرین 

فرشتگان الهی است.  
۲۲ـ حق مادر این است که بدانی وقتی تو را حمل و نقل کرده 
که هیچکس دیگری را حمل نمی کند ، میوه ای از دل خود به تو 
داده که احدی به دیگری نمی دهد ، با همۀ اعضا در حفظ تو کوشیده 
، باکی نداشته تو را غذا دهد و خود گرسنه بماند، تو را آب دهد و خود 
تشنه باشد، تو را بپوشاند و خود برهنه به سر برد، سایه ای بر سر تو 
افکند و خویشت ن در حرارت آفتاب بسوزد ، از خواب چشم بپوشد 
، از سرما و گرما تو را نگه دارد و تنها بهره اش از اینهمه رنج این 
باشد که فرزندی داشته باشد ؛ تو که قدرت شکر و سپاس او نداری 

جز اینکه خدا کمک کند و توفیق دهد.  
۲۳ـ حق پدر این است که بدانی منشأ وجود تو است ، اگر او 
نبود ، تو هم نبودی ، هرچه در وجودت موجب خوشایندی است بدان 
که ریشۀ این نعمت در وجود پدر است ، پس خدا را شکر کن و به 

قدر این نعمت سپاسگزار باش .  
۲۴ـ حق فرزند این است که بدانی جزئی از تو است ، در دنیا 
خیر و شرش به تو منسوب است ، در تربیت و ادب وخداشناسیش 
مسئولیت داری ، باید در اطاعت خدا او را کمک کنی ، عملت دربارۀ 
او مثل کسی باشد که می داند اگر نیکی کند ثواب دارد و اگر بدی 

نماید کیفر ببیند ، برای وی نام نکویی انتخاب کنی.  
۲۵ـ حق برادر این است که بدانی دست و عزت و قوت تو است 
، او را وسیلۀ گناه و آلت ظلم قرار نده ، او را در برابر دشمن یاری کن 

، وگرنه باید خدا را از او عزیزتر بشماری .  
۲۶ـ حق کسی که به تو احسان کرده این است که از او تشکر 
ک نی ، احسانش را فراموش نکنی ، نامش را به نیکی شهرت دهی 
، بین خود و خدا خالصانه به او دعا کنی تا در نهان و عیان از او تشکر 
کرده باشی و باید اگر روزی قدرت یافتی محبتش را تالفی کنی.  

۲۷ـ حق مؤذن این است که بدانی تو را به یاد خدا می اندازد،به 
بهره گیری از عبادت دعوت می کند و در انجام فریضۀ الهی کمک 
می دهد . پس باید از او سپاس گزاری کنی ، چنان که از هر احسان 

کننده ای.   

سرمقاله

امامان شیعه و صدای عدالت ، انسانیت ، برابری و آزادی 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1831- یکشنبه 21 شهریور 21400 معه جا

رییس کمیسیون بهداشت مجلس:
بازگشایی مدارس منوط به واکسینه شدن همه دانش آموزان و 

معلمان است
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه از مهرماه امسال 
تعداد بیشتری از مردم واکسینه می شوند، گفت: اگر قراراست مدارس و دانشگاه ها 
بازگشایی شوند، باید همه دانش آموزان، معلمان و کادر اداری مربوط به این بخش 

از جامعه واکسن کرونا را دریافت کنند.
حسینعلی شهریاری در گفتگو با دنیای جوانان درباره دغدغه خانواده ها برای 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها گفت: برای بازگشایی مدارس باید دانش آموزان، 
معلمان و تمام کادر اداری آموزش و پرورش واکسن کرونا دریافت کنند و خانواده های 
دانش آموزان هم باید واکسینه شوند تا این آرامش به آنها داده شود که اگر قرار است 
بچه ها به مدرسه بروند، دچار بیماری نمی شوند. رییس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس با بیان اینکه هنوز موفق به تامین واکسن برای دانش آموزان نشدیم، اظهار 
کرد: اگر قرار است دانش آموزان به صورت حضوری در مدارس آموزش ببینند، باید 
تزریق واکسن به این بخش از جامعه به صورت کامل انجام شود و وزیر بهداشت و 
درمان هم قول دادند که تزریق واکسن به این بخش از جامعه در دستور کار است.

وی با بیان این بر اساس آمار کودکان نیز در معرض ابتال به کرونا هستند،  گفت: 
کودکان نیز مبتال به کرونا می شوند و بر اساس آماری که وجود دارد در بیمارستان های 

اطفال تهران تعداد قابل توجهی از کودکان مبتال به کرونا، بستری هستند.
دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور با اشاره به نگرانی والدین درباره احتمال 
ابتالی دانش آموزان به کرونا گفت: مسئوالن در ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم 
کردند که تا آخر شهریور ماه ۴۰ میلیون دز واکسن کرونا وارد کشور می شود. از 
ابتدای مهرماه هم تولید واکسن داخلی نیز افزایش خواهد یافت و تعداد بیشتری از 

مردم کشور واکسینه می شوند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: واکسینه شدن همه 
جامعه از اولویت های دولت بود ولی واقعیت این است که واکسن های خریداری شده 
را پیش از این به ما ندادند. حتی سبد خرید واکسن کواکس که دولت برای خرید ۱۶ 
میلیون ۸۰۰ هزار دز  پول هم پرداخت کرده بود، به ما تحویل داده نشد. از طرفی 
اولویت کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس و کشورهای اروپایی در واکسن کرونا مردم 
خودشان است.وی تاکید کرد: تنها کشوری که توانست در این زمینه به ما برای تامین 
واکسن کمک کند،  کشور چین بود. البته روسیه نیز برای دادن واکسن به ایران اقدام 

کرد ولی تولیدات واکسن این کشور باال نبود.
رمدسیویر در ابتدای شروع بیماری کرونا کارساز است

شهریاری درباره میزان اثربخشی داروی رمدسیویر بر مبتالیان به کرونا گفت: 
بسیاری از پزشکان و متخصصان که بر روی این بیماری کار می کنند،   معتقد هستند 
که اگر در ابتدای شیوع ویروس کرونا این دارو استفاده شود، اثر بخش خواهد بود. البته 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این باره با بسیاری از متخصصان صحبت 
کرد و آنها هم بر این موضوع تاکید کردند که داروی رمدیسیور اگر در ابتدای شروع 
بیماری تزریق شود،   اثر خواهد داشت. ولی اگر کرونا در بدن بیمار زیاد گسترش یابد، 
شاید این دارو اثر بخش نباشد.رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره شیوع 
مدل های جهش یافته ویروس کرونا مانند آلفا و المبدا و میزان اثربخشی واکسن به 
آنها گفت:  مشخص نیست که واکسن به این دو ویروس چه میزان اثر بگذارد. در 

آمریکا هم دیدید که واکسن ها به روی این ویروس ها جواب نداد.
وی ادامه داد:  البته ویروس کرونا ممکن است تغییر ژن دهد ولی ما می توانیم 

در ساختار واکسن برای مقابله به نوع جهش یافته آن تغییراتی را ایجاد کنیم.
شهریاری با تاکید بر اینکه مردم برای کاهش مرگ ومیر کرونا باید همکاری 
الزم را داشته باشند، خاطرنشان کرد: متاسفانه علت بیشتر شدن مرگ و میرها بر 
اثر کرونا در پیک پنجم، عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی بود. به عبارتی اگر 
دولت برای تهیه و توزیع واکسن اقدام کند ولی مردم ماسک نزده و فاصله گذاری 

را رعایت نکنند، کرونا ادامه خواهد داشت.

نماینده اصفهان:
 الیحه شفافیت می تواند جلوی فسادها و رانت ها را بگیرد

حسین میرزایی با اشاره به الیحه شفافیت عنوان کرد: این الیحه می تواند 
نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد.

الیحه  به  اشاره  با  شفافیت  الیحه  ویژه  کمیسیون  عضو  میرزایی  حسین 
شفافیت و عضویت وی در کمیسیون ویژه بررسی کننده این الیحه عنوان کرد: 
این الیحه اخیرا مطرح نشده است، این الیحه شفافیت سال گذشته جزو لوایح بوده 
است، برای عضویت در کمیسیون ویژه انتخاب شده ام ولی فعال کمیسیون تشکیل 

نشده است تا بتوانیم نسبت به روند بررسی ها دانشی داشته باشیم.
وی افزود: کمیسیون الیحه شفافیت یک کمیسیون مشترک است و به بررسی 
این الیحه خواهد پرداخت، مسلما شفافیت به شرطی که در حوزه های ممنوعه 
مانند مسائل امنیتی نباشد به تسهیل کارها، جلوگیری از رانت ها و فسادها کمک 
می کند، سوء استفاده ها را کاهش می دهد و جلوی کوتاهی و ترک فعل مسئولین 
را می گیرد تا دیگر بهانه ای برای معطل گذاشتن مردم و کار نکردن نباشد، به 
هر شکل این الیحه می تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد.نماینده اصفهان 
معتقد است: الیحه شفافیت آخر دولت سابق ارائه شد که برای دولت بعدی باشد 
نه برای خودشان.الیحه شفافیت به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری با 
هدف شفافیت عملکرد دولت و افزایش نظارت عمومی بر فعالیت دستگاه های 

اجرایی در جلسه هیات وزیران در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۸ به تصویب رسید.

وزیر بهداشت:
برای واکسیناسیون تهران برنامه ویژه ای داریم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برای واکسیناسیون تهران 
برنامه ویژه ای داریم که هم تیم های واکسیناتور و هم مراکز واکسیناسیون 
باید افزایش یابد، البته تیم های بازرسی وزارت بهداشت از روزهای گذشته 

از مراکز واکسیناسیون بازدید می کنند.
از مرکز  بازدید  اللهی در  به گزارش دنیای جوانان، دکتر بهرام عین 
واکسیناسیون مجموعه ورزشی کردستان در بزرگراه کردستان تهران افزود: 
مردم  صبح خیلی زود و قبل از بازگشایی مراکز واکسیناسیون به این پایگاه ها 
مراجعه نکنند چون ساعات کار این مراکز باید تا ساعت ۲۰ ادامه داشته باشد.

وی تاکید کرد: برخورد پرسنل مراکز واکسیناسیون با مراجعین حتما 
باید با احترام باشد و مردم تکریم شوند چون ما موظف به خدمتگزاری همراه 

با حسن خلق به مردم هستیم.
اللهی همچنین در بازدید از مرکز واکسیناسیون پارک ترافیک  عین 
واقع در خیابان امیرآباد و گفتگو با مردم، ضمن ناکافی دانستن نیروهای این 
مرکز و سه تیم واکسیناتور فعال، اظهار داشت: تیم های واکسیناتور حتما باید 
افزایش یابند تا معطلی مردم برای تزریق واکسیناسیون وجود نداشته باشد و 
کار تزریق واکسن در کوتاه ترین زمان با حفظ عزت و احترام مردم انجام شود.

برای  واکسن  تزریق  برای  سن  اعالم  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
جلوگیری از ازدحام جمعیت است، افزود: بازدیدهای سرزده بنده و تیم های 

بازرسی وزارت بهداشت از مراکز واکسیناسیون ادامه خواهد داشت.
تا کنون ۲۱ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۰ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۱۱ 
میلیون و ۶۹۶ هزار و ۵۶۹ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده و مجموع واکسن 

های تزریق شده در کشور به ۳۳ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۵۸۹ ُدز رسید.

پیشنهاد تعلیق منع تردد شبانه در تهران
فرمانده ستاد کرونای تهران گفت: با توجه به شبانه روزی شدن فرایند 
واکسیناسیون در تهران، به وزیر بهداشت پیشنهاد دادیم تا دو سه هفته منع 

تردد شبانه در تهران معلق شود.
جناب  خدمت  گفت:  تهران  کرونای  ستاد  فرمانده  زالی،  علیرضا 
دکتر عین اللهی درخواست کردیم که موقتا تا دو سه هفته ای که فرایند 
واکسیناسیون قرار است تسریع شود، با هماهنگی دوستان نیروی انتظامی، به 
ویژه ستاد ملی، فعال تردد شبانه در تهران برای دو سه هفته به تعلیق دربیاید 
که شهروندان تهرانی از مراکز تجمیعی ۲۴ ساعته تهران استفاده بهینه کنند.

وقتی  که از زمین و آسمان واکسن می بارد؛

نوشدارویی که به 113 هزار نفر نرسید!
ز  ا بیش  و  کرونا  د  بیدا
۱۱۳هزار زندگی ای که در ایران 
ُمرد؛ جان هایی که در سایه نبود 
قطره چکانی  تزریق  و  واکسن 
آن در کشور و البته اشکاالتی در مدیریت 
بیماری، هر روز روانه قبرستان شد؛ حاال اما 
جای خوشحالی است که از زمین و آسمان 
واکسن می بارد و وعده کنترل بیماری در 

ماه های پیش رو داده شده است...
زمان  تا  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بیش  رسمی،  آمار  بنابر  و  خبر  این  تنظیم 
از ۱۱۳هزار ایرانی به دلیل کرونا در کشور 
ظرفیت  از  فراتر  اعدادی  باخته اند؛  جان 
و  عظیم  تلفاتی  آزادی؛  بزرگ  استادیوم 
داغدار شدند  روزانه  چند صدخانواده ای که 

و امیدهایی که زیر خاک رفتند.
اما امان از »دلتا« و خیز پنجم و مرداد 
و شهریور؛ کارخانه تولید بیمار و رکوردهای 
نحسی که روزانه شکسته شد و تا ۷۰۹ مرگ 
رسمی هم پیش رفت؛ بیمارستان ها اشباع 
بود و بیماران در جستجوی تخت و در صف 
پیکرهای  از  مملو  هم  قبرستان ها  و  دارو 
بی جان بیماران کرونا؛ صحنه هایی دلخراش 
و روزهایی سیاه که هیچ پیش بینی ای از آینده 
درصد   ۳۸ به  پروتکل ها  رعایت  نداشت. 
رسیده بود و متخصصان هم تنها راه برون 
رفت از این وضع را »واکسن« می دانستند؛ 

واکسنی که نبود...
کسن  وا مبحث  طرح  بتدای  ا ز  ا
وزارت  دنیا، مسووالن وقت  در  کووید-۱۹ 
تامین  که  کردند  اعالم  نیز  ایران  بهداشت 
طریق  سه  از  را  کشور  در  کرونا  واکسن 
واردات، تولید داخل و تولید مشترک به شرط 
انتقال دانش فنی، پیگیرند و بر همین اساس 
هم سند ملی واکسیناسیون کرونا در کشور 
و اولویت های تزریق گام به گام را تدوین 

و تصویب کردند.
وزارت بهداشت وقت همچنین تاکید 
نهایی  اهداف  به  دستیابی  برای  که  کرد 
واکسیناسیون و قطع گردش ویروس، باید 
درصد   ۷۰ حداقل  کردن  به مصون  نسبت 
جامعه اقدام کرد و بر این اساس باید نزدیک 
به ۶۰ میلیون نفر در کشور واکسینه شوند. در 
عین حال اگر مبنا دریافت حداقل ۲ نوبت 
واکسن به ازای هر فرد باشد، نیازمند ۱۲۰ 
میلیون دوز واکسن برای کشور خواهیم بود. 
همچنین اگر عملیات بخواهد در طی یک 
سال به پایان برسد باید ماهی ۱۰ میلیون 
دوز واکسن در اختیار نظام سالمت قرار گیرد. 
این موضوع به معنای واکسینه کردن پنج 
میلیون نفر در ماه و معادل تقریبی ۲۱۰ هزار 

نفر در روز است.
تامین  نشیب های  و  ز  فرا ز  ا پس 
نهایتا  واکسن،  خرید  برای  نیاز  مورد  ارز 
عبدالناصر همتی – رییس کل وقت بانک 
گذشته،  ماه  دی  چهارم  تاریخ  در  مرکزی 
خرید  موانع  رفع  از  خود  توییتر  صفحه  در 
موافقت  گفت:«  و  داد  خبر  کرونا  واکسن 
اولیه برای انتقال از حساب یک بانک )غیر 
از منابع بانک مرکزی در کره( بامداد امروز 
دریافت شد و دستور پرداخت وجه را صادر 
کردیم. پیگیری های الزم در این زمینه بی 

وقفه ادامه دارد. “
مرکزی  بانک  که«  کرد  عنوان  وی 
این  در  کرونا  واکسن  خرید  برای  ایران 
داده  تخصیص  یورو  میلیون   ۲۰۰ مرحله 
نیز  بیشتری  منابع  نیاز،  صورت  در  است. 

تأمین خواهیم کرد. “
همتی همچنین در تاریخ ۱۶ دی ماه 
مجددا در صفحه توییتر خود از واریز پیش 
پرداخت توافقی برای خرید ۱۶.۸ میلیون دوز 
واکسن کوواکس به حساب کارگزار سازمان 

بهداشت جهانی خبر داد.
در هر حال وعده های مسووالن دولت 
قبل از رییس جمهور گرفته تا وزیر بهداشت 
و سایرین برای تامین واکسن و اعداد و ارقام 
اعالمی از پیش خرید و خرید قطعی واکسن 
در موعد مقرر محقق نشد و مکررا نیز علت 
آن را تحریم ها و البته بدعهدی کشورهای 
سازنده واکسن خواندند و از سوی مسووالن 
وقت وزارت بهداشت نیز مکررا اعالم  شد 
که در مورد واکسن وارداتی آنچه از جانب 
رغم  به  شد،  می  انجام  باید  ایرانی  طرف 
شده  انجام  خود  زمان  در  مشکالت،  تمام 
بینانه  واقع  و  دوراندیشانه  برنامه ریزی ها  و 

بوده است!
داخلی  تولید  بر  البته  میان  این  در 
تاکید  بسیار  نیز  آن  از  حمایت  و  واکسن 
ایران  شد  اعالم  مکررا  که  طوری  به  شد؛ 
ورود  کرونا،  واکسن  پلتفرم های  تمام  در 
داد  وعده  بهداشت  وقت  وزیر  و  کرده 
میز  روی  خردادماه  تا  ایرانی  واکسن  که 
مجوز  ارایه  با  سرانجام  که  وعده ای  است؛ 
مصرف اضطراری به دو واکسن »کووایران 
شد؛  محقق  »پاستوکووک«  و  برکت« 
برکت  واکسن  سهم  زمانی  بازه  این  تا  اما 
ناچیز  بسیار  ملی  واکسیناسیون  سبد  در 
توزیعی  هنوز  هم  »پاستوکووک«  و  بوده 

نداشته است.
در مجموع تاخیر در واردات واکسن به 
کشور انتقادهای زیادی را به دنبال داشته و 
انتقادهایی که بسیاری آن را فرصت  دارد؛ 
و  دانستند  داخلی  واکسن  بهانه  به  سوزی 
معقتدند که اگر واکسیناسیون زودتر شروع 

می شد، شرایط مان اینگونه نمی شد.
انتقاداتی که نمکی وزیر وقت بهداشت، 

پاسخ روشنی به آنها نداد و روز تودیع خود 
با اظهار گالیه ای از تنهاماندن در مدیریت 
بیماری، گفت:» کجای دنیا وزیر بهداشت 
عین اللهی  دکتر  از  می کند؟  وارد  واکسن 
خواستم که او زیر بار این حرف نرود، کار 
وزارت بهداشت تلقیح واکسن است. شما باید 
طلبکار باشید و نه بدهکار.« و به این ترتیب 

وزارت بهداشت را ترک کرد.
و اما سیِل واکسن...

اما با روی کار آمدن دولت جدید ورق 
برگشت و اکنون و به فاصله حدود دو ماه، 
واکسن  از  مملو  بهداشت  وزارت  انبارهای 
از  جمهور  رییس   – رییسی  ابراهیم  است. 
همان ابتدا اولویت دولت را مدیریت کرونا و 
تامین واکسن خواند و از طرح تحول جامع 

مقابله با کرونا خبر داد.
بهداشت  وزیر  للهی-  عین ا م  بهرا
دولت سیزدهم نیز اولویت برنامه کاری اش 
و  داد  قرار  کرونا  علیه  واکسیناسیون  را 
را  واکسیناسیون  سرعت  افزایش  وعده 
است؛  تحقق  حال  در  که  وعده ای  داد؛ 
محموله های  ورود  روند  که  طوری  به 
پنج میلیونی واکسن به کشور آغاز شده و 
رسیده  جدید  محموله  چندین  هم  تاکنون 
و آمار تزریق روزانه واکسن از یک میلیون 
دو  از  بیش  روزانه  برای  و  رفته  فراتر  ُدز 
میلیون ُدز و شبانه روزی شدن مراکز تزریق، 

برنامه ریزی می شود.
که  گزارشی  ترین  تازه  حال  هر  در 
معاون فنی گمرک ایران در رابطه با وضعیت 
اعالم  بهداشت  وزارت  به  واکسن  ورادات 
کرده است نشان می دهد که از ۱۵ بهمن 
سال گذشته تا ۱۹ شهریور ماه سال جاری 
۴۶ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۸۰۶ دوز واکسن 

در ۴۹محموله وارد کشور شده است.
گمرک  فنی  معاون  گزارش  براساس 
ایران، تعداد واکسن های وارداتی در شهریور 
ماه باالترین حد را نسبت به ماه های گذشته 
داشته است ؛ به طوری که از بهمن پارسال 
تا ۱۹شهریور امسال، بیشترین میزان حدود 
در  دوز   ۱۹۶ و  هزار   ۹۹۷ و  میلیون   ۱۹
وارد  ماه  شهریور  از  گذشته  روز   ۱۹ حدود 

کشور شده است.
میلیون   ۱۳ ماه  مرداد  در  آن  از  بعد 

و ۴۲۷ هزار و ۱۰ دوز و در رده بعدی در 
تیر ماه ۶ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۸۰۰ دوز 
واکسن به ایران آمده است. در خرداد ماه نیز 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار دوز، اردیبهشت سه 
میلیون و ۶۵۲ هزار ، فروردین یک میلیون و 
۳۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز وارد ایران شده است. 
در دو ماه پایانی سال گذشته نیز در نیمه دوم 
بهمن ماه ۱۲۰ هزارو در اسفند ۵۷۵ هزار دوز 

واکسن وارد کشور شده است.
در مجموع طبق اعالم ارونقی، ۴۳ 
شهریور،  در  وارداتی  واکسن های  درصد 
 ۸ تیر،  درصد   ۱۴ د،  مردا درصد   ۲۹
 ۳ خرداد،  درصد   ۲ اردیبهشت،  درصد 
درصد فروردین، وارد شده و یک درصد 
یک  از  کمتر  بهمن  در  و  ماه  اسفند  در 

است. درصد 
در حال حاضر روند تامین واکسن به 
گونه ای است که وزیر بهداشت گفته است: 
»ما فکرش را نمی کردیم که چنین حجمی 
از واکسن تامین شود.« عین اللهی از تامین 
حدود ۵۰ میلیون ُدز واکسن تا آخر شهریور 
جلسات  در  وقتی  گفته«»  و  داده  خبر  ماه 
رای اعتماد می گفتم که واکسن می آوریم، 
فکرش را نمی کردم که بجای باران، سیل 
جاری شود و با لطف خدا، سیلی از واکسن 

به سوی کشور روانه شد.«
چند پرسش...

جای بسیار خوشحالی است که اکنون 
واکسیناسیون کرونا در کشور روی دور تند 
قرار گرفته و وعده مدیریت بیماری و کاهش 
چشمگیر مرگ ومیر در ماه های پیش رو داده 

شده است. اما جای چند سوال باقی است:
چه شد که به یکباره واردات واکسن 

در کشور ورق خورد؟
بدعهد  تولیدکنندگان  که  شد  چه 
واکسن در دنیا، اکنون در حال عمل به قول 

و قرارها هستند؟
اگر امکان واردات واکسن در این سطح 
برای آن  این  از  تا پیش  وجود داشت، چرا 

اقدام نشده بود؟
در  داخلی،  واکسن  بهانه  به  واقعا  آیا 

واردات فرصت سوزی شد؟
چه کسی پاسخگوی جان هایی است 

که در نبود واکسن، زیر خاک رفتند؟
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زیر نظر: علی هوشمند

واکسیناسیون دانشجویاِن خوابگاهی پایان یافت!
مغانی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در مورد 
حضوری یا نیمه حضوری بودن دانشجویان هنوز تصمیمی گرفته نشده، ولی اگر به 
صورتی باشد که مطمئن باشیم دانشجویان واکسینه شدند و می توانند در دانشگاه 

حضور پیدا کند به همان روالی برمی گردیم که قبل از کرونا داشتیم.
“جواد شکراله« مغانی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
درباره روند واکسیناسیون دانشجویان بیان کرد: وزارت بهداشت در روز پنجشبه 
ملی  کد  است.  شده  شروع  دانشجویان  واکسیناسیون  کرد،  اعالم  گذشته  هفته 
تمامی دانشجویان به وزارت بهداشت اعالم شده و آن ها باید نسبت به ثبت نام 
واکسیناسیون خود اقدام کنند، سپس با مراجعه به هر یک از مراکز واکسیناسیون 

می توانند واکسن خود را دریافت کنند. 
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: طبق ابالغ 
وزارت بهداشت دانشجویان می توانند واکسینه شوند. دانشجویان همه دانشگاه ها 

می توانند ثبت نام کنند و از هفته جاری واکسن بزنند. 
وی افزود: در دانشگاه امیرکبیر حدود یک ماه قبل واکسن نوبت اول هیئت 
علمی و کارکنان زده شد، سپس آن ها هفته گذشته نوبت دوم واکسن خود را دریافت 
کردند. ما از وزارت بهداشت درخواست کردیم واکسن بیشتری بیاورند. بر همین 
اساس واکسن دانشجویان خوابگاهی که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر بودند را به طور 
کامل زدیم، بعد از آن عده ای از دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در تهران بودند 

و تعدادی از دانشجویان کارشناسی هم واکسن دریافت کردند. 
او در خصوص حمایت هایی که طی مدت کرونا از دانشجویان به عمل آمده 
است، توضیح داد: مرکز مشاوره دانشگاه یک خط آفالین راه اندازی کرد تا افراد در 
خانه های خود و در شهرستان هایشان با آن تماس بگیرند و از نظر سالمت جسمی، 

روحی و روانی بررسی شوند. 
مغانی ادامه داد: بعد از بررسی این افراد یا مستقیما به پزشکانمان وصل می شدند 
و یا توصیه هایی به آن ها ارائه می شد. در واقع دانشجویان به صورت آنالین خیلی 
مرتب با پزشکان و روان پزشکانمان در ارتباط بودند و حتی جوابگوی سوال های 

خانواده های دانشجویان هم بوده اند. 
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: خوابگاه در اختیار 
دانشجویانی که به شکل حضوری در دانشگاه فعالیت داشتند، قرار گرفت، در واقع 
این گروه دانشجویانی بودند که رساله یا دفاع از پایان نامه داشتند و یا باید کارهای 

آزمایشگاهی خود را تکمیل می کردند. 
بود  مشاوره ای  که  مباحثی  گفت:  تلفنی  مشاوره های  نتیجه  درباره  وی 
روان شناسان و روان پزشکان ما به صورت یک ساعته یا نیم ساعته صحبت هایی 
با افراد داشتند و در صورت نیاز دارو خودشان تجویز می کردند. در مورد مباحث 
بهداشت سالمت جسمی بیشتر راهنمایی می کردند مثال این که چه وضعیتی دارند 
و چه آزمایش هایی باید انجام دهند چون اکثر افرادی که از این مشاوره های تلفنی 
استفاده می کردند در تهران نبودند، بنابراین در این زمینه بیشتر راهنمایی صورت 

گرفت تا تجویز مستقیم دارو و درمان. 
مغانی در پاسخ به این سوال که پیشتر سازمان امور دانشجویان مباحثی در 
خصوص افسردگی دانشجویان در دوران کرونا بیان کرده بود، مشاوران شما هم از 
این موضوع به شما گزارشی داده بودند؟ گفت: بله، این دوران واقعا دوران سختی 
برای همه بود به خصوص دانشجویانی ورودی سال ۱۳۹۸.۱۳۹۹، زیرا آن ها به 
هیچ وجه دانشگاه را ندیدند. وضعیت مجازی هم که می دانید به چه شکل است، 
حجم درس ها زیاد بود و مشکالتی وجود داشت و افسردگی ها خیلی شدید بود. ما 
در این مدت تماس های تلفنی و مراجعات حضوری کسانی که در تهران بودند را 

هم داشتیم و مرکز مشاوره تا جایی که توانست آنها را راهنمایی کرد. 
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پاسخ به این سوال 
که تعداد کل دانشجویانی که در خوابگاه های دانشگاه امیرکبیر حضور داشتند چقدر 
بوده و این تعداد در مهر ماه چقدر افزایش خواهد یافت؟ گفت: ما در همین دوران 
کرونا حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر دانشجو در خوابگاه ها داشتیم. فازبندی ها در دانشگاه 
۴۵ روزه است، به این صورت که آن هایی که دفاع کرده بودند باید خوابگاه را تخلیه 

می کردند و دانشجویان بعدی مستقر می شدند. 

درخواست مهریه، با چاقو پاسخ داده شد! 
اوایل تیر امسال با تماس کارگران رستورانی در نزدیکی دو راهی قلهک به 
اورژانس تهران مبنی بر جراحت شدید زنی جوان امدادگران راهی محل شده و 

زن جوان را به بیمارستان منتقل کردند.
 مأموران در نخستین گام تحقیقات میدانی را از شاهدان ماجرا، شروع کردند 
و مشخص شد که مجروح حادثه پس از درگیری با مردی جوان از سوی وی مورد 

اصابت چاقو قرار گرفته و پس از آن هم ضارب متواری شده است.
است  هواپیما  میهماندار  جوان  زن  که  می داد  نشان  تکمیلی  بررسی های 
باالخره  بود  نیز همسر اوست. زن جوان که ۲ هفته ای در کما  و مرد متواری 
به هوش آمد و پس از بهبودی نسبی در تشریح ماجرا به مأموران گفت: چند ماه 
پیش با همسرم بهنام به اختالف خوردیم و کارمان به طالق رسید. پس از آن 
مهریه ام را طلب کردم تا اینکه روز حادثه همسرم از من خواست تا برای حل و 
فصل قضایا باهم صحبت کنیم. داخل خودروی او بودیم که دوباره بحث مان باال 
گرفت و بهنام خیلی عصبانی شد و در یک لحظه چاقویی از جیبش بیرون آورد 
و ضربه ای به شکمم زد. بعد هم در خودرو را باز کرد و من را از خودرو به بیرون 

انداخت و از محل فرار کرد.
با اظهارات زن جوان، به دستور بازپرس صادقی از شعبه چهارم دادسرای 

امور جنایی پایتخت همسر فراری این زن بازداشت شد. اما زمانی که در مقابل 
بازپرس جنایی قرار گرفت ادعا کرد همسرش خودزنی کرده است.

او در تشریح ماجرا گفت: آن روز پس از اینکه داخل ماشین نشستیم تا بر 
با چاقویی که همراه  به یکباره عصبانی شد و  توافق کنیم همسرم  سر مهریه 

داشت ضربه ای به شکمش زد.
این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد که ضربه وارده دگرزنی بوده 

به همین خاطر با دستور بازپرس تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

دعوای قبیله ای در آزادشهر با بازداشت ضاربان تمام شد
فرمانده انتظامی آزادشهر از دستگیری سه ضارب درگیری و نزاع دسته جمعی 

در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
از یک درگیری و نزاع  سیدرضا حسینی در خصوص تصاویر منتشر شده 
دسته جمعی با سالح سرد در این شهرستان اظهار کرد: این واقعه در روستای 

»فاضل آباد« شهرستان آزادشهر به وقوع پیوسته است.
نزدیکترین گشت   ،۱۱۰ با  تمام مردم  از  داد: بالفاصله پس  ادامه  وی 
پلیس  کار  دستور  در  ضاربان  شناسایی  و  بررسی  و  اعزام  حادثه  محل  به 

گرفت. قرار 
فرمانده انتظامی آزادشهر با اشاره به اینکه در این حادثه سه نفر مجروح 
شدند گفت: با تشکیل پرونده و اقدامات اطالعاتی و پلیسی، سه نفر از افراد موثر 

در این درگیری شناسایی و توسط پلیس دستگیر شدند.
حسینی بیان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده 
و تالش برای شناسایی و دستگیری سایر افراد موثر در این درگیری ادامه دارد.

وی در خصوص علت وقوع این درگیری اظهار کرد: بنا بر اظهارات ابتدایی 
طرفین درگیری، این افراد از گذشته باهم اختالفاتی داشته اند که تحقیقات برای 

مشخص شدن جزئیات بیشتر ادامه دارد.
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نتیجه  دادگاه اپل و اپیک گیمز؛ امکان استفاده از 
درگاه  پرداخت مستقل برای توسعه دهندگان

تقریباً بیش از یک سال است که اپل و اپیک گیمز که زمانی روابط بسیار 
نزدیکی با یکدیگر داشتند، در حال جدال بر سر مسائل انحصارطلبی و رفتارهای 
ضد رقابتی هستند. با توجه به شکایات طرفین، پس از اتهام های اپیک گیمز به 
اپل برای حذف بازی محبوب فورتنایت از فروشگاه اپ استور، این دو شرکت 
اختالفات حقوقی شان را در دادگاه های متعددی در سراسر جهان دنبال می کنند؛ 
اما محوریت تنش  در بازار ایالت متحده آمریکا و دادگاه های ایالتی این کشور است.

دادگاه استماع اپل و اپیک گیمز در اواخر ماه می )اردیبهشت( سال جاری 
میالدی در ایاالت متحده آمریکا به پایان رسید و پس از چند ماه نتیجه آن منتشر 
شده است که در واقع می توان آن را پیروزی بزرگی برای اپل توصیف کرد؛ البته 
به  خاطر داشته باشید که نتایج دادگاه قابل اعتراض و تجدید نظر است؛ بنابراین 

ممکن است جدال اپل و اپیک گیمز سال ها به  طول بینجامد.
اپل مرداد سال گذشته فورتنایت را به  دلیل تنش هایش با اپیک گیمز از اپ 
استور حذف کرد. این اتفاق زمانی رخ داد که اپیک گیمز برای پرداخت نکردن 
کارمزد ۳۰ درصدی اپل، از درگاه پرداخت خود در بازی فورتنایت استفاده کرد 
و به نوعی قوانین اپل را دور زد. اپل برای تالفی فورتنایت را از اپ استور کنار 

گذاشت و در بیانیه ای، دلیل این کار را نقض قوانین فروشگاه خود اعالم کرد.
نتایج دادگاه تا حدود بسیار زیادی پیروزی اپل را نشان می دهد؛ اما غول دنیای 
فناوری در یک بخش محکوم شده است و باید این اجازه را به توسعه دهندگان 
بدهد تا کاربران را به درگاه  منتخب خود در وب سایت ها منتقل کنند. بخشی از 

رأی قاضی راجرز در حکمی ۱۸۵ صفحه ای به شرح زیر است:
... در نهایت، دادگاه نمی تواند به این نتیجه برسد که اپل بر اساس قوانین 
فدرال یا ایالتی انحصارطلب است؛ اما این محاکمه نشان می دهد که طبق قوانین 
انحصاری  مقررات  است.  رقابتی  رفتارهای ضد  انجام  کالیفرنیا در حال  رقابت 
انتخاب  قانونی،  به طور غیر  و  پنهان  از مصرف کنندگان  را  اطالعات مهم  اپل 

مصرف کنندگان محدود می کند.
طبق حکم مذکور، اپل از ممنوع کردن توسعه دهندگان برای جمع آوری 
فراداده کاربران، ایجاد لینک های خارجی یا سایر فراخوان ها که مشتریان را به 
خرید مکانیسم ها و خرید درون  برنامه ای و ارتباطات با مشتریان سوق می دهد، منع 
کرده است. کاماًل مشخص نیست که دستورها چه محدودیت هایی دارند. همچنین 
مشخص نیست اپل چگونه تصمیم به تفسیر این حکم می گیرد و چگونه هرگونه 

شکایت بعدی در مورد آن، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این دستور صراحتًا به توسعه دهندگان اجازه می دهد از طریق اطالعات 
ثبت نام حساب داوطلبانه با مشتریان ارتباط برقرار کنند. این بدان معنا نیست 
اشتراک  توسعه دهندگان  با  دارد  اختیار  در  اطالعات که  است  اپل مجبور  که 
بگذارد؛ بلکه به توسعه دهندگان اجازه می دهد از اطالعاتی که برای ثبت نام 
جمع آوری می کنند، استفاده کنند. اپل ۹۰ روز فرصت دارد تا اقدامات این حکم 

را فراهم و ایجاد کند.
به  میالدی  آینده  سال  اوایل  از  که  بود  کرده  اعالم  گذشته  هفته  اپل 
توسعه دهندگان برنامه هایی نظیر نتفلیکس، اسپاتیفای و برنامه کیندل آمازون 
اجازه می دهد لینک های پرداخت درون  برنامه ای به وب سایت خود اضافه کنند تا 
کاربران بتوانند حساب کاربری ایجاد یا مدیریت کنند. در صورت تأیید این حکم، 

اپل موظف است این امکان را برای تمامی برنامه ها گسترش بدهد. 
اپل تاکنون به موفقیت های به مراتب بیشتری در دادگاه ها دست یافته است. 
البته، ماجرا به اینجا ختم نمی شود؛ زیرا اپیک گیمز برای پیروزی در مقابل اپل، 
در حال گسترش شکایات خود در کشورهای دیگر نظیر استرالیا است. سازنده 
بازی فورتنایت در آبان سال گذشته پرونده ای علیه اپل موسوم به »آسیب بزرگ 
رقابت« در دادگاه فدرال استرالیا )NSW( راه انداخت. البته، دادگاه با استدالل بر 
منطبق نبودن برخی از ادله ی اپیک گیمز با قوانین استرالیا و در جریان بودن شکایت 
مشابه در ایاالت متحده آمریکا، این پرونده را به  نفع اپل به حالت تعلیق درآورد.
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رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد؛
واردات ۱۰ میلیون دز واکسن مخصوص 

دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال
رئیس جمعیت هالل احمر با بیان اینکه همه واکسن های وارد شده به کشور، مجوز سازمان 
بهداشت جهانی را دارند، گفت: بزودی ۱۰ میلیون دز واکسن مخصوص سنین ۱۲ تا ۱۸ سال 

وارد کشور می شود تا دانش آموزان نیز در مقابل کرونا ایمن شوند.
به گزارش دنیای جوانان از جمعیت هالل احمر، کریم همتی در گفت وگوی تلویزیونی 
افزود: عالی ترین مسوالن نظام تاکید داشتند تا در راستای کاهش آالم مردم و جلوگیری از 
شیوع کرونا، واردات واکسن صورت گیرد. تا به امروز بیش از ۳۰ میلیون دز واکسن فقط توسط 
جمعیت هالل احمر وارد کشور شده و در این مسیر رئیس جمهوری و معاون اول ایشان، تالش 

های بسزایی انجام داده اند.
وی ادامه داد: وزارت امور خارجه و بانک مرکزی نیز کمک های خوبی انجام داده اند و 
سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر در این عرصه با موفقیت عمل کرد. در مجموع تا آبان ماه 

۹۰ میلیون دز واکسن وارد کشور خواهد شد.
رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد: به علت اینکه در آستانه بازگشایی مدارس 
در سال تحصیلی جدید قرار گرفته ایم، رئیس جمهوری تاکید داشت که واکسیناسیون دانش 
آموزان نیز آغاز شود و بر همین اساس ۱۰ میلیون دز واکسن مخصوص سنین ۱۲ تا ۱۸ سال 

وارد خواهد شد تا دانش آموزان نیز در مقابل کرونا ایمن شوند.

همتی ادامه داد: همه واکسن هایی که وارد کشور می شوند و واکسن هایی که در داخل 
کشور تولید می شوند، در ابتدا مورد تایید وزارت بهداشت قرار می گیرند و پس از آن تزریق 
صورت می گیرد. هالل احمر نیز به این امر توجه ویژه دارد و واکسن هایی را وارد کشور کرده 
که تایید بهداشت جهانی را داشته و پس از آن وزارت بهداشت این واکسن ها را تایید کرده است 

و اثربخشی آن ها در مقیاس زیاد نیز به اثبات رسیده است.
وی افزود: در چین بیش از ۵۰۰ میلیون دز از همین واکسن تزریق شده و این واکسیناسیون 
سبب شد تا در چین میزان مرگ و میر به شدت کاهش یابد. هالل احمر از سایت پکن واکسن 
ها را وارد می کند و همین سایت پکن است که تاییدیه جهانی را گرفته است. واکسن ها بر 
اساس قیمت نرمال جهانی خریداری می شود و هیچ واسطه ای نیز در کار نیست و از کارخانه 

خریداری می شود.
رئیس جمعیت هالل احمر تصریح کرد: تالش بر این است که ۱۸۰ میلیون دز واکسن وارد 
کشور شود تا جامعه در مقابل این بیماری به صورت کامل ایمن شود. قسمتی از این واکسن ها 
نسخه بوستر است و تزریق این واکسن سبب می شود تا ایمنی بیشتری در افراد ایجاد شود. وعده 
وزیر بهداشت نیز با این رویه محقق خواهد شد و تا بهمن ماه کل کشور واکسینه خواهند شد.

همتی با اشاره به افزایش سرعت واکسیناسیون در کشور گفت: امروز هالل احمر به صورت 
مستقل ۱۵ مرکز تزریق واکسن راه اندازی کرده و در ۱۴۹ مرکز نیز همکاری صورت می گیرد. 

هالل احمر امروز این آمادگی را دارد تا تعداد مراکز تزریق واکسن را به ۵۰۰ مرکز برساند.
وی افزود: رئیس جمهوری پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، تماس های تلفنی با سران 
کشورهای چین و روسیه داشت و همین امر سبب شد تا روند واردات واکسن تسریع شود. 
پیگیری ها در سطح باالی نظام یکی از مولفه های اصلی بود که سبب شد تا در چند روز اخیر، 

واردات واکسن سرعت پیدا کند.
رئیس جمعیت هالل احمر گفت: به مراکز استان ها ابالغ شده تا بواسطه درخواست وزیر 
بهداشت از جمعیت هالل احمر، آماده راه اندازی مراکز تزریق واکسن خود باشند و باید یک 
هماهنگی از سوی دانشگاه های علوم پزشکی صورت گیرد تا در هر نقطه از کشور که نیاز بود، 
مراکز واکسیناسیون راه اندازی شود. مراکز تزریق واکسن هالل احمر مجهز است و فضای 
بسیار مناسبی دارند و نیاز به صرف هزینه برای راه اندازی آن ها نیست. برای نمونه امروز در 
مرکز تهرانپارس هالل احمر، روزانه  بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ واکسن تزریق می شود که می تواند 

تداوم این روند، بار سنگینی را از دوش وزارت بهداشت بردارد.
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با  کار  حوزه  فعال  یک 
موجب  دستمزد  اینکه  بیان 
افزایش تورم نمی شود، گفت: 
تورم  مهار  خواهان  کارگری  جامعه 
که  زمانی  تا  و  است  قیمتها  تثبیت  و 
کنترلی روی تورم نداشته باشیم، افزایش 
دستمزد کمکی به بهبود معیشت و سفره 

کارگران و بازنشستگان نمی کند.
اظهار  موسی،  پور  له  ا رحمت 
کرد:اگر بتوانیم به طور عملیاتی تورم را 
اینکه  تا  کنترل کنیم خیلی بهتر است 
بدهیم  افزایش  سالیانه  را  دستمزدها 
ولی این افزایش تاثیری در زندگی آحاد 
جامعه مخصوصا کارگران نداشته باشد.

حقوقها  افزایش  بر  تاکید  با  وی 
به میزان واقعی تورم خاطر نشان کرد: 
بارها گفته ایم که کارگران دنبال افزایش 
حقوق نیستند و اگر قیمتها تثبیت و تورم 
آنها بهبود و  مهار شود قدرت معیشت 
هزینه های زندگی آنها کاهش می یابد 
ولی در شرایطی که این خواسته عملی 
نمی شود الزم است دستمزدها به میزان 
واقعی تورم افزایش داده شود در غیر این 
بازنشستگان  و  کارگران  سفره  صورت 

کوچکتر می شود.
فعال حوزه کار تصریح کرد:  این 
سبد معیشت کارگران شامل هزینه های 
و  خورد  درمان،  و  بهداشت  مسکن، 

خوراک، مواد غذایی، ایاب و ذهاب و ... 
می شود. اگر تورم هر کدام از این اقالم 
سبد  که  بینیم  می  کنیم  محاسبه  را 
تاثیر  به شدت تحت  معیشت کارگران 
قرار می گیرد و حقوق دستمزد دریافتی 
آنها کفاف این هزینه ها را نمی دهد لذا 
این است که دولت به شکل  تاکید ما 
عملیاتی تورم را در بخش های مختلف 

اقتصاد و جامعه کنترل کند.
افزایش  اینکه  بیان  با  پورموسی 

نمی  تورم  باعث  دستمزد  و  حقوق 
اظهار کرد: دستمزد شاید درصد  شود، 
در  کارفرمایان  های  هزینه  از  کمی 
بخشهای تولیدی را شامل شود و اگر 
هزینه تمام شده پرسنل و حقوق آنها را 
درنظر بگیریم در خوشبینانه ترین حالت 
بیشتر از ۵ تا ۶ درصد نیست بنابر این 
مولفه های دیگری در قیمت تمام شده 

تاثیرگذار است.
وی در پایان با انتقاد از نبود نرخ 

کاالهای  و  اقالم  از  بسیاری  در  واحد 
مصرفی، گفت: چرا باید قیمت کاالیی 
و  سوپرمارکت ها  در  شیر  یا  برنج  مثل 
فروشگاهها متفاوت باشد و امروز یک 
قیمت و فردا به قیمت دیگری عرضه 
تثبیت  خواهان  کارگری  جامعه  شود؟ 
قیمتها و مهار تورم است. اگر این اتفاق 
بیفتد به ازدیاد تولید با کیفیت در جامعه 
کمک کرده و جلوی اشباع بازار از کاالی 

نامرغوب گرفته می شود.

صنعتگران  مستقیم  اتصال  برای  آینده  بانک  جدی  عزم  ادامه  در 
ایرانی به خدمات بانکی :

نامه  تفاهم  فوالدی   زنگ  ضد  های  ورق  کارخانه  بزرگ ترین  با 
مشترک امضا شد

و  آینده  بانک   بین  مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
حق  نادرخواجه  توسط  نیکوکار،  استیل  یاس  شرکت 
وردی، معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده و محمد 
ماالمیری، مدیرعامل شرکت تولیدی یاس استیل نیکوکار 

به امضاء رسید.
همکاری  سطح  ارتقای  هدف  با  تفاهم نامه  این 
میان  ارتباط  تسهیل  خدمات  و  انواع  ارائه  و  مشترک 

طرفین در حوزه ارائه خدمات بانکی و مالی بانک  آینده به این شرکت ، منعقد شد.
و  آینده داران  قالب طرح های  در  ویژه  تسهیالت  ارائه  مالی،  مشارکت های 
کارگشا، عرضه سبدهای متنوع تسهیالت و خدمات نوین بانکداری الکترونیکی 
در  شده  مطرح  موضوعات  دیگر  از  هم گروه ،  شرکت های  و  کارکنان  تمامی  به 

این تفاهم نامه است.
هم چنین، ارائه انواع خدمات بانکی در حوزه های مختلف از جمله: اعتباری، 
پیش بینی  تفاهم نامه  این  در  شرکتی  بانکداری  و  الکترونیکی  بانکداری  ارزی، 

شده است.

بار دیگر، »نوروز« ما فرا رسید
اقتصادی  نظام  روزی،  چنین  در  پیش  سال   ۹۳
کشورمان واقعه بزرگی را تجربه کرد. رهایی پول ایران 
متخصصان  گام  به  گام  تسلط  و  کشورها  برخی  بند  از 
که  بود  دستاورد عظیمی  بانکی،  های  فعالیت  بر  ایرانی 

اهمیت آن شاید آن روزها چندان درک نمی شد، اما امروز نمی توان حتی لحظه 
ای از آن چشم پوشی کرد.

ایران در بیستم شهریور سال ۱۳۰۷ که بعدها به مبدا  بانک ملی  تاسیس 
تنها  نه  شد،   تبدیل  نفت  صنعت  شدن  ملی  جمله  از  کشور  در  بزرگتر  تحوالت 
نیز متحول کرد،  را  اداری  بلکه نظام  امور کشور شکل داد،  را در  تازه ای  روند 
با محور  بنیادی کشور  اقدامات توسعه ای، زیربنایی و  از  به طوری که بسیاری 

این بانک شکل گرفت.
چه بسیار نهادها و سازمان ها که با الگو گرفتن از بانک ملی ایران ایجاد 
شدند و چه بسیار طرح ها و پروژه ها که بدون حضور بانک ملی ایران،  اساسا 

امکان اجرا و ادامه حیات نداشتند.
همان طور که مردم نسل میانی قرن جاری از مزایای قلک های پس انداز 
بانک ملی ایران بهره ها برده اند، مردم نسل های کنونی و آینده نیز از پروژه 
انتقال آب به کویر مرکزی که بخش عمده آن توسط این بانک تامین مالی شده 

است بهره خواهند برد.
ایران در دور  بانک ملی  از شبکه گسترده شعب  همان گونه که پیشینیان 
از خدمات  آیندگان  و  امروزیان  نقاط کشور خدمت می گرفتند،  ترین  نزدیک  و 

بانکداری دیجیتال و غیرحضوری این بانک بهره مند می شوند.
برای  ایران  ملی  بانک  بستر  از  کشور  داخل  ایرانیان  که  شکلی  همان  به 
تبادالت مالی خود استفاده می کرده و می کنند،  مردم کشورهای توسعه یافته و 
همسایه نیز می توانند از خدمات شعب خارجی این بانک برای مبادالت تجاری 

استفاده کنند.
بانک ملی ایران که اکنون بیش از ۹ دهه از حیاتش می گذرد،  دیگر فقط 
یک بانک نیست، بلکه یک نهاد تصمیم ساز، موثر در مراودات مالی و تجاری و 

فعال در حوزه های فرهنگی و اجتماعی است.
تکنولوژی  از  استفاده  در  توانمند، هوشمندی  انسانی  نیروی  از  برخورداری 
روز و نیز ارائه خدمات بی منت به مشتریان، بانک ملی ایران را به نهادی سرآمد 

در کشور تبدیل کرده است.
ابراز  با  داریم،   قرار  ایران  ملی  بانک  »نوروز«  آستانه  در  که  اکنون 
در  که  کسانی  دادند،  خون  بانک  این  تاسیس  راه  در  که  کسانی  به  احترام 
تالش  خدا  خلق  به  خدمت  برای  خالصانه  بانک  این  در  حضور  دوره  طول 
کردند و همه همکارانی که در دوره شیوع بیماری منحوس کرونا جان خود 
را  تنومند  این درخت  متعال درخواست می کنم  از خدای  دادند،  از دست  را 
در  آن  مثبت  آثار  شاهد  پیش  از  بیش  آینده،   در  تا  کند  حفظ  آفات  همه  از 

باشیم. عزیزمان  کشور 
از همه مدیران جمهوری اسالمی ایران، ذینفعان، کارکنان و مشتریان محترم 
که با هر قدم خود به اعتالی بانک ملی ایران کمک می کنند نیز متشکرم و برای 

همه آنها آرزوی توفیق روز افزون دارم.

کاالکارت با طرح های مشابه خود چه تفاوتی دارد؟
ارائه  بانک ها  از  بسیاری  سوی  از  اعتباری  کارت 
مشخصاتی  ایران  مهر  بانک  کاالکارت  اما  می شود، 
دارد که آن را از طرح های مشابه خود متمایز می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، کاالکارت یک کارت اعتباری خرید کاال و خدمات 
است که برای افزایش قدرت خرید مردم و تا سقف ۵۰۰ 
نخست  نگاه  در  شاید  است.  ریال طراحی شده  میلیون 

این گونه به نظر برسد که تعداد دیگری از بانک ها نیز کارت اعتباری ارائه می کنند 
و این طرح چیز جدیدی برای ارائه ندارد؛ اما کاالکارت ویژگی های منحصر به 

فردی دارد که آن را از طرح های مشابه خود متفاوت می کند.
یک  کسی  اگر  یعنی  است.  درصد   ۴ فقط  کاالکارت  ساالنه  کارمزد  نرخ 
با اقساط ۱۲ماهه دریافت کند، تنها یک میلیون  کاالکارت ۳۰ میلیون تومانی 
و  ۲میلیون  وی  ماهانه  اقساط  و  می کند  پرداخت  کارمزد  تومان  و۲۰۰هزار 
۶۰۰هزار تومان می شود. در صورتی که همین فرد اگر قرار بود کارت اعتباری 
۱۸ درصدی با همین مبلغ و تعداد اقساط دریافت کند، باید ۵میلیون و ۴۰۰هزار 
۹۵۰هزار  و  ۲میلیون  نیز  او  قسط  هر  مبلغ  و  می کرد  پرداخت  کارمزد  تومان 

می شد. تومان 
تصمیم گیری  خود  بازپرداخت  توان  اساس  بر  بتواند  مشتری  اینکه  برای 
با  ایران  بانک مهر  باشد، کاالکارت  باز  مالی  برنامه ریزی  در  کند و دست وی 
دوره های بازپرداخت متنوع طراحی شده است. این طرح در بازه های زمانی ۶، 

۹، ۱۲، ۱۸، ۲۴ و ۳۶ماهه قابل بازپرداخت است.
برخی از بانک  ها برای ارائه کارت های اعتباری به مشتریان، ایجاد معدل 
حساب را مالک قرار می دهند. یعنی مشتری باید در یک بازه زمانی مشخص، 
حساب  معدل  نهایت  در  تا  باشد  داشته  خود  حساب  در  را  شده ای  تعیین  مبلغ 
الزم برای وی ایجاد شده و بتواند نسبت به دریافت کارت اعتباری اقدام کند.

چنین  ایران  مهر  بانک  کاالکارت  دریافت  برای  که  است  حالی  در  این 
شرطی وجود ندارد. هر شخصی قادر است بدون نیاز به ایجاد هر گونه گردش 

حساب، کاالکارت مورد نیاز خود را دریافت کند.
کارت های اعتباری موجود در شبکه بانکی دوره تنفس اندکی دارد؛ مثاًل 
۷ روز دوره تنفس برای یک کارت اعتباری در نظر گرفته  در یک نمونه تنها 
شده است. این در شرایطی است که کاالکارت بانک مهر ایران یک ماه دوره 

دارد. تنفس 
افزون بر این، مهلت استفاده از کارت در طرح های مشابه محدودیت دارد؛ 
اما این موضوع در رابطه با کاالکارت صدق نمی کند و مشتری می تواند هر زمان 
کند.  اقدام  کاال  اعتباری  خرید  و  کارت  از  استفاده  به  نسبت  داشت  تمایل  که 
البته پس از یک ماه دوره تنفس، دریافت اقساط از سوی بانک آغاز می شود.

برخی از کارت های اعتباری که از سوی بانک های مختلف ارائه می شود، 
به خرید  ناگزیر  را  این موضوع مشتری  دارد.  و محدودی  پذیرندگان مشخص 
از یک یا چند پذیرنده خاص می کند و به این صورت قدرت انتخاب وی محدود 
۲۲هزار  از  بیش  گزارش  این  تنظیم  لحظه  تا  که  است  حالی  در  این  می شود. 
ایران  مهر  بانک  کاالکارت  قرارداد  طرف  کشور  مختلف  شهرهای  در  پذیرنده 

شده اند و این تعداد به طور مستمر در حال افزایش است.
این پذیرندگان از نظر نوع کاالیی که می فروشند و خدمتی که ارائه می کنند 
دیجیتال،  کاالی  اینترنتی،  فروشگاه های  خانگی،  لوازم  دارند.  باالیی  تنوع  نیز 
لوازم  بیمه ها،  درمانی،  مراکز  مختلف،  آموزشگاه های  پوشاک،  مبلمان،  فرش، 
پذیرندگان کاالکارت  و... همگی جزو  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  یدکی خودرو، 
خدمت  یا  کاال  آن ها  از  خود  نیاز  به  بنا  قادرند  مشتریان  و  می روند  شمار  به 
کارت  یک  کاالکارت  تا  می شود  باعث  شد  ذکر  آنچه  کنند.مجموعه  دریافت 
با مزایای مختلف باشد که تفاوت های چشمگیری نسبت به  اعتباری کاربردی 
کارت های اعتباری سایر بانک ها دارد. همین دالیل نیز باعث استقبال گسترده 
مردم از این طرح شده؛ به طوری که تا کنون بیش از یک میلیون و ۸۶۰هزار 

ارائه شده است. کاالکارت به متقاضیان 

کاهش ذخیره سوخت و نگرانی تامین برق در زمستان
روز جمعه گذشته وزیر نفت از کاهش ۳۰ درصدی ذخیره سوخت نیروگاه 
ها و تالش برای افزایش ذخیره سوخت مایع آن ها خبر داد که همین موضوع 

نگرانی هایی را برای تامین برق زمستان به وجود آورده است.
به گزارش دنیای جوانان، آنطور که جواد اوجی گفته سال گذشته در فصل 
سرما روزانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز وجود داشت که با محدودیت 
ارسال گاز طبیعی به صنایع و بخش نیروگاهی و جایگزین کردن سوخت مایع، 
اینکه ما در زمینه تولید گاز طبیعی رقم اضافه ای  جبران شد. امسال باتوجه به 
نخواهیم داشت و مصرف در بخش های خانگی، صنایع و نیروگاهی هم نسبت 
با افزایش ۱۰ درصدی روبه رو می شود، پیش بینی می کنیم در فصل  به پارسال 
سرد سال )دی و بهمن ماه( روزانه با ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز روبه رو 
می کنیم  سعی  مایع،  سوخت  با  جایگزینی  برای  برنامه ریزی ها  طبق  که  شویم 

هموطنان مان دچار مشکل نشوند.
به گفته وی روزانه  ۲۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه ها تحویل 
داده می شود و  امید می رود با برنامه ریزی و تدابیر اندیشیده شده کمترین چالش 

را در تأمین سوخت زمستانی گاز بخش خانگی داشته باشیم.
صحبت های وزیر نفت به احتمال وقوع خاموشی های زمستان قوت بخشید، 
هرچند که از چند ماه پیش نیز مسووالن برقی  هشدارهایی را در مورد خاموشی 
های زمستان داده بودند، مصطفی رجبی مشهدی- مدیرعامل شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران در خصوص اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از خاموشی در 
کشور گفت: اولویت اصلی وزارت نیرو استفاده از سوخت گاز برای تولید برق است، 
اما در شرایطی که سوخت گاز به هر دلیلی محدود شود این امکان را در نیروگاه 

ها داریم که از سوخت دوم که سوخت مایع است استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه قطعا مخازن ما در صورتی که تکمیل شوند مشکالت به 
حداقل خواهد رسید و امیدواریم که روند پر شدن مخازن نفت گاز و نفت کوره در 
نیروگاه ها با سرعت انجام شود، ادامه داد: البته در حال حاضر باتوجه به مذاکراتی 
که با وزارت نفت صورت گرقته این کار سرعت گرفته است تا برای فصل سرما 

آمادگی کافی برای تولید برق را داشته باشیم.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که آیا نیروگاه های سیکل 
نیروگاه  همه  قطعا   گفت:  کنند،  استفاده  مایع  سوخت  از  توانند  می  ترکیبی 
از  ترکیبی  سیکل  های  نیروگاه  دارند،  را  دوم  سوخت  از  استفاده  امکان  ها 
سوخت گاز که سوخت اصلی آن ها است استفاده می  کنند و در صورتی که 
تا از سوخت گازوئیل برای  گاز محدود و یا قطع شود این امکان وجود دارد 

استفاده شود. تولید برق 
وی با اشاره به آخرین وضعیت تعمیرات نیروگاه ها، اظهار کرد: تعمیرات 
نیروگاه ها از هم اکنون آغاز شده است و امیدواریم طبق برنامه زمان بندی پیش 
برود، قطعا باید شرایطی را فراهم کنیم که در تعمیرات نیروگاهی خللی به وجود 
نیاید تا انشاهلل برای تابستان سال آینده تعمیرات نیروگاه ها به اتمام برسد و نیروگاه 

ها با تمان توان در مدار باشند.
زمستان سختی  زمستان، گفت:  در  ها  احتمال خاموشی  در خصوص  وی 
خواهیم داشت دلیل آن هم این است که در زمستان سال گذشته مصرف گاز در 
بخش خانگی افزایش یافت و منجر به اعمال محدودیت جدی در تامین سوخت 
نیروگاه ها شد، اگر مخازن سوخت  مایع سریعتر تکمیل و سهمیه مشخص شده  
گاز نیروگاه ها نیز تحویل داده شود، انشاهلل با مشکالت حداقلی زمستان را پشت 
سر خواهیم گذاشت و تمام تالش ما نیز این است که زمستان را بدون خاموشی 

پشت سر بگذاریم.
امیدواریم در زمستان خاموشی نداشته  باشیم

محسن طرز طلب - مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی نیز چندی 
پیش درباره میزان آمادگی نیروگاه ها گفت: هر هفته و یا هر دو هفته یکبار جلساتی را 
با بخش های مختلف وزارت نفت برگزار می کنیم و در حال انجام هماهنگی هستیم 
که در زمستان پیش رو با مشکل مواجه نشویم و یا میزان مشکالت بسیار کم باشد.
وی با اشاره به وضعیت فعلی نیروگاه ها، اظهار کرد: درحال پر کردن ذخایر 
سوخت مایع نیروگاه ها هستیم تا اگر در زمستان با افت فشار گاز مواجه شدیم 
بتوانیم از سوخت مایع استفاده کنیم. امیدواریم در زمستان خاموشی نداشته باشیم، 
برنامه ریزی ها از یک ماه پیش آغاز شده تا ان شااهلل مشکلی ایجاد نشود و یا اگر 

مشکلی به وجود آمد محدود باشد.
احتمال وقوع خاموشی ها در زمستان وجود دارد

رخشانی مهر - معاون هماهنگی توزیع توانیر نیز ماه گذشته گفت: احتمال 
وقوع خاموشی ها در زمستان هم وجود دارد اما از هم اکنون در تالش هستیم تا 

با اعمال مدیریت از این موضوع فاصله بگیریم.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تامین برق سال آینده، اظهار 
کرد: برنامه ریزی برای تامین برقی یک مساله پیوسته بوده و از هم اکنون بحث 
تامین برق سال آینده و پیش بینی مصرف برای سال آینده و سال های آتی در 
حال انجام است، همینطور برای زمستان امسال نیز برنامه ریزی تامین برق را از 
هم اکنون آغاز کردیم چراکه ممکن است مصرف گاز در بخش خانگی محدودیت 
برنامه ریزی برای  را منجر شود که در حال  های سال گذشته در صنعت برق 

این مساله هستیم.

یک فعال حوزه کار:

کارگران دنبال افزایش حقوق نیستند، لطفا تورم را کنترل کنید!
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زیر نظر: محمد امامی

خیز نفت برای رکوردزنی دوباره
قیمت نفت برنت روز جمعه تحت تاثیر محدودیت عرضه در آمریکا در 
پی وقوع توفند آیدا و تماس تلفنی میان سران واشنگتن و پکن، به بیش از 

۷۳ دالر در هر بشکه صعود کرد.
درصد   ۲.۳ معادل  و ۴۷ سنت  دالر  برنت یک  نفت  معامالت  بهای 
افزایش یافت و در ۷۲ دالر و ۹۲ سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت 

اواسط معامالت تا مرز ۷۳ دالر و ۱۵ سنت صعود کرده بود.
 ۵۸ و  دالر  یک  با  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  وست  معامالت  بهای 
سنت معادل ۲.۳ درصد افزایش، به ۶۹ دالر و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص برای کل هفته رشد مالیمی ثبت کردند. نفت برنت 
از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون ۴۱ درصد رشد قیمت داشته است.

حدود سه چهارم از تولید نفت فراساحلی خلیج مکزیکو معادل حدود 
۱.۴ میلیون بشکه در روز از اواخر اوت متوقف مانده است. این میزان معادل 

تولید نفت نیجریه است که از اعضای اوپک است.
فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز گفت: بازار به وضعیت 
محدودیت عرضه جهانی متمرکز شده و این امر از قیمتها پشتیبانی کرده 
است. اگرچه چین از ذخایر استراتژیک نفت برداشت می کند اما تولید کمتر 

در خلیج مکزیکو را جبران نمی کند.
بازارهای نفت و سهام از خبر تماس تلفنی میان جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا و شی جین پینگ، همتای چینی وی حمایت شدند. تحلیلگران گفتند 

این تماس امیدها به روابط گرمتر و تجارت جهانی بیشتر را برانگیخت.
تلفنی  تماس  کرد:  اظهار   OANDA تحلیلگر شرکت  هالی،  جفری 

بایدن و شی تاثیر مشابه روی بازارها نفت مانند داراییهای دیگر داشت.
شرکت خدمات نفتی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شرکتهای انرژی 
آمریکایی هفته گذشته به شمار دکلهای حفاری اضافه کردند که از تولید 
باالتر در هفته های آینده حکایت دارد. شمار دکلهای حفاری نفت و گاز 
آمریکا شش حلقه افزایش یافت و به ۵۰۳ حلقه رسید که باالتر از ۲۴۹ حلقه 

در مدت مشابه سال گذشته است.
هر دو شاخص قیمت نفت روز پنج شنبه پس از این که چین اعالم کرد 
از ذخایر استراتژیک خود آزاد می کند، بیش از یک درصد سقوط کرده بودند.

بر اساس گزارش رویترز، هفته جاری بازار به گزارشهای اوپک و آژانس 
بین المللی انرژی از دورنمای تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ چشم خواهد 
دوخت. دو منبع آگاه اوپک پالس اظهار کردند اوپک احتماال در پیش بینی 
آینده تجدیدنظر کرده و  از میزان تقاضا برای نفت در سال میالدی  خود 

برآوردش را پایین می آورد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

شرط عجیب واردات خودرو؛
صادرات خودرو ایرانی، واردات خودرو 

هیبریدی!
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت:  طبق اصالحیه 
مجلس بر طرح مجلس دهم، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر 
کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند می تواند واردات خودرو داشته باشد. 

البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می شود.
آزادسازی  جزییات  مورد  در  عباسپور  روح اهلل  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
مشروط واردات خودرو در طرح مجلس که به تصویب کمیسیون صنایع نیز 
رسیده اظهار کرد: طرح ساماندهی خودرو از مجلس دهم صادر شده و به شورای 
نگهبان ارجاع داده شده بود ولی در شورای نگهبان رد شد. علت رد طرح این 
بود که با اقتصاد مقاومتی همسویی نداشت، در بعضی موارد هم گفته می شد 
که مطابق با قانون اساسی نیست. طرح به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد تا 

اصالحاتی در آن انجام شود.

وی افزود: طبق اصالحیه مجلس بر این طرح، هر کسی که بتواند خودرو 
می تواند  نکند  ایجاد  ارزی  هزینه  دولت  برای  و  کند  صادر  خودرو  قطعات  یا 
واردات خودرو داشته باشد البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این 

شرایط آزاد می شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
اینکه نباید واردات خودرو برای دولت هزینه ارزی داشته باشد به این معنا است 
که بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه ساز، قطعه صادر کرد بتواند 
در قبال آن خودرو وارد کند. کسانی که خود ارز دارند یا از محل ارزهای خارج 

از ایران نیز می توانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد این که آیا زیرساخت  های الزم در کشور برای 
واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد یا خیر و همچنین وضعیت مالیات 
واردات این خودروهای چگونه خواهد بود گفت: وقتی قانون گذار پیش بینی کرده 
که واردات خودرو تنها برای خودروهای برقی و هیبریدی باشد حتما زمینه های 

آن نیز وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس افزود: در مورد اینکه وضعیت مالیات 
برای واردات این خودروها چگونه خواهد بود در این طرح حرفی زده نشده و 

پیش بینی نشده است.
واردات  خودرو  ساماندهی  طرح   ۴ ماده  به  نگهبان  شورای  ایراد  از  پس 
محصوالت هیبریدی با تعرفه صفر که در مجلس دهم تهیه شده بود،کمیسیون 
واردات«  با اصالحاتی در چارچوب »آزادسازی مشروط  را  ماده مذکور  صنایع 
تصویب کرد. بنا بر این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند نسبت به 
واردات خودرو در قالب یکی از دو روش »در ازای صادرات کاال« یا »واردات 

بدون انتقال ارز« اقدام کند.

وزیر تعاون:

۲۰ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف می شوند
بعد از گذشت بیش از یک سال از 
آزادسازی سهام عدالت و نامشخص بودن 
حال  عدالت،  سهام  جاماندگان  وضعیت 
تعیین تکلیف این افراد، رنگ واقعیت به 
خود گرفته است و جاماندگان این سهام 
در یک قدمی سهامدار شدن قرار گرفته اند.
به گزارش دنیای جوانان، این روزها 
در  عدالت  سهام  مشموالن  بیشتر  که 
انتظار تعیین زمان دقیق واریز ۱۰ درصد 
فروش  آغاز  عدالت،  سهام  باقی مانده 
درصد   ۴۰ آزادسازی  و  عدالت  سهام 
باقی مانده سهام عدالت هستند از دو روز 
عدالت  سهام  جاماندگان  موضوع  گذشته 
با صحبت های مطرح شده از سوی وزیر 
اجتماعی در خصوص  رفاه  و  کار  تعاون، 
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا 

پایان سال جاری جان تازه ای گرفت.
وزیر  لملکی«،  عبدا اهلل  “حجت   
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته ای 
که گذشت درباره تعاونی های سهام عدالت 
و جاماندگان این سهام شفاف سازی کرد 
تعاونی های  تقویت  ما  رویکرد  گفت:  و 
عزم  این  دولت  و  است  عدالت  سهامی 
را دارد که در یک بستر و فرایند قانونی 
به جاماندگان سهام عدالت، سهام واگذار 
محوریت  و  دولت  تصمیم  با  و  شود 
واگذاری  این  آخر سال  تا  اقتصاد  وزارت 

انجام شود.
وی اعالم کرد: اصل کار مورد تایید 
دولت قرار گرفته و امیدواریم تعاونی های 
آنها  ظرفیت  و  شوند  احیا  عدالت  سهام 

مورد استفاده قرار گیرد.
۲۰ میلیون نفر جامانده سهام عدالت
تعداد  از  آمار چندان دقیقی  تاکنون 
جاماندگان سهام عدالت وجود نداشت اما 
طغیانی«،  »مهدی  گذشته  روزهای  در 
تعداد  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
این افراد را ۲۰ میلیون نفر اعالم کرد و 
گفت: تعدادی از افرادی که تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی بودند یا در حال 
حاضر تحت پوشش قرار گرفتند، در زمان 
واگذاری، سهام عدالت را دریافت نکردند.
وی افزود: این افراد جامانده سهام 
از  نفر  میلیون   ۱.۳ حدود  شامل  عدالت، 
کمیته امداد و در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار 
نفر تحت پوشش بهزیستی می شوند که در 
مجموع نزدیک به دو میلیون نفر هستند، 
این افراد در واقع تحت پوشش نهادهای 
را  عدالت  سهام  اما  دارند  قرار  حمایتی 

دریافت نکرده اند.
طبق  این،  بر  عالوه  گفت:  طغیانی 
 ۴۴ اصل  کلی  سیاست های  قانون  حکم 
شش دهک اول نیز مشمول سهام عدالت 
شدند، اگر جاماندگانی که در این دهک ها 
)شامل ۱۸ میلیون نفر( قرار دارند را در نظر 
بگیریم، مجموع جاماندگان سهام عدالت 

به ۲۰ میلیون نفر می رسد.

 ابهام موجود در میزان سهام موجود 
برای واگذاری

شدن  مطرح  با  و  گذشته  سال  تا 
بحث مربوط به بررسی وضعیت جاماندگان 
معتقد  مسووالن  از  برخی  عدالت  سهام 
بودند که عدم وجود سهام برای واگذاری 
مسیر  در  سدی  همچون  ندگان  ما جا
و  است  گرفته  قرار  اتفاق  این  اجرای 
نهایی  راستای  در  را  اقدامی  توان  نمی 
عدالت  سهام  جاماندگان  وضعیت  کردن 
انجام داد، حال عضو کمیسیون اقتصادی 
ارائه  زمینه  این  در  را  اطالعاتی  مجلس 
داده و اعالم کرده است که دولت دوازدهم 
و  ندارد  وجود  سهامی  دیگر  بود  معتقد 
پژوهش های  مرکز  اما  است  شده  واگذار 
سهام های  که  است  کرده  اعالم  مجلس 

برگشتی همچنان وجود دارد.
ارائه طرح تعیین تکلیف جاماندگان 

سهام عدالت از سوی دولت
درخصوص  ابهام  وجود  به  توجه  با 
عدالت  سهام  جاماندگان  تکلیف  تعیین 
شدن  مشخص  برای  ها  پیگیری  نیز  و 
مسووالن  از  یکی  خبر،  این  جزییات 
سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد 
اعالم شده  از سوی دولت  این طرح  که 
مطرح  آن  از  دقیقی  جزییات  هنوز  اما 

نشده است.
مجلس، نخستین پله در مسیر تعیین 

تکلیف جاماندگان سهام عدالت
دنبال  به  و  گذشته  سال  دو  ز  ا
اقدامات  اجرای  عدالت،  سهام  آزادسازی 
شرکت  اختیار  در  حوزه  این  به  مربوط 
و  بهادار  اوراق  مرکزی  گذاری  سپرده 
انتشار  بنابراین  قرار گرفت؛  تسویه وجوه 
خبر تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت 
چنین تصوری را در ذهن اکثر سهامداران 
ایجاد کرد که اکنون این طرح در اختیار 
این  و  گرفته  قرار  گذاری  سپرده  شرکت 
زیرساخت  سازی  آماده  حال  در  شرکت 
وضعیت  شدن  نهایی  برای  الزم  های 

جاماندگان سهام عدالت است.
حسنلو«،  »محمود  زمینه  این  در 
مدیر فنی سهام عدالت روز گذشته )شنبه( 
در واکنش به صحبت های مطرح شده در 
سهام  جاماندگان  تکلیف  تعیین  خصوص 

طرح  گفت:  جاری  سال  پایان  تا  عدالت 
باید  عدالت  سهام  جاماندگان  به  مربوط 
در ابتدا از سوی مجلس تصویب و سپس 
از طرف دولت به سازمان خصوصی سازی 
این  در  الزم  تصمیمات  تا   شود  ابالغ 
سازمان برای تخصیص سهام  عدالت به 
مدنظر  محل  از  سهام  نوع  و  جاماندگان 

اتخاذ شود.
از  وی اظهار داشت: در نهایت بعد 
طی شدن این مراحل، انجام باقی اقدامات 
به شرکت سپرده گذاری واگذار می شود و 
برای سامان  نهایی  اقدام  این شرکت  در 
انجام  جاماندگان  وضعیت  به  بخشیدن 

خواهد شد.
تاکنون  اینکه  بر  تاکید  با  حسنلو 
تکلیف  تعیین  درخصوص  خبری  هیچ 
جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال به 
است،  نشده  ارائه  گذاری  سپرده  شرکت 
گفت: این شرکت در وضعیت فعلی نمی 
تواند هیچ اقدامی را در زمینه جاماندگان 

سهام عدالت اجرا کند.
مدیر فنی سهام عدالت در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه وضعیت جاماندگان 
تعیین  پایان سال جاری  تا  عدالت  سهام 
اکنون  افزود:  خیر،  یا  شد  خواهد  تکلیف 
با توجه به عدم تکمیل اطالعات موجود 
سهام  تکلیف  تعیین  نحوه  خصوص  در 
دقیق  و  قطعی  نظر  توان  نمی  عدالت، 
این  شدن  اجرایی  زمان  خصوص  در  را 

اقدام ارائه داد.
مجلس در انتظار تصمیم دولت برای 

جاماندگان سهام عدالت
مدیر  سوی  از  شده  مطرح  صحبت 
از آن است که  فنی سهام عدالت حاکی 
سهام  جاماندگان  وضعیت  تکلیف  تعیین 
عدالت در ابتدا نیازمند ارایه و تایید طرح 
از سوی مجلس است و بعد از طی شدن 
مراحل ابتدایی، اقدام نهایی برای روشن 
از  سهام  این  جاماندگان  وضعیت  شدن 
می  انجام  گذاری  سپرده  شرکت  سوی 
»مصطفی  خصوص   این  در  اما  پذیرد 
طاهری«، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس اعالم کرد با توجه به اینکه ارائه 
بار  دارای  جاماندگان  به  عدالت  سهام  
پیگیر  باید   دولت  بنابراین  است؛  مالی 

تواند  نمی  مجلس  و  باشد  موضوع  این 
از سوی  اتخاذ شده  از تصمیمات  تا قبل 

دولت اقدامی را انجام دهد.
وی اعالم کرد که یکی از خواسته 
آمدن  کار  روی  زمان  از  مجلس   های 
جاماندگان  تکلیف  تعیین  جدید  دولت 

سهام عدالت است.
طاهری اظهار داشت: مجلس در این 
زمینه پیگیری های زیادی را از طریق راه 
های مختلف انجام داد و حتی این موضوع 

هم از طریق اصل ۹۰ پیگیری شد.
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
موضع مجلس  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس 
و  است  مثبت  عدالت  سهام  درخصوص 
به  حوزه  این  در  را  زیادی  های  کمک 
سهامداران خواهد کرد، گفت: همچنین در 
این راستا هر اقدامی که نیازمند موافقت 
مجلس باشد؛ به طور حتم از سوی مجلس 

انجام می شود.
باید  ابتدا  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
ارائه  دولت  سوی  از  اقدام  این  الیحه 
این  قانونی   منع  وجود  در صورت  شود، 
مجلس  سوی  از  آن  گشایی  گره  مسیر، 

انجام خواهد شد.
عدم  در صورت  داد:  ادامه  طاهری 
وجود مشکل در این زمینه، دولت موضوع 
عدالت  سهام  جاماندگان  تکلیف  تعیین 
بارها  اما  رساند  می  پایانی  مرحله  به  را 
آمادگی  از  مجلس  که  ایم  کرده  اعالم 
الزم برای هر گونه کمک در این زمینه 

برخوردار است.
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو   
به  بخشیدن  سامان  و  سر  گفت:  مجلس 
سهام عدالت جاماندگان در دولت قبل به 
انتظار  در  اکنون  و  نرسید  پایان  مرحله 

اقدام دولت جدید در این زمینه هستیم.
جمله  از  عدالت  سهام  آزادسازی 
دستاوردهای مهم نظام بود که بعد از سال 
ها تالش در نهایت مدیریت این سهام در 

اختیار سهامداران قرار گرفت.
طی یک سال گذشته اکثر مسووالن 
وضعیت  تکلیف  تعیین  کشور،  در  حاضر 
جاماندگان سهام عدالت را اقدامی بسیار 
پیچیده  می دانستند و از همان زمان عنوان 
کردند که نمی توان زمان دقیقی را برای 

اجرایی شدن این اتفاق اعالم کرد.
مسووالن مربوط به پیگیری وضعیت 
سهام  نبود  لت،  عدا سهام  جاماندگان 
مشخص برای واگذاری به سهامداران را 
اقدام  این  کردن  نهایی  از مشکل  جزیی 
عنوان کرده بودند اما اکنون اعالم زمان 
دقیق برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  سوی  از  عدالت 
قرار  و  مشکل  رفع  از  حکایت  اجتماعی 
آنها جزو مشموالن سهام عدالت  گرفتن 
دارد که توانسته است سهامداران جامانده 

را نسبت به سهامدار شدن امیدوار کند.
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و  هنگ  فر کل  یر مد
اردبیل  استان  اسالمی  ارشاد 
و  شناسایی  برای  تالش  از 
برجسته سازی پیشینه های غنی فرهنگی 

و تاریخی مشاهیر این استان خبرداد. 
عبداهلل بحرالعلومی افزود: فرهنگ 
و هنر غنی استان اردبیل شاهکارهای 
ارائه  دنیا  به  و  نموده  را خلق  مختلفی 

کرده است.
و  فرهیختگان  اظهارکرد:  وی 
خطیری  مسئولیت  استان  هنرمندان 
توطئه  وجود  با  زیرا  دارند  برعهده  را 
برای  که  را  هویتی  بحران  و  دشمنان 
و  آگاهانه  باید،  آورده اند  وجود  به  ما 
هوشمندانه به برخی جریانات نگاه کرده 
خصوص  این  در  را  دشمنان  توطئه  و 

خنثی نماییم.
اصالت  به  اشاره  با  وی همچنین 
فرهنگی و قدرت تاثیرگذاری فرهنگ و 
هنر گفت: تولید کارهای فاخر با فرهنگ 
غنی و پیشینه تاریخی بومی باید توسط 
فرهیختگان و هنرمندان این دیار مدنظر 

قرار بگیرد.
جایگاه  به  اشاره  با  بحرالعلومی 
شهرستان خلخال در عرصه های مختلف 
فرهنگی و هنری بیان کرد: در راستای 
رونق بخشی به فعالیت های فرهنگی و 
هنری رویدادهای مختلفی را برای این 

شهرستان برنامه ریزی کرده ایم.

عمومی   فرهنگ  شورای  دبیر 
استان اردبیل گفت: در تاریخ فرهنگی 
ایران هر زمان که معنویت و دین وارد 
عرصه شده درخشش های خاصی نمود 
از  بعد  به  دوره صفویه  از  بویژه  یافته 
روحانیت  هنری  و  فرهنگی  رویکرد 
زیادی   بهره های  اردبیل  استان  در 

برده ایم.
در  خلخال  شهرستان  افزود:  او 
طول تاریخ زادگاه انسان های فرهیخته 
و شخصیت های فاخر و تاثیرگذاری بوده 
که نه تنها در ایران بلکه در جای جای 
دنیا در خدمت اسالم و مسلمین بوده اند .

ز  ا  : د کر ن  بیا می  لعلو ا بحر
شدن  عجین  خلخال  بارز  ویژگی های 
این  در  هنر  و  فرهنگ  با  معنویت 
شهرستان است و نمونه بارز آن را در 
تربیت شخصیت های تاثیرگذار فرهنگی 

،مذهبی و هنری این منطقه می باشد.
با  معنویت  این  اظهارکرد:  وی 
شهرستان  ندبیل  ا روستای  نتخاب  ا
برتر  روستای  عنوان هفت  به  خلخال 
موجب  و  یافته  نمود  کشور  قرآنی 
سربلندی و افتخار برای استان اردبیل 
، همدلی  روحیه وحدت  است.او  شده 
اهالی شهرستان  اتفاق نظر در بین  و 

خلخال را زبانزد دانست و افزود: این 
را در زندگی همراه  وحدت و همدلی 
تشیع  و  تسنن  اهل  محبت  و  مهر  با 
به  وی  هستیم.  شاهد  شهرستان  این 
آماده شدن مقدمات چاپ دومین جلد 
امام  یکتایی  آیت اهلل  معرفی  کتاب  از 
قبل  مبارز  روحانیون  از  و  فقید  جمعه 
همراه  اسالمی  انقالب  پیروزی  ز  ا
مشاهیر  کتاب  دوم  بخش  معرفی  با 
خلخال اشاره کرد و گفت: این کتاب 
توسط سیدمسعود نقیب از نویسندگان 
که  شده  تدوین  لی  خلخا برجسته 

بزودی زیرچاپ می رود.

پیشینه های فرهنگی و تاریخی مشاهیر استان اردبیل برجسته سازی می شود مدیرکل استاندارد: 1۰3 فقره پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد در ایالم صادر شد

ایالم_مدیرکل استاندارد ایالم گفت: ۱۰۳ فقره پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد اجباری و تشویقی توسط این اداره کل صادر شده است.

دوازدهم ۱۰۳  دولت  در  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  مهناز همتی 
اداره  این  توسط  تشویقی  و  اجباری  استاندارد  کاربرد عالمت  پروانه  فقره 

کل صادر شده است.
وی با بیان اینکه پروانه های صادره مربوط به واحدهای تولیدی صنایع 
ساختمانی و معدنی، شیمیایی، غذایی، سلولزی و کشاورزی، افزود: اخذ پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد نشانه تعهد تولید کننده یا ارائه کننده محصول، 
خدمت با کیفیت، رعایت ضوابط و موازین، احترام به حقوق مصرف کنندگان 

و استمرار انطباق مشخصات کاال با استانداردهای ملی است.
مدیرکل استاندارد ایالم عنوان کرد: در طی این مدت، ۶ فقره پروانه 
برای کشاورزان  نیز  آالینده ها در محصوالت کشاورزی  کاربرد حد مجاز 

استان صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه پروانه های استاندارد صادر شده ۳ سال اعتبار 
دارد، تصریح کرد: زمانی که نزدیک است اعتبار پروانه به پایان برسد افراد 
باید درخواست تمدید پروانه بدهند و فرم های مخصوصی را تکمیل کنند.

همتی ادامه داد: صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد از جمله تکالیف 
قانونی برای حصول اطمینان از رعایت الزامات استاندارد، استمرار کنترل 
کیفیت محصوالت در واحدهای تولیدی تحت پوشش استان و ترغیب این 
واحدها به ارتقای کیفیت محصوالت تولید شده بر اساس معیارهای سازمان 

ملی استاندارد، است.
از  بازدید  اداره کل به صورت مستمر به  افزود: کارشناسان این  وی 
خط تولید، مواد اولیه و شرایط نگهداری فرآورده، همچنین بررسی اسناد 
و مدارک مربوط به کالیبراسیون و آزمایشات انجام شده در واحد کنترل 

کیفیت شرکت می پردازند.
به گفته دبیر شورای استاندارد استان ایالم، کارشناسان به طور تصادفی 
از کاالهای تولید شده برای ارزیابی انطباق محصول تولیدی با استانداردهای 
ملی مربوطه، نمونه برداری کرده و در صورت داشتن شرایط مذکور و انطباق 
آزمایشات با استاندارد ملی مربوطه، صدور پروانه استاندارد انجام می گیرد.

کاالهای  فروش  و  توزیع  تمرکز،  تولید،  یادآور شد:  پایان  در  همتی 
کیفیت  با  یا  استاندارد  عالمت  بدون  اجباری،  استاندارد  مقررات  مشمول 
تولیدی  واحدهای  تخلف،  در صورت  و  است  ممنوع  استاندارد  از  پائین تر 

متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

و  کشف  مجاز  غیر  ارز  رمز  دستگاه  هزار   5 از  بیش 
جمع آوری شد

هنرمند مدیر عامل شرکت توزیع برق گیالن  گفت: استفاده از هرگونه 
انشعاب برق با تعرفه یارانه اي شامل انشعاب برق خانگي، تجاري، صنعتي، 
کشاورزي و ... براي استخراج رمزارزها غیرقانوني مي باشد و انجام این 
فعالیت  از طریق یک  نه  واقع کسب کردن سود  در  قانون  عمل خالف 
اقتصادي اشتغال زا و مولد بلکه با سوءاستفاده از یارانه حامل هاي انرژي 
از  باشد. سودجویي غیرقانوني  متعلق مردم می  اي که  یارانه  باشد؛  مي 
محل یارانه ها نیز باعث تحمیل هزینه هاي هنگفتي به اقتصاد شده که 
از جمله آنها مي توان به دامن زدن به رکود صنایع و تعطیلي کارخانه ها 
که نتیجه آن افزایش بیکاري و تورم می باشدوی تاکید کرد: در صورتي 
 ، نماید  مبادرت  رمزارز  غیرمجاز  استخراج  به  نهادي  یا  هر شخص  که 
بعنوان متخلف به مراجع قضایي معرفي خواهد شد و ضمن قطع انشعاب 
التفاوت قیمت برق یارانه اي و تعرفه صادراتي و همچنین  برق ، ما به 
این  در  اخذ مي شود.هنرمند  از وی  برق  به شبکه های  وارده  خسارات 
راستا تصریح کرد: طی عملیاتی با حضور نیروهای انتظامی و نمایندگان 
شرکت توزیع برق گیالن در چند روز اخیر ، ۲ مرکز و ۱۱ دستگاه استخراج 
غیرمجاز رمزارز در شهرستانهای تالش و کوچصفهان کشف و ضمن قطع 
قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  انجام  جهت  متخلفین،   برق  انشعاب 
تحویل داده شدند. هنرمند افزود: این ۱۱ دستگاه در دو منزل مسکونی 
بوده که براساس پایش مصرف آنها مورد کشف و شناسایی قرار گرفته 
اند.مدیرعامل توزیع برق گیالن در راستای اقدامات صورت پذیرفته در 
این خصوص بیان داشت: با تشکیل کمیته جمع آوری مراکز غیر مجاز 
رمز ارز در استان با حضور دستگاههای اجرایی، قضایی و امنیتی از سال 
ارز در  استخراج غیرمجاز رمز  از ۵ هزار دستگاه  تا کنون، بیش  گذشته 
گیالن شناسایی شده است که بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان به صنعت برق 
در  توانند  مي  گرامي  هموطنان  کرد:  اضافه  اند.وی  کرده  وارد  خسارت 
صورت شناسایي مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز اطالعات مربوطه را از 
طریق سامانه تلفني ۱۲۱ و یا مراجعه حضوري به واحد حراست شرکت 
توزیع برق محل زندگي خود اعالم نمایند. اطالعات و مشخصات هویتي 
گزارش دهندگان به صورت کامال محرمانه حفظ مي شود و به گزارش 
هایي که منجر به کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز گردد تا سقف 

۲۰ میلیون تومان پاداش نقدي تعلق مي گیرد.

درخشش بهزیستی استان اصفهان در جشنواره شهید 
رجایی

از  اصفهان  استان  رجایی  شهید  جشنواره  چهارمین  و  بیست  در 
از  و شماری  استاندار  با حضور  آیینی  در  استان  برتر  اجرایی  دستگاه های 
مسئوالن استانی تقدیر شد.یینی با حضور استاندار و شماری از مسئوالن 
نظام  به  از تالشگران عرصه خدمت  تقدیر  و  برگزار شدشناسایی  استانی 
مقدس جمهوری اسالمی و نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد 
دستگاه های اجرایی استان در ۸ گروه برگزار شد. در هر گروه از یک دستگاه 
برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی، از یک دستگاه برتر 
در شاخص های عمومی و از یک دستگاه برتر در شاخص های اختصاصی 

تقدیر شد.
چهارمین  و  بیست  کرونایی،  شرایط  دلیل  به  می شود  نشان  خاطر 
جشنواره شهید رجایی استان به صورت محدود و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار شد و به همین خاطر از افسانه میرزاییان کارشناس مسئول 
حوزه اداره کل بهزیستی استان و زهرا سادات داودی رییس اداره بهزیستی 
شهرستان سمیرم به عنوان کارمندان نمونه اداره کل بهزیستی استان به 

صورت غیر حضوری تجلیل شد.

وارد مدار شدن چاه آب در بوشیگان
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به 
تالش شبانه روزی کارکنان شرکت برای جلوگیری از بروز بحران در حوزه 
تامین آب اظهار داشت: تابستان امسال با همکاری و تعامل مردم در مدیریت 

مصرف آب در حال سپری است.
وی با اشاره به اینکه حادثه در شبکه برق منابع تامین تصفیه خانه 
شهرهای  ورودی  آب  کاهش  و  تولید  درصدی   ۳۰ کاهش  سبب  بوشهر 
دشتستان و بوشهر شد افزود: چاه های یاد شده با تالش و پیگیری کارکنان 
آبفا بوشهر در اسرع وقت پس از تعمیرات به مدار تولید برگشت.معاون آبفای 
استان بوشهر تاکید کرد: مدیریت مصرف آب باید همچنان در دستور کار 

همگان قرار داشته باشد.

کاهش 94 درصدی میزان آتش سوزی در منابع طبیعی استان 
بوشهر

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مددیرکل  عمومی:  روابط  گزارش  به 
بوشهر از کاهش ۹۴ درصدی آتش سوزی در اراضی منابع طبیعی و ملی به ویژه 
جنگل ها و مراتع استان بوشهر در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد.
غالمرضا منتظری کاهش ۹۴ درصدی میزان آتش سوزی در منابع طبیعی 
استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه در پنج ماهه 
اول سال گذشته شاهد وقوع ۵۷ فقره آتش سوزی با وسعت ۳ هزار و ۲۴۴ هکتار 
بودیم در مقایسه با مدت مشابه امسال از نظر تعداد آتش سوزی ۹۴ درصد و از 

نظر وسعت نیز ۷۲.۷ درصد کاهش نشان می دهد.
وی با اشاره به نقش مردم و جوامع محلی در کاهش حادثه آتش سوزی 
در مراتع و منابع طبیعی استان افزود: از حساسیت و دلسوزی سایر دستگاه های 
اجرایی مرتبط ، جوامع محلی، همیاران و دوستداران طبیعت، سازمان های مردم 
نهاد، بسیج و نیروهای مردمی، شوراهای اسالمی و سایر کسانیکه هم از نظر 
آگاهی بخشی و انجام اقدامات بازدارنده و هم در اطفا حریق همکاری و مساعدت 

کردند قدردانی می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر از اجرا جنگل کاری و 
مقابله با بیابان زایی خبر داد و افزود: در ۶ سال گذشته با هدف بیابان زدایی، تثبیت 
کانون ها ریزگردها و شن های روان در سطح ۳ هزار و ۶۸۱ هکتار از مساحت 

این استان کارهای بیولوژیک و جنگل کاری انجام شده است.
منتظری اجرا عملیات جنگل کاری و توسعه جنگل در سطح ۲ هزار و ۷۰۰ 
هکتار را از طرح های اجرا شده دانست و افزود: توسعه و مشارکت مردمی برای 
مدیریت و احیا منابع طبیعی با اجرا پروژه ترسیب کربن در سطح ۶۱ هزار هکتار، 

بذرکار اراضی منابع طبیعی از برنامه های اجرا شده است.
خشکسالی و بی توجهی در حفاظت مراتع و جنگل عامل حریق می شود

بیان داشت : خشکسالی و بی توجهی در حفاظت مراتع و جنگل عامل حریق 
می شود،  خشکسالی ها و کاهش باران سبب فقیر شدن مراتع شده و دام های 

کمتری از عرصه های منابع طبیعی تعلیف می شوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اضافه کرد: بررسی ها 
نشان می دهد بیش از ۵۰ درصد آتش سوزی های مراتع استان بوشهر به سبب 

حوادث طبیعی از جمله صاعقه بوده است. 

ارائه 43 خدمت به محرومین ایالمی توسط کمیته محرومیت 
زدایی کنگره شهدای استان ایالم

کنگره  فرهنگی  و  اجتماعی  خدمات  و  زدایی  محرومیت  کمیته  مسئول 
بزرگداشت ۳ هزار شهید استان ایالم گفت: ارائه ۴۳ خدمت به نیازمندان ایالمی 
در حوزه محرومیت زدایی توسط دستگاه های عضو کمیته محرومیت زدایی 

کنگره بزرگداشت ۳ هزار شهید استان برنامه ریزی شده است.
کنگره  زدایی  محرومیت  کمیته  اعضای  نشست  در  نژاد«  موسی  »قنبر 
بزرگداشت ۳ هزار شهید استان ایالم با بیان این مطلب اظهار کرد: از این تعداد 

خدمات ۱۰ نوع آن توسط کمیته امداد ارائه می شود.
وی افزود: تأمین جهیزیه برای ۳ هزار زوج نیازمند،ارائه ۳ هزار خدمت در 
حوزه مسکن محرومان، ایجاد طرحهای اشتغال زایی،توزیع لوازم خانگی و توزیع 
تبلت و لوازم کمک آموزشی  از جمله این خدمات هستند که همه به نیابت از 

۳ هزار  شهید استان صورت می گیرد.
با  محرومین  برای  هزار خدمت مسکن   ۳ ارائه  یادآور شد:  نژاد  موسی 
مشارکت کمیته امداد. بنیاد مسکن، سپاه، بنیاد مستضعفان، بهزیستی، راه و 
مختلف  دستگاههای  تالش  با  جهیزیه  خدمت  هزار  ارائه۳  نیز  و  شهرسازی 
از جمله کمیته امداد و سپاه از جمله خدماتی است که در این مدت صورت 

می گیرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استالن ایالم ابراز کرد: از آنجایی که 
کنگره شهداء مهم ترین رویداد فرهنگی استان است انتظار این است خدماتی 
که ارائه می شود در شأن شهداء و پاسداشت جانفشانی های آنان باشد و تالش 
این  برگزاری  مناسبت  به  امسال  که  است  این  این کمیته  دستگاههای عضو 

کنگره فصل جدیدی از خدمات خود را ارائه دهند.
وی با عنوان اینکه اجرای طرح ایران مهربان با موضوع سرپرستی از ایتام 
و کودکان نیازمند از جمله برنامه های کمیته امداد به این مناسبت است که با 
همکاری حوزه بسیج استان انجام می گیرد که در قالب این طرح قرار است 
برای ۱۲ هزار کودک نیازمند استان حامی جذب شود و تاکنون برای ۱۰ هزار 

کودک حامی جذب شده است.
»عمران خودآموز« مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز اظهار کرد: 
توسط این اداره کل در قالب این کمیته امسال بیش از ۱۰۰ هزار جلد کتاب در 

بن مردم و عمدتًا در مناطق کمتر توسعه یافته استان توزیع می شود.

5۰۲ هزار و ۸33 ُدز واکسن کرونا در اردبیل تزریق شده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: تاکنون ۵۰۲ هزار و ۸۳۳ 

ُدز واکسن کرونا برای گروه های هدف در استان تزریق شده است. 
دکتر شهرام حبیب زاده روز جمعه به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از این تعداد  
۳۳۸ هزار و ۲۷۰ ُدز واکسن نوبت اول و ۱۶۴ هزار و ۵۶۳ ُدز واکسن نوبت 

دوم  می باشد.
وی با اشاره به تداوم فرایند و افزایش سرعت واکسیناسیون کرونا در این 
استان  افزود: امیدواریم با ادامه همین روند، تمام گروه های سنی و بسیاری از 

گروه های شغلی بزودی واکسینه شوند.
او تاکید کرد: با این حال حتی افرادی که ۲ ُدز واکسن کرونا زده اند و ۲ 
هفته از زمان واکسیناسیون آنها گذشته است، باید ماسک زده و دستورالعمل های 
بهداشتی را رعایت کنند چون واکسیناسیون باعث پیشگیری از ابتال نمی   شود و 
تنها در پیشگیری از مرگ و میر موثر است.هم اکنون ۶۲۷ نفر بیمار کووید.۱۹ 
در استان اردبیل بستری هستند. تاکنون ۲هزار و ۳۴۰ نفر هم بر اثر ابتال به 

کرونا در این اتان جان باخته است.

گلپایگانی در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت 
ملی حفاری ایران:

اصلی ترین امر به معروف و نهی از منکر فساد ستیزی است
 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: 
فساد ستیزی یکی از اصلی ترین وظایف آمران به معروف و ناهیان از منکر به 

شمار می آید که باید مورد اهتمام ویژه واقع شود.  
دکتر حمید رضا گلپایگانی در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر 
شرکت که با حضور دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان 
و اعضای شورا و شماری از مدیران  و مسئوالن شرکت برگزار شد، با اشاره به 
لزوم انتخاب مدیران اصلح و دارای صالحیت در کارها، افزود: عدالت محوری 
و احیای واقعی امر به معروف از اهم وظایف سنگین مسئوالن است زیرا آنچه 
در اختیار دارند متعلق به آحاد جامعه و مردم است و باید به بهترین نحو از این 
سرمایه و حفظ بیت المال در جهت منافع سازمانی، افزایش راندمان کار و بهره 

وری مطلوب صیانت گردد.
وی با تاکید بر اعمال اصل شایسته ساالری و به کارگیری افراد اصلح و 
گزینه های شایسته در تصدی مسئولیت ها، اظهار کرد: تقویت حس مسئولیت 
پذیری، وظیفه شناسی نظم و انضباط، روحیه مشارکت در کارها، رعایت اصل 
صرفه جویی و استفاده بهینه از ظرفیت ها ، ترویج فرهنگ دینی، داشتن روحیه 
فساد ستیزی، احسان و نیکوکاری، کمک به محرومان و تکریم و خدمت به 
ارباب رجوع و پاسداری از خون شهدا از مصادیق معروف است و کم کاری، 
استفاده شخصی از اموال دولتی، سوء استفاده از موقعیت، سهل انگاری در انجام 

وظایف و تّملق و چاپلوسی، منکر تلقی می شود.
گلپایگانی با اشاره به جایگاه این شرکت و نقش مهم آن در تولید، گفت: 
کارکنان سختکوش و پرتالش این مجموعه همه توان خود را به کار گرفته 
اند تا در شرایط محدودیت ها و مشکالت ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹ به 
نحو شایسته پاسخگوی نیازهای صنعت نفت باشند که جای تقدیر و قدردانی 
دارد و به طور قطع رضایتمندی، ایجاد انگیزش و دلگرمی، تشویق و معرفی 
افراد خالق، دارای ایده های فنی و تخصصی راهگشا و اثر بخش در راستای 
افزایش راندمان، ارتقاء کیفیت خدمات و شتاب بخشی در کار ، موجب توسعه 

و اعتالی روز افزون شرکت خواهد شد.
در این نشست دکتر شهریاری دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر 
استان درباره شرح وظایف و ابعاد فعالیت های این ستاد و تشکیل شوراهای امر 
به معروف و نهی از منکر در دستگاه ها اجرایی توضیحاتی ارائه و با بیان اینکه 
اندیشه  شورا ها  مجموعه ای حاکمیتی می باشند به شکل گیری شوراهای 

ورزی تخصصی در سازمان ها اشاره داشت.
در ادامه این نشست، اعضای شورا و تعدادی از مسئوالن شرکت، دیدگاه 

و نظرات خود را پیرامون مسائل بیان شده ابراز داشتند.

شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس 
حکم  اجرای  ز  ا کاشان  شهرستان 
قضایی برای رفع تصرف یکهزار و ۲۰۰ 
مترمربع از اراضی ملی  این شهرستان 
غیرمجاز  و سازهای  تخریب ساخت  و 

در آن خبر داد.
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
زی  شهرسا و  ه  ا ر رت  ا ز و خبری 
اداره  رئیس  آراسته  مجتبی  )اصفهان(؛ 
با  کاشان  شهرستان  شهرسازی  و  راه 
رفع  در  یافته  انجام  اقدامات  به  اشاره 
شهرستان،  این  ملی  اراضی  تصرف 
آمده  بعمل  تالش های  با  کرد:  اظهار 
و  اراضی  حفاظت  در  تشدید  ضمن 
پیشگیری از وقوع تصرفات، نسبت به 
اجرای احکام قضایی از اراضی ملی اقدام 

و به بیت المال بازگردانده شد.
و  راه  اداره  اینکه  بیان  با  وی 
از  پس  کاشان  شهرستان  شهرسازی 

این  ملی  اراضی  به  تعرض  شناسایی 
شهرستان، اقدام به تنظیم شکواییه کرد 
گفت: احکام قضایی برای رفع تصرف 
اراضی  از  مترمربع   ۲۰۰ و  هزار  یک 
دولتی اجرا شد و براین اساس ساخت و 
سازهای غیرمجاز در آن تخریب و نسبت 

به امحا آثار تصرف اقدام شد.
شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس 
قطعه  این  ارزش  کاشان  شهرستان 
بیان  ریال  میلیارد  بر ۱۵  بالغ  را  زمین 
کرد و افزود: این حکم به دنبال پایش 
مستمر اراضی دولتی و در راستای تثبیت 

به  تعرض  از  ممانعت  عمومی،  حقوق 
اراضی دولتی و بیت المال و جلوگیری 
از تخریب اراضی ملی صادر و اجرا شد. 
به  رسیدگی  اینکه  بیان  با  وی 
موضوع زمین خواری یکی از اولویت های 
این اداره است اذعان داشت: اداره راه و 
شهرسازی شهرستان کاشان در راستای 
برخورد با پدیده زمین خواری و تخریب و 
تصرف اراضی ملی به سرعت عملیات 
قلع و قمع و رفع تصرف را با قاطعیت 

انجام می دهد.
آراسته عنوان کرد: از مردم خواسته 
ساخت و ساز،  هرگونه  از  قبل  تا  شده 
دستگاه های  از  الزم  استعالم های 
ذی صالح دریافت کنند تا ناخواسته و یا 
به  صورت عمدی به اراضی ملی تجاوز 
نکنند چرا که این موضوع ضمن تشکیل 
بنا های  تخریب  و  قضایی  پرونده های 

احداثی، آن ها را متحمل زیان میکند.

اجرای حکم قضایی رفع تصرف ۱۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی کاشان 

علی اصغرجاللی معاون فنی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
سمنان در جلسه شورای مدیران  گفت: 
در سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی به منظور 
سطح  در  نهالکاری  عملیات  اجرای 
انجام  سمنان  دراستان  هکتار   ۴۵۰
شده است. همچنین ۲۰۰ هکتار اجرای 
طرح زراعت چوب در دستور کار قرار 
آب  منابع  وجود  صورت  در  که  دارد 
مازاد در اراضی ملی و مستثنیات قابل 

اجرا می باشد.
علی اصغرجاللی با بیان اینکه به 
منظور اجرای طرح زراعت چوب نیاز به 
۱۰۰ هزار اصله نهال گونه های سریع 
با توجه به کمبود  الرشد می باشد که 
این نهال ها در استان مقرر شده بخشی 
از نهال های مورد نیاز از سایر استان 

ها تأمین شود.
علی اصغرجاللی معاون فنی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

در  درختکاری  اینکه  بیان  با  سمنان 
منتهی  ه  ما سفند  ا به  تنها  ن  ستا ا
انتخاب  از  بعد  افزود:  است،  نشده 
جنگل  برای  مستعد  محدوده های 
مشارکت  با   جنگل،  توسعه  و  کاری 
در  که  محلی،  جوامع  و  آبخیزنشینان 
بع  منا تخصصی  های  تشکل  قالب 
شده  سازماندهی  وآبخیزداری  طبیعی 
بخش  ن  ا ر نکا پیما همچنین  و  ند  ا
خصوصی عملیات جنگل کاری و غنی 
سازی جنگل با بذر و نهال از گونه های 
بومی و سازگار با اقلیم منطقه در سطح 

استان  انجام می شود.
ظرفیت  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
قانونی ایجاد شده باستناد بند ب ماده 
توسعه  برنامه  دائمی  احکام  قانون   ۲۹
تخصصی  تشکل های  برای  کشور 
فارغ التحصیالن  شامل  طبیعی  منابع 
و بهره برداران محلی شهرستان مجوز 
عملیات های  در  آنها  از  و  صادر  الزم 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  با  مرتبط 
استفاده شده است.

اینکه  بیان  با  اصغرجاللی  علی 
راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از 
تخریب منابع طبیعی پیشنهاد می شود، 
راهها  موثرترین  از  یکی  کرد:  تاکید 
کارخانجات  اولیه  مواد  تأمین  برای 
صنایع چوب کشور و تأمین درآمد برای 
ساکنین روستاها، ترغیب عالقه مندان 
و  لرشد  ا سریع  درختان  زراعت  به 

بهره برداری از آنها است.
وی افزود: با زراعت چوب می توان 
تخلف،  هرگونه  بدون  و  قانونی  راه  از 
درآمدزایی داشت همچنین چوب مورد 
نیاز بازار را تامین و برای چند نفر هم 
کاشت  واقع  در  چون  کرد  اشتغالزایی 
تازه ای  فرصت  صنوبر  مانند  درختانی 
تولیدات  و  درآمد  به  تنوع بخشی  برای 

کشاورزی محسوب می شود
با  شد:  یادآور  اصغرجاللی  علی 

توجه به توقف بهره برداری از جنگل 
های شمال چنانچه به موضوع زراعت 
ای  آینده  نشوددر  کافی  توجه  چوب 
مواجه  مواد سلولزی  با کمبود  نزدیک 
خواهیم شد. وی با بیان اینکه سرمایه 
و  کار  در  تالش  و  استمرار  گذاری، 
نگاه درست به آینده یکی از ملزومات 
داشت:  اظهار  است،  موفق  کشاورزی 
در مناطق خشک و نیمه خشک مانند 
استان سمنان کشاورزان و باغداران با 
انواع  مانند  مقاوم  های  گونه  کاشت 
کاج،  صنوبر،  هیبریدی  های  گونه 
زمستان  با  مناطقی  در  و  شاهی  گز 
در  لیپتوس  کا ا کشت  معتدل  های 
پیرامون اراضی زراعی و باغی عالوه بر 
احداث بادشکن که خود باعث افزایش 
باغی و زراعی می شود می  محصول 
توانند پس از یک دوره رشد ۱۰ ساله 
نسبت به بهره برداری و فروش درختان 

کاشته شده اقدام نمایند.

در سطح 65۰ هکتار توسعه زراعت چوب با انجام عملیات نهالکاری

آب  شرکت  یالم_مدیرعامل  ا
آب  تامین  لزوم  بر  ایالم  ای  منطقه 
کرخه  سد  ز  ا ه  ئیز پا کشت  برای 

کرد. تاکید 
علی پوراحمد در جلسه ای که با 
حضور رئیس کمیسیون کشاورزی آب 
و محیط زیست و نماینده حوزه جنوب 
استان در مجلس شورای اسالمی در 
خدمات  مرکز  جلسات  سالن  محل 
دشت عباس برگزار شد اظهار داشت: 
دشتهای،  آبیاری  های  شبکه  طرح 
بخشی  فکه  و  خوش  عین  عباس 
 _ ایالم  هزارهکتاری   ۵۵۰ طرح  از 
رهبر  دستور  با  که  است  خوزستان 
معظم انقالب اجرایی شد و هم اکنون 

در دست بهره برداری است.
آبیاری  شبکه  این  افزود:  وی 

های  شبکه  از  درصد   ۶۰ حدود  مهم 
مدرن آبیاری و زهکشی مدرن سطح 
صورت  در  و  میشود  شامل  را  استان 

عدم تامین آب بالطبع عمده تولیدات 
کشاورزی در سال زراعی آتی از دست 

خواهد رفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
ایالم در ادامه بر طرح های مهم اجرا 
شده و در دست اجرای بخش آب در 
حوزه شهرستان دهلران اشاره کرد و 
مخزنی  سد  اجرایی  عملیات  گفت: 
دلیل  به  گرمسیری  سامانه  و  میمه 
مطلوبی  روند  از  اعتبار  تامین  عدم 
برخوردار نیستند که الزم است هرچه 

انجام شود. این مهم  سریعتر 
پایان به پیگیریهای  پوراحمد در 
آب  تامین  راستای  در  شده  انجام 
ارشد  مقامات  سوی  از  پاییزه  کشت 
ایالم بخصوص علیزاده نماینده مردم 
اسالمی  شورای  مجلس  در  استان 
موقع  به  اب  تامین  خواستار  و  اشاره 
از محل سد مخزنی کرخه برای کشت 

شد. پائیزه 

مدیرعامل آب منطقه ای ایالم تاکید کرد: 

لزوم تامین آب برای کشت پائیزه از سد کرخه 

مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
مرکـزی از رفـع تصـرف ۱۱۹مورد رفع 
تصـرف فـوری اراضـی ملـی و صیانت 
امسـال  المـال درمـرداد مـاه  بیـت  از 

داد. خبر 
رتباطـات  ا اداره  گـزارش  بـه 
راه وشـهر  اداره کل  رسـانی  واطـالع 
سـازی اسـتان مرکـزی، احمـد مرزبان 
تصـرف  رفـع  ۱۱۹مـورد  اجـرای  از 
فـوری،۳ مـورد خلـع یـد، ۲مـورد قلـع 
وقمـع و ۳ مـورد اجرای احـکام قطعی  
بـه منظـور رفـع تصرف اراضـی ملی و 

صیانـت از بیـت المـال در مـرداد مـاه 
امسـال خبـر داد.

مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
مرکـزی در ادامـه افـزود: ایـن مهـم 
بـا تـالش گشـت یـگان حفاظـت این 
اداره کل بـا  انجـام ۳۶۰ مـورد گشـت 
–موتورسـیکلت(  بصورت)خودرویـی 
عملیـات  در  کـه  پذیرفتـه  صـورت 
هـای جداگانـه رفـع تصـرف ۸۶ هـزار 
۵۶۳ متـر مربـع از اراضـی دولتـی بـه 
شـامل  ریـال،  ۱.۲۲۰میلیـارد  ارزش 
رفـع تصرفـات فـوری و اجـرای احکام 

قطعـی قضایـی اسـت.
مرزبـان در ادامـه بیـان داشـت: 
رفـع  آمـار  بیشـترین  ریالـی  ارزش 
تصرفـات اسـتان مرکـزی مربـوط بـه 
شهرستان ساوه  به ارزش ۱هزار و۱۶۸  
میلیـارد و ۹۰۰میلیـون ریـال بـوده که 
از ایـن حیـث شهرسـتان اراک بـا ۵۱ 
میلیـارد ریـال در رتبـه دوم قـرار دارد.
وی اضافـه نمـود :بیشـترین رفع 
ایـن  در  از حیـث مسـاحت  تصرفـات 
مـدت متعلـق بـه شهرسـتان سـاوه به 
میـزان ۵۶هـزار و ۳۰۰ متـر مربع بوده 

کـه از ایـن حیث شهرسـتان شـازند با 
۳۰هـزار  ۲۶۳ متـر مربع در رتبه بعدی 

دارد. قرار 
مدیر کل راه و شهرسـازی استان 
مرکـزی تصریـح کـرد: سـامانه ارتباط 
مـردم بـا یـگان حفاظـت اداره کل راه 
و شهرسـازی اسـتان در زمینـه زمیـن 
خواری با شـماره ۱۶۵۶ آمـاده دریافت 
هرگونـه اخبـار و گزارشـات مردمی در 
تصـرف  بـا هرگونـه  مقابلـه  راسـتای 
اراضی تحت پوشـش درسراسـر استان 

باشـد. می 

رفع تصرف ۸6هزار 56۳ مترمربع از اراضی دولتی استان مرکزی 
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شهر فرودگاهی 
همه کریدورهای هوایی، زمینی ، دریایی و ریلی که از ایران 
با  ما  آبادانی شوند که  و  عبور می کنند، می توانند موجب توسعه 
مشارکت فعال این کریدورها را فعال می کنیم، شبکه ریلی ایران 
را به همه آسیا منتقل می کنیم تا کریدورهای ترانزیتی فعال شوند. 
برای اینکه فرودگاه امام خمینی)ره( و شهر فرودگاه امام)ره( هاب 
منطقه مطرح شود، برنامه عملیاتی مدونی باید داشت، امروز اولین 
گام عملیاتی هاب شدن فرودگاه امام، ایجاد منطقه آزاد و منطقه 
ویژه تجاری و نوسازی ناوگان هوایی و توسعه فرودگاهی و ایجاد 
نمایشگاه ها، گام های بلندی است که به سمت هاب شدن فرودگاه 

امام برداشته می شود.
امروزه ، فرودگاهها به عنوان موتورهای محرکه و پیشرانههای 
توسعه و بالندگی اقتصادی و اجتماعی و تامین کننده شکو فایی 
ناحیه ای، منطقه ای و اجتماعی و تامین کننده شکوفایی ناحیه ای 
، منطقه ای، ملی و فرا منطقه ای و پیوند دادن اقصی نقاط کره 
زمین به یکدیگر و تبدیل به یک دهکده جهانی ، نقش بی بدیل 
خود را به رخ همگان می کشند، اگر چه شکوفایی ملی، منطقه 
ای و بین المللی با آثار منفی و خارجی ، مانند آالیندگی ناشی از 
سوخت و سروصدای موتورهای هواپیما  و سایر عوارض زیست 
محیطی قرین است. اما نقش مهم ترابری هوایی در شتاب بخشیدن 
انکارناپذیر  جهان  کنونی  شرایط  در  کاال  و  مسافر  جابجایی  به 
است. شرایط اقتصادی، بازرگانی و صنعتی کنونی جهان موجب 
شده است که برخی فرودگاهها از گرهگاههای زیربنای صرف به 
مکانهای خدماتی چند وظیفه ای تح.ل پیدا کنند. با رواج مفهوم 
هایی چون شهرک فرودگاهی توانسته اند این دگرگونی بنیانی را 
شتاب بخشند. همزمان با این تحول ، انگارههای تجمعگاههای 
و  نسبی حمل  موفقیت  دلیل  به  نیز  فعالیتهلی خاص  و  صنعتی 
نقل هوایی دگرگون شدهاند. به همین دلیل فرودگاهها به عنوان 
گرهگاههای اقتصاد جهانی از یک سو به کربران و از سوی دیگر 
به تولید کنندگان محصوالت و فعالیتهای خاص تبدیل شدهاند.

وجود مناسبات دو سویه میان فرودگاه و شهر یک واقعیت 
تاریخی است و رویکرد به آینده فرودگاهها تنها در ارچوب یک 
دورنمی تاریخی می تواند نتایج ملموسی به دست دهد. شکل گیری 
بزرگراهها،آبراههها، شبکه راه آهن، جملگی در قالب زیرساختها 
و زیربناه تحقق پیدا میکند و به همین لحاظ پیوند فرودگاهها با 
این گونه زیرساختها در توسعه نواحی و مناطق فرودگاهی نقش 

حیاتی دارند. 
یک زمانی گمرک را وصول کننده درآمد می دانستند، یعنی 
تعریف نقش گمرک در سازمان های بین المللی تنها سازمانی بود 
تنها  اکنون گمرک  اما  که درآمدهای گمرکی را وصول می کرد 
حمایت کننده  تجارت،  تسهیل کننده  نیست.  درآمد  وصول کننده 
از تولید، صیانت کننده از سالمت جامعه و به نوعی تامین کننده 
امنیت جامعه است. چون اینها که کنار هم قرار بگیرند می توانند 
شکل و کارکرد گمرک را تشکیل دهند. طبیعتًا هرکدام از اینها 
از  تاثیر می گذارد. حاال مجموعه ای  دچار خدشه شود بر گمرک 
این بخش هایی که روی گمرک تعریف شدند مستلزم در دست 
داشتن ابزار و تجهیزات مورد نیاز است. این ساختار و تجهیزات 
شامل نیروی انسانی و تجهیزات سخت افزاری یا نرم افزاری است. 
از  دارد،  وجود  تجهیزات  بحث  برای  اکنون  که  محدودیت هایی 
مشکالت عمده ای است که متاثر از ناکافی بودن بودجه گمرک 

یا مسائل دیگر است.
عوامل  دلیل  دو  به  هوایی  ترابری  اقتصادی  کاتالیتیک  اثر 
اقتصادی و مکانی پدیدار میشود: عامل اقتصادی ناشی از ترابری 
هوایی و عامل مکانی ناشی از کاربری ترابری هوایی است. عانل 
اقتصادی خود اثر مستقیم پدید میآورد که دربرگیرنده فعالیتهای 
اقتصادی و فعالیتهای خطوط هواپیمایی است . برآیند حاصل از 
اثر مستقیم، پیدایش تقاضا برای دریافت کاال و خدمات پیشرفته از 
سوی عرضه کنندگان است. اما اثر مستقیم همراه با اثر غیر مستقیم 
موجب پدید آمدن اثرات القایی می شود که تقاضای مستقیم و 
غیرمستقیم کاربران را به وجود میآورد. اثرمکانی ترابری هوایی، 
که با کاربرد ترابری هوایی ظاهر میشود، اثر کاتالیتیک )تسریع 

کنندگی( را ایجاد می کند.
روند استقرار شرکت های تابعه موسسات فعال بین المللی، 
از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۷ نمایانگر ارتباط و هماهنگی بین استقرار 
شعبه ها و نمایندگی های شرکت ها با توسعه ترابری هوایی است 
آسان و سریع مسئوالن  امکان دسترسی  و مشخص میکند که 
شرکت های مرکزی و شرکت های تابعه به یکدیگر در کنار امکان 
دسترسی سریع شعبه های شرکت ها به نزدیک ترین فرودگاه با 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی از مهمترین عوامل انتخاب 

مکان سرمایه گذاری محسوب می شود. 
عامل سرعت در جا به جایی انسان و کاال با عوامل اقتصادی 
و مکانی ارتباط مستقیم دارد. توزیع جغرافیایی بهینه یک شرکت 
در نواحی مختلف به واسطه وجود ارتبطات هوایی به سهولت و 
سرعت امکان پذیر میشود . هم اکنون ۳۴۶۹۱ شرکت فرا ملیتی 

در سطح جهان توزیع شده اند. 
به هنگام جستجوی مکانی،  طبیعی است که یک شرکت 
محلی را بر میگزیند که از طریق هوایی به سرعت قابل دسترسی 
باشد، مزیت های گزینش مکانی با در نظر گرفتن سرعت دسترسی 

عبارتند از:
از طریق  غیره  و  بازاریابی  فروش،  توزیع،  تدارکات،  خرید، 

هوایی آسان تر و سریع تر صورت میگیرد. 
توزیع شبکه ای موزون دفاتر نمایندگی های شرکت فرا ملیتی 

در مکان های دلخواه میسر است.
که  است  عواملی  از  یکی  هوایی  تردد  به  مربوط  امکانات 
شرکت های فرا ملیتی در تعیین محل استقرار شرکت های متبوع 
و وابسته مورد توجه قرار میدهند. زیرا سهولت سفرهای کاری و 
حمل و نقل هوایی از عوامل موثر در موفقیت این شرکت هاست. 
سیر تکاملی فرودگاه های فعال در جهان به سوی شهرهای 
نقل  و  حمل  مزایای  نتیجه  در  فرودگاهی  مناطق  و  فرودگاهی 
هوایی مسافر و بار سرعت باالب جا به جایی و شرایط مطلوب 

اقتصادی هر لحظه شتاب بیشتری میگیرد. افزون بر این شهرها 
و مناطق فرودگاهی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش 

به سزایی ایفا میکند. 
شهر فرودگاهی امام خمینی مانند دیگر مناطق آزاد از معافیت 
های گوناگون برخوردار است. از لحاظ میزان وسعت هم ۱۵۰۰ 
است. اقتصادی  ویژه  منطقه  هکتار  و ۲۵۰۰  آزاد  مناطق  هکتار 
همچنین ۴ هزار هکتار مربوط به فعالیت های فرودگاه امام خمینی 
است و ۶ هزار متر باقی هم برای زمین های نرمال و ذخیره برای 

آینده در نظر گرفته شده است.
امام خمینی  فرودگاهی  توسعه شهر  اول  در طرح  اولویت 
و احداث بندر خشک  بحث بار است و در این خصوص منطقه 
آزاد و ویژه را راه اندازی  گردیده  که خط سریع السیر راه آهن 
تهران- قم – اصفهان از شهر فرودگاهی امام عبور  خواهد کرد. 
بسته های بار از نوع حمل و نقل ترکیبی است یعنی باید حمل 
و نقل هوایی ما اتصال به حمل و نقل ریلی یا زمینی شود که 
در حال حاضر زیرساخت های بخش هوایی آن فراهم شده است 
و یک بخشی از خطوط ریلی که قدیمی هم هست را در اختیار 
داریم، اما امکان اتصال به فرودگاه را ندارد که الزمه آن  زیرساخت 

های مربوط به آن است . 
درمورد اتصال کمربندی جنوبی به فرودگاه امام باید گفت  
زمانی که بار به فرودگاه میآید  نیاز دارد تا به صورت زمینی به 
از  را  آن  بسترهای  باید  به همین جهت  منتقل شود  کل کشور 
قبل فراهم نمود  تا بارهای حجیم را که از طریق هوایی میآید را 
در بستر فرودگاه جابجا کرد، به عبارت دیگر استفاده از ظرفیت 
موجود فرودگاه و آماده کردن زیرساخت ها برای توسعه آتی بار 
و مسافر جزء اهداف اصلی جهت احداث بندر خشک چهار وجهی 
است  برای این اهداف الزم است ترمینال باری )کارگو( ساخته 
شود تا واردات و صادارت بار افزایش یابد که این امر نیاز به طرح 
جامع داشت از این جهت که اگر امروز اقدامی صورت می گیرد 

۱۰ سال دیگر مانع توسعه آن نشود.
با  احداث بندر خشک در طرح جامع شهر فرودگاهی امام 
خمینی به جای اینکه کاال در بنادر شمال و جنوب ترخیص شود 
می تواند از طریق گمرک پلمب شود و در این بندر  تشریفات 
البته این بدان معنا نیست که شامل  گمرکی به آن تعلق گیرد. 
بهره مندی های خاص مناطق آزاد نمی شود بلکه هر آنچه که 
شامل مناطق آزاد می شود به این منطقه نیز تعلق می گیرد و در 

اینجا گمرک هم نظارت خود را خواهد داشت.
از سویی دیگر سازمان گمرک سومین منبع درآمد دولت پس 
از نفت ومالیات می باشد از آنجایي که کشور مابا۱۶۵۰۰۰۰کیلومتر 
مربع مساحت ۹۷/۳۷۶۷۰۸ مورخ۹۷/۴/۵ با کوه های  سربه فلک 
به  منجر  که  مرکزی  وسیع  کویرهای  و  زاگرس  و  البرز  کشیده 
اختالف دما و ندرت منابع آبی گردیده و فقط ۱۰% از کل مساحت 
کشور قابل کشت بوده و هنوز زندگی عشایری وکوچ نشینی در 
کشور  جریان دارد و در طی سالیان متمادی ایران زمین در مسیر 
جاده ابریشم بعنوان شاه راه تجارت،بازرگانی و ترانزیت کاال بین 
شرق و غرب عالم محسوب گردیده،از سویی کشور ایران باهزار 
نوع گویش  ده  نوع قومیت،اشغال سراسری پنج بار در طول تاریخ، 
موقعیت ژئو پلیتیک و....به واسطه تنوع اقلیم اغلب اقتدارگرایی در 
طول حیات جغرافیای سیاسی جامعه ایران قدمت یافته است زیرا 
مدیریت منابع آبی به قدرت و نظم نیازمند بوده  که ناخواسته طی 

صدها سال تا به امروز اقتصاد دولتی بر آن حاکم گردیده است
درآمدهای دولت حاصل از نفت و مالیات باتوجه به مسائل 
سیستم بانکی  و مشکالت انتقال ارز حاصل از فروش نفت و گاز 
به کشور با اختالالتی همراه بوده و بعضا کشور ها بدنبال تحمیل 
کاال بجای پول نفت ایران میباشند همچنین بنابر نوپا بودن ساختار 
جدید مالیاتی در کشور آنچه در بودجه عمومی سالیانه دولت و 
مجلس پیش بینی کرده بودند  آنچنان که تصورمی گردد محقق 
نگردیده است لیکن سهل الوصولترین راه درآمد برای دولت، اخذ  
تملیکی،  اموال  آوری و فروش  حقوق و عوارض گمرکی ،جمع 
راهنمایی و رانندگی و عوارض خروجی برای دخل و خرج اداره 

کشور تامین بودجه دولت جمهوری اسالمی میباشد.به بیان ساده 
تر اینکه موقعیت گمرک ایران میتواند هم نقطه فرصت و هم نقطه 
آسیب نظام مقدس جمهوری اسالمی محسوب گردد  که درصورت 
برنامه ریزی و هدفگذاری عملیاتی و کاربردی امکان توسعه ، رشد 
و بالندگی اقتصادی وانجام فرامین مقام معظم رهبری مدظله العالی 

و تحقق اقتصاد مقاومتی را پیدا خواهد کرد.

اهمیت حمل و نقل چند وجهی درتوسعه  کشور
مفهوم توسعه پایدار برای بیان ضرورت هدایت آینده زمین و 
بشریت در سطح جهان به کار می رود. بخش حمل ونقل، نقش 
تعادل زیست محیطی  اقتصادی و هم در  مهمی هم در توسعه 
ایفا میکند. رویکرد جامع چندوجهی سیستم حمل ونقل،  جهان 
گامی مهم به سوی جابجایی پایدار عالوه بر پیشرفت های فنی 
لحاظ  از  تر  صرفه  با  و  تر  پاک  نقلیه  وسایل  زمینه  در  مختلف 

مصرف انرژی است.
ترانزیتی در  به عملکرد کل کاالهاي  ارقام مربوط  بررسی 
سطح جهان براي نشان دادن اهمیت ترانزیت کافی است. براساس 
آخرین ارقام منتشر شده از سوي منابع سازمان تجارت جهانی ، در 
حال حاضر ارزش کاالهایی که در سطح جهان میان کشورهاي 
مختلف ترانزیت می شود فراتر از ۵ میلیارددالر است که هر سال 
به میزان قابل توجهی در رشد است . بین آسیا و اروپا، ساالنه بیش 
از ۱ میلیارد دالر کاال مبادله می شود که نزدیک ۱۴۰۰ میلیارد دالر 
آن را هزینه هاي حمل و نقل تشکیل می دهد. به زبان ساده تر 
این مبلغ میان کشورهایی تقسیم می شود که کاالي ترانزیتی از 
قلمرو آنها عبور کرده است . بنابراین کشوري که بیشترین سهم 
را در ترانزیت این مقدار کاال میان آسیا و اروپا یا آسیا و کشورهاي 
داخل این قاره داشته باشد، متقابال نصیب بیشتري از این درآمد 

هنگفت می برد. 
اما مهمترین عاملی که به تقسیم عادالنه تر این مقدار درآمد 
ارزي میان کشورهاي منطقه کمک می رساند، موقعیت استراتژیکی 
کشورها است که به صورت طبیعی یا به ابزارهاي ترانزیتی مناسب 
تري دسترسی دارند یا در موقعیتی قرار گرفته اند که کشورهاي 
دیگر گریزي جز عبور از خاکشان براي صدور کاالهاي تولیدي یا 

ورود کاالهاي خریداري شده از خارج منطقه در برندارند.
حال اهمیت حمل و نقل و نقش آن در توسعه ترانزیت بیش 
از پیش روشن می شود و این براي ایران نیز از باالترین مزیت 
در کل منطقه برخوردار است .چرا که بیشترین کریدورهاي سنتی 
و باستانی منطقه از ایران می گذرد و اکنون نیز ایران مهمترین 
محور براي مبادال ت کاالیی این منطقه آسیاي میانه به شمار 
می رود. در واقع ایران در این بازار کوتاه ترین و امن ترین مسیر 
را عرضه می کند، مسیري که با استفاده از آن کشورهاي آسیاي 
میانه و قفقاز می توانند کاالي خودشان را با سرعت باال وهزینه 

پایینی به مقصد برسانند.
اجتماعی،  مختلف  هاي  بخش  که  است  پلی  ونقل  حمل 
اقتصادي، سیاسی و فرهنگی جوامع برروي آن به سوي رشد و 
تعالی حرکت می کنند جمهوري اسالمی ایران کوتاه ترین، امن 
ترین و اقتصادي ترین مسیر ترانزیت کاال بین آسیا و اروپا است 
و درآمد کشور از محل خدمات مرتبط با ترانزیت کاال، در هر سال 

قابل مالحظه می باشد.
کشورما همواره یکی از مسیرهاي مهم مبادله کاال و تجارت 
بین المللی بوده که از قدمتی حدود ۳ هزار سال برخوردار است، 
حمل ونقل دریایی و ترانزیت به علت اقتصادي بودن و قابلیت 
انعطاف پذیري و کیفیت باالي خدمات، یکی از شیوه هاي مهم 
حمل ونقل در مسیرهاي ترانزیتی به شمار می رود. این بخش در 
رشد اقتصادي منطقه و درآمد ارزي براي کشور سهم به سزایی دارد.

ضرورت وجود بندر خشک
پایانه اي ترکیبی در پس کرانه است که به بندري ساحلی 
متصل است. تجهیزات الزم و کافی براي مواجهه با تردد ناشی از 
چندین شیوه حمل ونقل اعم از جاده اي، ریلی و هوایی در آن در 
نظر گرفته شدهاند و مشتریان میتوانند کاالهایشان را با استفاده 

از این شیوههاي مختلف به آن ارسال  کنند و یا از آن تحویل 
گیرند)صنعت حمل و نقل، ۱۳۸۷(

توسعه بندر را میتوان به صورت برنامهریزي و توسعهي بندري 
جدید یا گسترش بندر موجود در نظر گرفت که اغلب هدف از آن 
افزایش ظرفیت یا ارتقاي عملیات بندري است ، بطور کلی ، توسعه 
بندر در ۳ سطح  مختلف ملی ، محلی و پایانه بندر مد نظر قرار 
میگیرد . مطالعه ي کامل سطوح فوق ،فرآیندي پیچیده و مستلزم 
مشارکت کارشناسان مختلف با زمینه هاي تخصصی متنوع است. 
در طراحی و توسعه بندر باید به نوع بندر ، محل آن و معیارهاي 
طراحی اولیه توجه  کرد که باید اهداف طرح ، طرحهاي مشابه 
، مانند تخلیه وبارگیري  بندري  ، نوع عملیات  منطقهاي و ملی 
کانتینرها و سایرکاالها ، ترانزیت و انتقال کاالها از و سیله اي به 
وسیله دیگر ، صادرات و واردات کاال ، شناور طراحی و تجهیزات 

عملیاتی را در نظر گرفت. )گروه مولفان وطاهري، ۱۳۸۸(
نقلیهاي درون مرزی است که  پایانهاي میان  بندر خشک 
مستقیمًا با بنادر دریایی مرتبط بوده و از نظر وسائط نقلیه دارای 
واحدهای  توانند  مي  کنندگان  مصرف  که  است  باالیی  ظرفیت 
استاندارد کاال را ار آن تحویل گرفته یا به آن تحویل دهند، گویی 

این عمل را مستقیمًا در بنادر انجام مي دهند.
بندر خشک پایانهاي ترکیبی در پس کرانه است که به بندری 
ساحلی متصل است. تجهیزات الزم و کافی برای مواجهه با تردد 
ناشی از چندین شیوه حمل و نقل اعم از جاده ای، ریلی و هوایی 
در آن در نظر گرفته شده اند و مشتریان مي توانند کاالهایشان 
را با استفاده از این شیو ههای مختلف به آن ارسال کنندو یا از 

آن تحویل گیرند.
بنادر ساحلي  به  داخلي کشور نسبت  نقاط  در  بنادر خشک 
قرار دارند ولیکن داراي ارتباط مستقیم با بندر و یا بنادر ساحلي 
هستند و در زمینهي جابه جایي بین المللي کاالها در ارتباط با 
مقاصد کاالهاي وارداتي و یا مبادي کاالهاي صادراتي مي باشند.

بندر خشک و ملزومات آن
منطقه امن دارای درگاه برای ورود و خروج؛

انبارهای مسقف و باز مجزا شده برای واردات، صادرات و 
ترانسشیپ منت و برای کاالهای فسادپذیر، محموالت باارزش باال،

محموالت خطرناک شامل ترکیبات پرخطر؛
تسهیالت انبارداری شامل انبارداری ضمانت دار گمرکی؛

تسهیالت ذخیره سازی و بازرسی، کنترل و نظارت گمرکی؛
تجهیزات مناسب تخلیه و بارگیری کانتیرها و محموله ها؛

راه های خدماتی و آسفالته داخلی برای استفاده در عملیات 
و منطقه جمع آوری؛

مکفی  پارک  فضای  با  ناوگان  وقف  جهت  مناسب  مکان 
برای ناوگان باری؛

ساختمان اداری مطابق طرح های مصوب مندرج در موافقت 
فورواردرهای  قبیل  از  متقاضیان  دیگر  و  گمرک  برای  اصولی 
بانکها  گمرکی،  کارهای  ترخیص  کشتیرانی،  های  بار،نمایندگی 

و سایر خدمات مرتبط؛
۱۰-سیستم های اطالعات و ارتباطات شامل سیستم های 

الکترونکی تبادل داده ها، اسکنرها و تجهیزات توزین ناوگان؛
و  ناوگان  کانتینر،  تعمیر  محوطه  لزوم،  صورت  در   -۱۱

تجهیزات.
۱۲- کارکردها و محورهاي کلیدي بنادر خشک

کارکردها و وظایف کلیدي بنادر خشک را مي توان در چهار 
محور خالصه نمود:

انتقال کانتینر بین گونه هاي مختلف حمل شامل ریلي، جاد 
هاي و آبراههاي داخلي به عنوان یک پایانه کانتینري چندوجهي؛
انجام سایر عملیات متعارف در پایانه هاي کانتینري بندري؛

انجام خدمات گمرکي؛
ارائه خدمات لجستیکي.

خدمات بنادر خشک
عالوه بر خدمات پایه ای که بنادر خشک در پس کرانه ارایه 

مي دهند، خدماتي نظیر موضوعات زیر ارائه میشوند:

انبارسازي کاال
نگهداري از کانتینرهاي خالي

تعمیرات کانتینر
امور گمرکي و ترخیص

پشتیباني کاال
اهداف راه اندازی بندر خشک؛

در  توان  را مي  بنادر خشک  اندازی  راه  اهداف  ترین  مهم 
موارد زیر خالصه کرد:

۱-افزایش خدمات بندر در منطقه داخلی کشور؛
۲-کاهش تقاضای نیاز به استفاده از اراضی حاشیه ساحل؛

۳-افزایش کارایی حمل ونقل؛
۴-بهبود وضعیت زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل؛

۵-بهبود وضعیت مالی و اقتصادی؛
۶-افزایش سرمایهگذاری مستقیم کشورهای خارجی؛

کیی  لجست  سازی  کیپارچه  و  اقتصادی  توسعه  ۷-تسریع 
مناطق داخلی کشور؛

۸-بهبود فرایند توسعه پایدار؛
۹-کاهش آثار زیست محیطی.

بنادر خشک حاصل  اندازی  راه  از  مهمترین مزایایی را که 
میشوند را مي توان در عبارات زیر برشمرد:
کاهش کلي هزینههاي حمل و نقل؛

ترغیب به استفاده از راه آهن به جاي ا ستفاده ا ز جاده و در 
نتیجه کاهش خسارت به محیط زیست؛

تقویت وضعیت بنادر در زنجیره هاي حمل ونقل؛
تقویت راهکارهاي ترکیبي حمل ونقل؛

افزایش جریانهاي کاال؛
کاربري بهینه از ظرفیتهاي موجود؛

شهري  نواحي  در  گرانقیمت  اراضي  خرید  به  نیاز  کاهش 
حاشیهي بندري؛

احتمال کاهش قابل توجه گره هاي ترافیکي در معابر شهري 
و دروازه اي،

بهعلت انتقال شیوه ي حمل و نقل جادهاي به ریلي؛
کاهش مشکالت محیط زیست در شهرهاي ساحلي؛

یکپارچگي محوطه هاي بندري با شهرها؛
بهبود در جریان ثبت دادهها و جمع آوري آمار و اطالعات؛
افزایش قابلیت برنامه ریزي و زمانبندي ارسال و حمل کاال؛
توسعه ي نواحي داخلي کشور و ایجاد فرصت هاي مختلف 

شغلي،به ویژه در کشورهاي توسعه نیافته؛
احتمال افزایش سرعت مراحل گمرکي براي کاالهاي حمل 
شده به وسیله ي احداث بنادر خشک مجهز به خدمات گمرکي.

با توجه به موقعیت قرارگیری و خدماتی که ارایه مي شوند، 
بنادر خشک به سه دسته به شرح زیر تقسیم بندي مي شوند: بنادر 
خشک دور از ساحل؛بنادر خشک با فاصله متوسط از ساحل؛بنادر 
خشک نزد یک به ساحل است و بندر خشک فرودگاه امام خمینی  

به عنوان بندر خشک دور از ساحل است. 
بنادر خشک دور متداولترین نوع بنادر خشک هستند و در 
عمده  دلیل  دارد.  تری  طوالنی  تاریخچه  دیگر  انواع  با  مقایسه 
استفاده از این نوع بنادر خشک صرفًا این است که به دلیل فاصله 
و حجم کاالهای ورودی از چشم انداز هزینه های مصرفی را ه 

آهن روش حمل و نقل مناسب تری به نظر میرسد.
ایجاد دفاتر شرکت هاي حمل و نقل، شرکت هاي صادراتي و 
وارداتي  و تسریع در ارسال خرده بار )گروپاژ( و کاهش هزینههاي 
از ساحل و حضور واسطههاي عمده  بنادر خشک دور  حمل در 
فروشان  عمده  نمایندگان  و  تجاري  فروشان  عمده  و  فروشي 
از  فیزیکي،  توزیع  مدیریت  نهایتًا  و  توزیع  هاي  کانال  توسعه  و 
مصادیق افزایش بهرهوري هزینه و زمان و نیروي انساني است.

همچنین تلفیق کارهاي مشترک براي مقاصد مشترک، در 
چنین بنادري، قابل برنامه ریزي و بهره برداري است. در مقایسه با 
شیوه سنتی انتقال ریلی کاال به و از بنادر، تفاوت این شیوه اساساً به 
خدمات ارایه شده در این بنادر در زمینه مسایل گمرکی و همچنین 
کاهش ارتباطات مستقیم جاد هاي به ساحل و در نتیجه کاهش راه 
بندان مسیرهای منتهی به بندر ساحلی مي شود. با توجه به این 
که هرقطار به طور تقریبی مي تواند جانشین ۴۰ کامیون شود،آ 
ثار زیست محیطی پیرامون جادههای منتهی به بندر ساحلی نظیر 
میزان آالیندههای هوا، آلودگی صوتی و غیره نیز کاهش مییابند.

بخشی از منفعت های بنادر خشک دور مربوط به تغییر نوع 
حمل و نقل از جادهها به خطوط راه آهن است که منجر به کاهش 
تراکم در ورودی های بنادر دریایی و محیط اطراف آنها مي شود. 
هر قطار مي تواند جایگزین ۳۵ کامیون در اروپا و ۱۰۰ کامیون 
در آمریکا گردد و از اثرات برونی ناشی از حمل و نقل جاده اي 
بکاهد. دلیل عمده همکاری بندر دریایی با بندر خشک دور این 
است که از این طریق با ارائه خدمات بهتر با هزینه کمتر بخش 

وسیع تری از مناطق پشت ساحلی تحت پوشش قرار مي گیرد.
محل استقرار بنادر خشک باید حداقل سه ویژگی را دارا باشد:

نخست قابلیت دسترسی به آن آسان و اقتصادی باشد که 
در خشکی بهترین آن حمل و نقل ریلی است؛ثانیًا در نزد کیی 
مراکز تولید قرار گرفته باشد؛نهایتا در مناطق خوشه های توزیع 

قرار گرفته باشد.
چرخه مطلوب ایجاد بندر خشک باید بین چهار آیتم لینک 

قوی و تأثیرگذار ایجاد نماید. این چهار حلقه عبارتند از: 
۱. سرمایه گذاری در صنایع لجستکیی، تولیدی، کشاورزی 

و خدمات؛
۲. توسعه زیر ساخت هاي حمل و نقلی و تشویق سرمایه 

گذاری به این منظور
۳. توسعه حمل و نقل چند وجهی

۴. کاهش هزینه هاي حمل و نقل و ترانزیت کاال.
احداثبندر خشک،  تعیین محل  در  مؤثر  عوامل  به  توجه  با 

موارد زیر ارایه شده است:
جریان هاي ترافیکي بین مراکز تولید، مصرف و بنادر؛

ادامه دارد

فرصتها و چالش های گمرک منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی فرودگاه امام خمینی )ره(

بندر خشک در شهر فرودگاهی امام خمینی)ره(
تالیف : محمدحسین اسالمی

مقدمه 
شهر  منطقه  در  توسعه  استراتژی 
تبدیل فرودگاه  امام خمینی)ره(  فرودگاهی 
است.  منطقه  پارک  لجستیک  به  امام 
وجود  چندوجهی  حمل ونقل  امکان  اینجا 
دارد. بااتصال دریای شمال و جنوب ایران 
امام  فرودگاه  امام  فرودگاه  به  ریل  توسط 
به بندر خشک تبدیل می شود. بدین ترتیب 
فرودگاهی  شهر  در  چهاروجهی  حمل ونقل 
همه  و  شد  خواهد  فعال  خمینی)ره(  امام 
عمده ترین  می گیرد.  قرار  اقتصادی  فعاالن  اختیار  در  پردازش  امکانات 
بیمه ای،  خدمات  انجام  و  امام  فرودگاه  شدن  منطقه  هاب  ما  اولویت 
نمایشگاهی و هوایی است و درنهایت فرودگاه امام محور توسعه صادرات 

و حمل ونقل خواهد بود . 
بیش از 9۰ درصد حمل ونقل کاال در جهان از طریق دریا و توسط 
کشتی ها صورت می گیرد  و یکی از ازاقتصادي ترین روش هاي حمل 
که  کشورهایی   . است  آب  ازطریق  حمل  طوالنی  درمسافرتهاي  ونقل 
میکنند  استفاده  زمینی  ونقل  حمل  شبکه  از  ندارند  دسترسی  آبراه  به 
اقتصادي  و  پشتیبان  که  است  دریایی  ونقل  حمل  پایگاه  درواقع  بندر 
ترین شکل توزیع ک چالش های فراروی سازمان گمرک، موجب تغییر 
مداوم نظام مدیریتی گمرک ها در کشورهای مختلف جهان شده است. 
چالش های  با  جهان  گمرک  سازمان های  مدیران  کنونی  برهه ی  در 
گسترده ای روبرو هستند. گرایش به سمت جهانی شدن، افزایش تغییر 
و تحوالت تکنولوِژی، مشتریمداری، کاهش عمر محصول، تغییر ماهیت 

کاال، منطقه گرایی و ... است.
به نظر می رسد، مشکالت مدیریت دولتی)بوروکراسی(، جهانی شدن، 
اقتصادی و توفیقات بخش خصوصی  ناپذیری، تئوری های جدید  تطبیق 
بوده  اخیر  در سال های  دولتی  مدیریت  فراروی  چالش های  مهم ترین  از 

است.اال می باشد .
در دنیاي امروز زیربناي اقتصاد هر کشور با اتکا بر شبکههاي گسترده 
حمل و نقل جاده اي، ریلی، دریایی و هوایی استوار است. در این رهگذر 
کشورهایی میتوانند اقتصاد پویاتري داشته باشند که نسبت به توسعه همه 
جانبه زیرساختهاي حمل و نقل خود گام هاي جدیتري برداشته و ازتمام 
نمیتواند  هیچ کشوري  نمایند.  استفاده  راه  این  در  خود  منابع  و  ظرفیتها 
بدون برخورداري از شبکه هاي گسترده حمل و نقل، آیندهاي مطمئن براي 
جامعه خود فراهم نماید. از این رو در تمامی دوران کشورها در تالش براي 
رسیدن به بازارهاي پر رونق کاال از طریق راههاي ارتباطی سریع و آسان 
به همدیگر بودهاند. جاده باستانی ابریشم نمونه اي بارز از مسیر ارتباطی 
تجاري کشورها در سال هاي دور بوده است )تبادل کاالي چین و آسیاي 
قفقاز،  هاي  حوزه  با  قلمروایران  طریق  از  و شمال شرق  در شرق  میانه 
آسیاي غربی، حوزه دریاي مدیترانه و بالعکس( .اگر حمل و نقل را عامل 
اصلی تجارت و به تبع آن ترانزیت در نظر بگیریم موارد دیگري نیز در 
کنار آن معنا پیدا می کنند. مناطق آزاد با هدف جذب سرمایه های خارجی 

و رونق صادرات غیر نفتی کشور در راستای توسعه ایجاد می شود نسل 
چهارم بنادر با مقوله جهانی شدن به گونه ای شکل گرفته است که بنا به 
مطالعات صورت گرفته در این حوزه  وجود بندر خشک چهار وجهی می 

تواند  موارد ذیل را بهمراه داشته باشد : 
توسعه اقتصادي و تجاري ،اشتغال، کاهش قیمت تمام شده، توسعه 
فعالیت پایانههاي دریایي ، توسعه ي سیستم هاي حمل و نقل ریلي،حل 
ایجاد  زمان،  نقلي،مدیریت  و  حمل  ساختار  تغییر  نقل،  و  حمل  مشکالت 
فرصت هاي سرمایه گذاري، مبادله ي منطقه اي کاال، رفع چالش سرمایه 
سنگین،ایجاد فرصت هاي سرمایه گذاري، مبادله ي منطقه اي کاال،رفع 
چالش سرمایه سنگین، افزایش بهره وري،آثار زیست محیطي، کاربري 
انتشار گازهاي، کاهش  هاي مفیدتر، توسعهي صنعتي- تجاري، کاهش 
ازدحام، کاهش میزان خطر تصادفات خواهد بود که در این بخش توسعه 
اقتصادی را به عنوان یکی از شاخص های فوق را مورد بررسی قرار می 
دهیم که در بخش های بعدی  یکایک موارد فوق بصورت مفصی مورد 

تبیین قرار خواهد گرفت.

قسمت اول
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سرمربی تیم ملی والیبال دختران نوجوان:
برنامه کلی ما استعدادیابی از سراسر ایران است

سرمربی تیم ملی والیبال دختران نوجوان 
کرونا  شیوع  به  توجه  با  هرچند  می گوید 
محدودیت هایی وجود دارد اما برای آماده سازی 
سراسر  در  را  استعدادیابی  باید  نوجوانان  تیم 

ایران انجام داد.
فدراسیون  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
والیبال به تازگی میترا شعبانیان را به عنوان 
سرمربی تیم ملی دختران نوجوان انتخاب کرد تا 
این تیم را آماده حضور در قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ 

کند. این مربی دو بار دیگر در سال های ۸۶ و ۹۷ هدایت این رده سنی را به عهده داشت. 
شعبانیان به برنامه خود برای هدایت تیم نوجوانان اشاره و بیان کرد: با توجه به 
دو دوره تجربه در رده نوجوانان و با به روز کردن اطالعاتم در این زمینه امیدوارم که 
بتوانیم گام های مثبتی برداریم. مسابقات نوجوان دختر آسیا سال ۲۰۲۳ برگزار می شود 

و باید از رده های پایین تر استعدادیابی کنیم. 
او افزود: برنامه کلی ما استعدادیابی از سراسر ایران است. باید بازیکنان را در 
گروه ها مختلف ارزیابی کنیم تا به مرحله تشکیل اردوها برسیم. البته زمان شروع اردوها 
را نمی دانم چون به دلیل کرونا دستمان بسته است و روند کار به سرعت انجام نمی شود، 
اما زمان داریم و باید از آن به نحو احسن استفاده کنیم. از همه استان ها هم کمک 
می گیریم تا در روند کار حق کسی ضایع نشود. شعبانیان با بیان اینکه آخرین اعزام 
تیم نوجوانان به قهرمانی آسیا سال ۹۷ بود، ادامه داد: خیلی از بازیکنان آن تیم در لیگ 
بازی می کنند. متاسفانه آنها به دلیل شیوع کرونا و لغو شدن مسابقات بین المللی، تیم 
ملی جوانان و مسابقه بین المللی این رده را از دست دادند. دو دوره در سال های ۸۶ و 
۹۷ سرمربی نوجوانان بوده ام و بعد از مسابقات اکثر بازیکنان را به لیگ وارد کردم که 

خوشبختانه پیشرفت کردند و االن در تیم بزرگساالن هستند.
او در پاسخ به این سوال که آیا در این سه سال برای تیم نوجوانان پشتوانه ای 
برگزار شده  نونهاالن  رده های  در  استانی  داخل  است؟ گفت: مسابقات  ایجاد شده 
اما جشنواره ای نداشتیم. استان ها و آموزش و پروش هر سال جشنواره  یا مسابقات 
انتخابی برگزار می کردند اما بعداز کرونا آن مسابقات برگزار نشدند. بنابراین کار، خیلی 
سخت است. امیدوارم با توجه به زمانی که داریم بازیکنان را استعدادیابی کنیم. کار در 
رده نونهاالن خیلی سخت تر است چون احتماال بازیکنان از نظر فنی ضعیف هستند.  
امیدوارم با همکاری فدراسیون و گروهی که تشکیل می دهیم به خوبی پیش برویم. 
 شعبانیان که چند سال با تیم پیکان در لیگ برتر حضور داشت در پایان به 
جدایی از این باشگاه اشاره کرد و گفت: امسال با هیچ تیمی در لیگ نیستم چون بعد 
از اختالف نظری که با پیکان پیدا کردم، از این باشگاه جدا شدم. در ادامه هم باچند 
باشگاه مذاکره داشتم اما شرایط برایم خوب نبود و به توافق نرسیدم، به همین دلیل 

در لیگ حضور ندارم.

والیبال قهرمانی مردان آسیا؛
ایران و جبران ناکامی توکیو در توکیو!

تیم ملی والیبال ایران حدود ۴۰ روز بعد از المپیک توکیو، بار دیگر در ژاپن 
به میدان می رود، اما با نیمکت و ترکیبی متفاوت.

با اینکه ناکامی المپیک برای والیبال دوستان ایرانی سنگین بود و به راحتی 
با انتخاب سرمربی ایرانی و تشکیل اردوی تیم ملی برای رقابت  هضم نشد، اما 
آسیایی  مسابقات  در  و شمایل جدیدی  با شکل  ایران  والیبال  حاال  آسیایی  های 

ژاپن حاضر می شود. 
 ۲۸ تا   ۲۱ از  آسیا  مردان  قهرمانی  والیبال  مسابقات  دوره  یکمین  و  بیست 
عنوان  به  ایران  والیبال  ملی  تیم  که  برگزار می شود  ژاپن  میزبانی  به  شهریورماه 
مدافع عنوان قهرمانی، در صدر گروه B قرار دارد و با تیم های پاکستان، تایلند و 

هنگ کنگ هم گروه است.
بهروز عطایی که جای والدیمیر آلکنو را در راس تیم ملی گرفته، با ترکیبی 
باتجربه تیمش را برای تکرار عنوان قهرمانی راهی ژاپن  از جوان و ها و نفرات 

کرده است. 
ملی پوشان والیبال ایران در یک  سفر طوالنی و  پس از ۳۹ ساعت، به هتل 
محل اقامت خود در ژاپن رسیدند و از امروز کار خود با دیدار مقابل هنگ کنگ 

آغاز می کنند. 
بسیار مهم است چرا که  ایرانی  برای مربیان  این مسابقات  توان گفت  می 
موفقیت عطایی در مسابقات قهرمانی آسیا می تواند شروعی برای والیبال ایران با 
هدایت مربیان وطنی باشد. پیش از این بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که سطح 
مربیان ایرانی از مربیان خارجی پایین تر نیست. موفقیت عطایی در این رقابت ها 
برای والیبال ایران بسیار مهم خواهد بود و این مربی کار سختی را پیش رو دارد 

چرا که چشمان بسیاری به نحوه هدایت او در این رقابت ها دوخته شده است.
ترکیب تیم ملی ایران در رقابت های قهرمانی آسیا به شرح زیر است: 

پاسورها: علی رمضانی، جواد کریمی
اسفندیار  امیرحسین   قدرتی زن ها: میالد عبادی پور)کاپیتان(، میثم صالحی، 

و اسماعیل مسافر
 سرعتی زن ها: امیرحسین توخته، رضا عابدینی، علی اصغر مجرد و مهدی جلوه

 پشت خط زن ها: امین اسماعیل نژاد و صابر کاظمی

شکست سنگین تاتنهام؛
 »ویرا« طعم برتری را چشید

متحمل  کریستال پاالس  مقابل  خانه  از  خارج  دیدار  در  تاتنهام  فوتبال  تیم 
شکست سنگینی شد و با سه گل نتیجه را به شاگردان »پاتریک ویرا« واگذار کرد.

به گزارش دنیای جوانان، روز گذشته )شنبه( در آغاز هفته چهارم لیگ برتر 
باشگاه های انگلیس، تاتنهام که با هدایت »نونو اسپریتو« فصل را خوب آغاز کرده 
بود به میهمانی کریستال پاالس رفت و با حساب سه بر صفر شکست خورد. تاتنهام 
برخالف دیدارهای گذشته در بازی امروز، حرفی برای گفتن نداشت. غیبت »سون 
هیونگ مین« ستاره اهل کره جنوبی موجب شده بود تا تاتنهام در فاز تهاجمی توان 

الزم را نداشته باشد.
در دقایق ابتدایی، »اریک دایر« مدافع نام آشنای تاتنهام به دلیل مصدومیت 

جای خود را به »جوی رادان« داد.
تاتنهام برخالف دیدارهای قبلی، امروز عملکرد چندان خوبی در نیمه نخست 
نداشت و در طرف مقابل این کریستال پاالس بود که چند موقعیت مناسب گلزنی 

را از دست داد.
در دقیقه ۵۷ »تانگانا« مدافع تاتنهام با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج 
شد تا کار تیمش دشوارتر شود.در ادامه بازی حمالت میزبان شدت بیشتری گرفت 

و این تیم در تالش برای کسب نخستین بُرد فصل بود.
در دقیقه ۷۵ توپ به دست »بن دیویس« مدافع تازه وارد تاتنهام خود و داور 
نقظه پنالتی را نشان داد. »ویلفرد زاها« پشت توپ ایستاد و برخالف حرکت »هوگو 

لوریس« توپ را درون دروازه تاتنهام جای داد.
روند بازی تغییری نکرد و در دقیقه ۸۴ »ویلفرد زاها« بازهم تاثیرگذار بود و پاس 
او به »ادوارد« رسید تا این بازیکن که تنها یک دقیقه از حضورش در زمین می گذشت 
با ضربه ای آرام توپ را به قعر دروازه تاتنهام فرستاده و گل دوم پاالس را ثبت کند.

همین بازیکن در دقیقه ۹۳ در مصاف تک به تک با »هوگو لوریس« بازهم 
موفق نشان داد و گل دوم خود و سوم تیمش را به ارمغان آورد.

تاتنهام با قبول این شکست در امتیاز ۹ باقی ماند و پاالس هم ۵ امتیازی شد. 
با این اوصاف، »پاتریک ویرا« سرمربی فرانسوی پاالس موفق شد تا طعم پیروزی 

را با این تیم بچشد.

قرارداد کی روش و مصر؛ ماهی ۲.۲ میلیارد
کارلوس کی روش سرمربی جدید تیم ملی مصر روز دوشنبه وارد این کشور 

می شود تا قرارداد خود را به امضا برساند.
کارلوس کی روش پرتغالی که چند روز پیش به عنوان سرمربی جدید تیم ملی 
فوتبال مصر انتخاب شد، قرار است نخستین بار در تاریخ ۱۵ سپتامبر )۲۴ شهریور( 
وارد این کشور شود. فدراسیون فوتبال مصر به رهبری احمد مجاهد چند روز پیش 

و پس از مذاکرات با کی روش به توافقات نهایی دست یافت.
کی روش قرار است روز دوشنبه قرارداد رسمی خود را با فدراسیون فوتبال 
مصر به امضا برساند و به عنوان جانشین حسام البدری معرفی شود. او همچنین در 
تاریخ ۲۱ سپتامبر )۳۰ شهریور( برای تماشای دیدار سوپرجام این کشور میان تیم 
های االهلی طالئع الجیش عازم قاهره می شود تا این دیدار را از نزدیک تماشا کند.
قابل ذکر است که قرارداد کارلوس کی روش با فدراسیون فوتبال مصر ماهانه 
۸۵۰۰۰ دالر )۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان( است و توافق شده است که مالیات 
قرارداد از حقوق ماهیانه او کسر شود. همچنین دو طرف به توافق رسیده اند که 
فدراسیون فوتبال مصر هزینه های اقامت مربی پرتغالی و دستیار او را که در یک 
هتل اسکان دارند بپردازد. عالوه بر این، انجمن حامی مالی فدراسیون فوتبال مصر 

یک راننده اختصاصی برای کی روش در نظر گرفته است.
بلیط رفت و  تا هزینه  فوتبال مصر همچنین موظف شده است  فدراسیون 
برگشت کی روش پرتغالی را برای ۴ سفر در سال پرداخت کند. این کار در مواقعی 
انجام می شود که تیم ملی مصر درگیر هیچ مسابقه یا اردویی نیست. همچنین بین 
کادرفنی جدید و وینگادا مدیرفنی فدراسیون فوتبال مصر توافق شد در همان زمان 
یک اردوی بسته برای آمادگی جهت دیدار برابر لیبی در تاریخ ۹ اکتبر برگزار شود.

تیم ملی مصر پس از برگزاری ۲ بازی، با ۴ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی 
مرحله مقدماتی جام جهانی در قاره آفریقا حضور دارد. سرمربی قبلی این تیم پس از 
تساوی بدون گل برابر گابن از کار برکنار شد. تیم ملی مصر در دور سوم )۱۴ مهر( 
به مصاف لیبی صدرنشین گروه می رود و سپس ۱۸ مهر دیدار برگشت را مقابل 

همین تیم برگزار می کند.

فدراسیون فوتبال برای دیدار 
با کره جنوبی دو برنامه را به طور 
امیدوار  و  می برد  پیش  همزمان 
است ضمن فراهم کردن حضور تماشاگران 
واکسینه شده در ورزشگاه، قدم بزرگی را در 

زمینه ورود سیستم VAR بردارد.
ملی  تیم  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
با  و  مهم  پیروزی  دو  از  بعد  ایران  فوتبال 
انتخابی جام  نهایی  ارزش در شروع مرحله 
جهانی برابر تیم های سوریه و عراق، برای دو 
بازی دشوار در ماه آینده برنامه ریزی می کند 
تا حداکثر امتیازات را از دیدارهای هفته سوم 
و چهارم برابر رقبای قدرتمند این گروه کسب 
کند و احتماال در دور رفت حداکثر امتیازات 

را به دست آورد.
 در کنار اقدامات و برنامه های کادرفنی 
به منظور آماده سازی هر چه بهتر این تیم، 
برای  را  فوتبال هم دغدغه  خود  فدراسیون 
این  چهارم  هفته  در  کره جنوبی  از  میزبانی 
فدراسیون  رئیس  اخیرا  که  دارد  مسابقات 
فوتبال دیدارهایی را برای تحقق این هدف 

انجام داده است.
مهم ترین و سخت ترین بازی تیم ملی 
در این مرحله از مسابقات ۲۰ مهرماه سال 
جاری در ورزشگاه آزادی برگزار می شود که 
ایران و کره جنوبی، قدرت های سنتی فوتبال 
آسیا برای سومین دوره متوالی برای صعود 

به جام جهانی با هم به رقابت می پردازند.
در دیدار اخیر عزیزی خادم و اینفانتینو 
است.  شده  پرداخته  مسئله  دو  این  به  نیز 
رییس فیفا درباره دو مسئله مهم برای این 
بازی گفته است: پیگیری فدراسیون فوتبال 
در بحث میزبانی و اصرار بر آن ستودنی است و 
امیدوارم دو مسئله مهم VAR و حضور بانوان 
در ورزشگاه  ها حل شود و بازی ایران - کره 
 VAR و  زنان  حضور  با  تهران  میزبانی  به 

برگزار شود.
*حضور هواداران زن و مرد

انتخابی جام  تیم ملی در  بازی  اولین 
جهانی در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی 
برگزار شد و به علت محدودیت های مربوط 
به ویروس کرونا در ایران، فدراسیون فوتبال 
نتوانست با هماهنگی ارگان ها و دستگاه های 
داخلی زمینه حضور تماشاگران را بعد از حدود 

۲۰ ماه فراهم کند.
با این حال از مدتی قبل عزیزی خادم 

پزشکی  مشاور  نوروزی،  دکتر  همچنین  و 
مساعدی  قول های  فوتبال  فدراسیون 
حضور  برای  الزم  اقدامات  انجام  برای 
واکسن  دوز  دو  هر  که  هوادارانی  حداقلی 
کرونا را دریافت کرده اند، دادند. در نتیجه، 
حداقل  حضور  برای  رایزنی ها  و  اقدامات 
هوادار ممکن برای دیدار خانگی و دشوار 
حمایت های  با  تا  شده  آغاز  کره جنوبی  با 
تماشاگران تیم ملی این دیدار را با موفقیت 

پشت سر بگذارد.
مسئله مهم در این دیدار خانگی، حضور 
همزمان زنان و مردان در ورزشگاه است که در 
آخرین دیدار رسمی تیم ملی در تهران یعنی 
در بازی با کامبوج، حدود ۳ تا ۴ هزار تماشاگر 
زن هم در ورزشگاه حاضر شدند و به حمایت 

از تیم ملی پرداختند.
در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر از 
جمعیت کشور دو دوز واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند و تا یک ماه آینده بخش زیادی از 
جامعه این واکسن را دریافت خواهند کرد و  
این عدد به بیش از ۵۰ درصد جمعیت افراد 
واجد شرایط برای دریافت واکسن می رسد. 
که  دارد  وجود  امکان  این  دلیل  همین  به 

مقامات محلی در صورت بهبود شرایط حاکم 
بر کشور، با حضور همزمان مردان و زنان در 
فیفا  دغدغه های  و  کنند  موافقت  ورزشگاه 
نعمت  این  از  ملی  تیم  همینطور  و  فراهم 

بزرگ بهره مند شود.
)VAR( سیستم کمک داور ویدیویی*
اعالم  قبل  چندی  فوتبال  فدراسیون 
به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  که  بود  کرده 
علت محدودیت های موجود از جمله شرایط 
تحریمی و مشکالت مربوط به گمرک ایران، 
قادر به ارسال سیستم VAR برای اجرا در 
ورزشگاه آزادی در دیدار با سوریه نشده بود اما 
این روزها عزیزی خادم مطمئن تر از گذشته 
درباره فراهم کردن این سیستم برای دیدار با 

کره جنوبی سخن می گوید.
در  ایران  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
را  موضوع  این  بحث  اینفانتینو  با  دیدار 
هم  را  قول هایی  ظاهرا  و  کشیده  پیش 
اینفانتینو گرفته است. عزیزی خادم در  از 
این باره گفت: »درباره VAR هم ما بحث 
خانگی  بازی  برای چهار  را  تجهیزات  این 
را  داریم که آخرین مکاتبات مان  تیم ملی 
با فیفا انجام دادیم. تا یکی دو هفته آینده 

باید وضعیت تجهیزات پرتابل )قابل حمل( 
خصوص  همین  در  شود.  مشخص   VAR
با اینفانتینو صحبت کردم برندی که مورد 
تایید است به ما معرفی کنند تا برای بحث 
VAR به طور ثابت و موقت بتوانیم اقدام 
کنیم که ایشان قول مساعد را در این زمینه 
دادند. در وضعیت موجود هزینه ای بین ۲ تا 
دو نیم میلیون دالر برای تجهیز ورزشگاه 
ها باید درنظر گرفت. اگر هم بخواهیم از 
هر  برای  کنیم،  استفاده  اجاره ای  سیستم 

بازی ۱۵ تا ۲۰ هزار دالر می گیرند.«
در حال حاضر فدراسیون فوتبال روی 
با  سیستم اجاره ای تمرکز کرده تا در دیدار 
کره جنوبی مشکل نبود VAR را مرتفع سازد 
و برنامه بلند مدت برای اجرای این سیستم در 
تمام ورزشگاه های ایران را در آرامش و بدون 

هیچ خللی پیش ببرد.
با  دیدار  در  شد  گفته  که  همانطور 
این  ورود  برای  محدودیت هایی  سوریه 
از  بعد  دید  باید  اما  داشت  وجود  سیستم 
جلسه با اینفانتینو و همینطور داشتن زمان 
کافی، آیا سیستم VAR برای نخستین بار 

وارد ایران می شود یا خیر.

ایران و کره جنوبی؛

ورزشگاه آزادی، VAR  و شاید با حضور تماشاگران!

محمد دادکان گفت: در مورد پرسپولیس 
ریال  یک  بدون  حاضرم  که  می کنم  تاکید 
اداره  را  باشگاه  این  آن  و  این  از  کمک 

کنم اما …
همیشه  مثل  دادکان  محمد  دکتر 
صراحت کالم داشت و واقعیت ها را گفت. او 
جزو معدود مدیران فوتبال ایران است که به 
خاطر پست و مقام مصاحبه نمی کند و مجیز 
دیگران را نمی گوید به همین دلیل شنیدن 
صحبت های این پرسپولیسی قدیمی و این 
مدیر توانمند فدراسیون فوتبال در سال های 
خاص  جذابیت های  همیشه  دور  چندان  نه 

خود را دارد.
مورد  در  دادکان  محمد  دکتر  با 
پرسپولیس و شایعه واگذاری ریاست مجمع 
این باشگاه در خبرورزشی صحبت کردیم که 
بحث به تیم ملی و فساد موجود در فوتبال 

هم کشیده شد.
در  حضورش  شایعه  مورد  در  دادکان 
بودم  گفته  هم  قبال  من  گفت:  پرسپولیس 
توان  می  بشکن  یک  با  را  پرسپولیس  که 
اداره کرد ولی متاسفانه نمی خواهند چنین 
اتفاقی رخ دهد. این جا پول می آید و می 
رود اما چه کسی پول گذاشته و رفته است؟ 

من وقتی در فدراسیون بودم به سال ۱۳۸۵ 
یعنی حدود ۱۵ سال پیش پنج میلیارد تومان 

پول گذاشتم و رفتم.
نماینده  یک  افزود:  ادامه  در  دادکان 
و  رفت  ورزش  سابق  وزیر  پیش  مجلس 
را  پرسپولیس  تا  بیاورید  را  دادکان  گفت 
نجات بدهد اما وزیر سابق ورزش به او گفته 
که  ندارد  قبول  مرا  اصاًل  دادکان  آقای  بود 
بخواهد کار کند! البته طبیعی هم هست که 
اینها مرا قبول نداشته باشند من آدمی هستم 
که به منافع فوتبال فکر می کنم و کارنامه ام 

مشخص است.
من سال ها در فدراسیون کار کردم و 
یک ریال برای فوتبال پول نگرفتم. شما یک 
رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته المپیک 
را پیدا کنید که بتواند ادعا کند به فدراسیون 
بنده پول داده است. من بایرن مونیخ و تیم 
ملی آلمان را به تهران آوردم و برای فوتبال 
ایران اعتبار خریدم. شاید جالب باشد بدانید ۲۴ 
سالم بود که در سال ۵۸ مدیر عامل باشگاه 
پرسپولیس شدم و کمتر کسی این موضوع را 
می داند. اما حرفم این است که االن آقای 

سجادی برای مبارزه با فساد آمده است شعار 
آقای رئیسی هم همین مبارزه با فساد بود و 
حاال که این طور است از ایشان می خواهم 
در  بلکه  گذشته  سال  در ۸  نه  را  فساد  که 
۱۶ سال گذشته به طور دقیق و موشکافانه 
بررسی کند هر چند که می دانم این اقدامات 

را انجام نمی دهند!
رئیس سابق فدراسیون فوتبال در ادامه 
گفت: آقای سجادی باید پرونده ویلموتس را 
به دقت بررسی کند. متاسفانه پای خیلی ها در 
این پرونده گیر است و به همین دلیل است که 
می گویم یک سری اقدامات انجام نمی شود.

دادکان در ادامه افزود: بررسی پرونده 
وزارت  بدنی،  تربیت  سازمان  در  مالی  های 
باشگاه  دو  و  فوتبال  فدراسیون  ورزش، 
گذشته  در ۱۶ سال  استقالل  و  پرسپولیس 

وظیفه آقای سجادی است.
وی اضافه کرد: در مورد پرسپولیس هم باید 
تاکید کنم که من حاضرم بدون یک ریال کمک از 
این و آن این باشگاه را اداره کنم البته بدهی های 
قبلی را آقایان باید بپردازند ولی با توجه به جمیع 
جهات و اینکه من از رئیس جمهور اصالحات نشان 
لیاقت گرفتم و به خاطر خدماتی که انجام دادم، 

مسلماً پرسپولیس را به من نمی دهند؟!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰/۸۸۰، ۱۴۰۰/۸۸۲ و ۱۴۰۰/۸۸۴ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ هیات مستقر در واحد ثبتی جویبار به کالسه پرونده شماره ۹۹/۴۳۱ 
و ۹۹/۴۳۳ و ۹۹/۴۳۳ ماده یک قانون مذکور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان قاسم 
جعفری پایین رودپشتی و علی نیک رفتار و خدیجه مدانلو جویباری هر کدام نسبت به دو 
دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۳۴/۴۰ متر مربع پالک 
از حسین فالحتی محرز گردیده است  از ۱۰ اصلی خریداری شده بدون واسطه  فرعی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
در  تا  الصاق  هیات  رای  روستاها  در  و  منتشر  در شهرها  کثیراالنتشار  و  روزنامه محلی 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. 

شناسه آگهی : ۱۱۷۹۸۸۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

مرتضی قاسم پور 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار

اگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۷۵۴- ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ - هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شمسی نادری کلرود فرزند 
احمد بشماره شناسنامه ۴۴۴۸ صادره از جیرفت درششدانگ به مساحت یک باب خانه به 
مساحت ۲۴۳۵ مترمربع پالک فرعی از ۹۴۹ - اصلی مفروز ومجزی شده ازپالک فرعی از 
۹۴۹- اصلی قطعه ۶ واقع در اراضی بنستان دلفارد جیرفت بخش ۳۴ کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای دادخدا ناصری محرز گردیده است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله۱۵روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول۱۴۰۰/۰۶/۲۰                                                      

تاریخ انتشارنوبت دوم۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 رئیس ثبت اسنادوامالک- جواد فاریابی

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۲۰۷۷- ۱۴۰۰/۶/۴ هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد تیرگری فرزند 
محمود بشماره شناسنامه ۲۶۷  صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۶ 
متر مربع پالک-فرعی از ۵۸۱-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی از ۵۸۱-اصلی 

قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی از 
سهام مجهول پالک فوق الذکر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۳

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۳۳۴۱۴۰۰/۰۳/۲۴ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری پالیزبان فرزند امین 
بشماره شناسنامه ۱۷۶ صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۴۳/۴۰ متر 
مربع پالک-فرعی از ۵۷۲-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی از۵۷۲-اصلی قطعه 
دو واقع در اراضی صاحب آباد جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی اقای 
جمعه مرادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۳

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۶۹۹- ۱۴۰۰/۴/۲۱ هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد کردستانی فرزند علی 
بشماره شناسنامه ۲۵۴  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۱۰ متر 
مربع پالک-فرعی از ۵۲۲-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی از ۵۲۲-اصلی قطعه 
دو واقع در اراضی یاغبابوئیه جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی 
کردستانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۳

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۱۷۹- ۱۴۰۰/۳/۲۴ هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهین حسین زلده فرزند محمد 
بشماره شناسنامه ۷۸  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۱۰ متر مربع 
پالک-فرعی از ۵۶۴-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی از ۵۶۴-اصلی قطعه دو 
واقع در اراضی کهوروئیه جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای انوشیروان 
پارسا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۳

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۲۰۶۴- ۱۴۰۰/۶/۳ هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد سیفعلی پور فرزند محمد 
بشماره شناسنامه ۶۱۰  صادره از فاریاب درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۳۰ متر 
مربع پالک-فرعی از ۵۷۹-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک۳۴ -فرعی از ۵۷۹-اصلی 
قطعه دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی خانم 
نسرین شریفی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۳

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اصالحی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای اصالحی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۹۴۳-۱۴۰۰/۳/۱۱ هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرزاد پیروزی فرزند کرم 
بشماره شناسنامه ۷۵۵۷  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۰۶/۶۳ 
متر مربع پالک۲۴۰-فرعی از ۹-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی از ۹-اصلی 
قطعه یک واقع در اراضی جنگل آباد جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای نمک ساالری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی 

می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۲۰

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اصالحی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم  هیات   ۱۳۹۹/۱۰/۲۲  -۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۴۹۹۴ شماره  اصالحی  برابررای   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسینعلی 
امیری نژند فرزند پنجعلی بشماره شناسنامه ۴۳  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۲۵۸/۸۰ متر مربع پالک۹۳۸۴-فرعی از ۵۷۴-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
۱۲۷۲-فرعی از ۵۷۴-اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای علی افشاری پور و جالل افشاری محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۲۰

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اصالحی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای اصالحی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۵۶۸- ۱۴۰۰/۲/۲۰ هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب بلوچ 
اکبری فرزند حاجی بشماره شناسنامه ۸  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲۶۱/۶۸ متر مربع پالک۹۵۴۱-فرعی از ۵۷۴-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
۱۱۹۴-فرعی از ۵۷۴-اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای علیجان کمالی باغ راهی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در یک نوبت آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۲۰

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
برگ سبز وانت پیکان به رنگ سفید مدل ۱۳۹۳ به شماره پالک ۶۵- ۹۷۴ ق ۷۵ و 
شماره موتور ۱۱۸P۰۰۷۴۲۸۶ و شماره شاسی NAAA۳۶AA۱EG۶۷۲۷۶۵ به نام علی 
دستوری فرزند محمد با کد ملی ۵۳۶۰۰۸۵۲۱۵ مفقود گردیده و از درجه اعتیبار ساقط است

سجادی باید پرونده ویلموتس را به دقت بررسی کند؛

دادکان: حاضرم بدون یک ریال باشگاه پرسپولیس را اداره کنم
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»روایت  هایی از ایده ها و الگوهای مدیریت کتابخانه های عمومی« با 
موضوع »جامعه اطالعاتی و خدمات دیجیتال در کتابخانه های عمومی« 
میزبان استاد بخش آرشیو و مطالعات اطالعات دانشگاه اتیک غربی 

یونان است.
به گزارش دنیای جوانان به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور، سومین جلسه از سلسله 
ایده ها  از  »روایت هایی  وبینارهای 
کتابخانه های  مدیریت  الگوهای  و 
عمومی« با موضوع »جامعه اطالعاتی 
کتابخانه های  در  دیجیتال  و خدمات 
عمومی« با سخنرانی دافنه کیریاکی - 
مانسی، استاد بخش آرشیو و مطالعات 
یونان  اتیک غربی  دیجیتال دانشگاه 

برگزار می شود.
دافنه کیریاکی - مانسی که دکترای خود را از دانشگاه تورنتو کانادا 
گرفته است، سوابقی مانند مسئول کتابخانه، آرشیو تلویزیون آموزشی و 

رسانه های آموزشی وزارت آموزش یونان را در کارنامه خود دارد.

عالقه مندان برای حضور در این وبینار می توانند در روز دوشنبه 
)۲۲ شهریورماه( از ساعت ۱۸ تا ۲۰ از طریق صفحه اسکای روم 
دفتر پژوهش و آموزش نهاد در این نشانی اقدام، یا از طریق پایگاه 
و  اینستاگرام  نهاد،  اطالع رسانی 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  صفحه 
کشور در آپارات این جلسه را پیگیری 

کنند.
بنا بر اعالم، سلسله وبینارهای 
الگوهای  و  ایده ها  از  »روایت هایی 
که  عمومی«  کتابخانه های  مدیریت 
توسط دفتر پژوهش نهاد با همکاری 
کتابخانه های  ارتقای  علمی  انجمن 
کوهی  منصور  دبیری  به  عمومی، 
رستمی، استادیار دانشگاه شهید چمران 
خدمات  »توسعه  مانند  موضوعاتی  به  تاکنون  می شود،  برگزار  اهواز 
کتابخانه های عمومی برای گروه های حاشیه ای«، »طراحی خدمات برای 

کتابخانه ها« و »چرا کتابخانه ها متفاوتند« پرداخته است.

در یک نشست بررسی می شود

»جامعه اطالعاتی و خدمات دیجیتال در کتابخانه های عمومی«

ارائه کتاب های کودک و 
نوجوان بعد از تایید کارشناسان 

در نمایشگاه فرانکفورت
فتح اهلل فروغی با اشاره به ماموریت 
و  کودک  ناشران  فرهنگی  انجمن 
کتاب  نمایشگاه  در  حضور  و  نوجوان 
نشر،  گروه  این  از  نمایندگی  به  تهران 
از بررسی کتاب های معرفی شده برای 
حضور و ارائه در نمایشگاه فرانکفورت 

خبر داد.
نمایشگاه  دیگر  روز   ۴۲ حدود 
میزبان  فرانکفورت،  کتاب  بین المللی 
اهالی نشر خواهد شد تا دست اندرکاران 
و فعاالن صنعت نشر پس از دو سال با 
یکدیگر دیدار داشته باشند و عالوه بر 
فروش  و  خرید  برای  رایزنی  و  تبادل 
جدیدترین  ز  ا کتاب هایشان،  رایت 
مطلع  دنیا  نشر  صنعت  دستاوردهای 

شوند.
 

در  کرونا  شیوع  دلیل  به  امسال 
جهان، قرار است نمایشگاه فرانکفورت 
رعایت  برای  و  برپا شود  در سه سالن 
پروتکل های ایمنی و فاصله  اجتماعی، 
غرفه ها  فضای  و  عریض تر  راهروها، 
ملی  غرفه  بود.  خواهد  کوچک تر  نیز 
جمهوری اسالمی ایران نیز در مقایسه 
با سال های قبل کوچک تر شده و حدود 

۴۰ متر را به خود اختصاص می دهد.
 انجمن فرهنگی ناشران کودک و 
نوجوان یکی از تشکل های صنفی است 
که امسال نماینده خود را به نمایشگاه 
به  می کند.  اعزام  فرانکفورت  کتاب 
دبیر  فروغی،  فتح اهلل  با  بهانه،  همین 
و  کودک  ناشران  فرهنگی  انجمن 
درباره  و  نشستیم  گفت وگو  به  نوجوان 
نمایشگاه  در  انجمن  این  برنامه های 

فرانکفورت صحبت کردیم. 
 

ناشران  فرهنگی  انجمن  هدف 
در  حضور  برای  نوجوان  و  کودک 
نمایشگاه  مثل  بین المللی  رویدادهای 
فرانکفورت چیست و تاکنون چه میزان 
بوده  موفق  هدف  این  به  رسیدن  در 

است؟
فرانکفورت  بین المللی  نمایشگاه 
له  سا هر  که  است  مهمی  د  رویدا
نویسندگان،  ناشران،  از  زیادی  تعداد 
در  فرهنگ  اهالی  و  ادبی  آژانس های 
سهم  به  کدام  هر  و  دارند  حضور  آن 
خود و بنا بر ظرفیت خود از آن استفاده 
می کنند. کشور ما هم مثل سایر کشورها 
در این رویداد شرکت می کند، اما اینکه 
تا چه اندازه از این رویداد بهره برده ایم 
و توانسته ایم از دستاوردهای نمایشگاه 

بین المللی کتاب فرانکفورت در صنعت 
نشر بهره بگیریم، بحث دیگری است 
بعد  نیازمند کار کارشناسی است و  که 
از نمایشگاه درباره آن صحبت خواهم 
فرهنگی  انجمن  که  تجربه ای  کرد. 
از  نوجوان  و  کودک  کتاب  ناشران 
نمایشگاه های مختلف مثل  شرکت در 
بلونیا  شانگهای،  پاریس،  فرانکفورت، 
مي کنیم  سعی  که  است  این  دارد  و... 
تعامالتی  و  گفت وگوها  نشست ها،  از 
می گیرد  صورت  نمایشگاه ها  در  که 
گزارش هایی تهیه کنیم و گزارش های 
خود را بعد از برگزاری به صورت جلسات 
حضوری یا از طریق گزارش های کتبی 
همکاران  اختیار  در  و  می کنیم  منتشر 
کنند  استفاده  آن  از  تا  بگذاریم  ناشر 
و اگر قصد داشتند در آینده به صورت 
تجربه ها  این  از  کنند،   شرکت  مستقل 

استفاده کنند.

نجمن  ا ز  ا ی  ینده ا نما ل  مسا ا
ه  یشگا نما در  حضوری  صورت  به 
فرانکفورت حضور دارد. چه برنامه هایی 
فرصت  این  از  بهینه  استفاده  برای 

دارید؟
کتاب  ناشران  فرهنگی  انجمن 
این  از  نمایندگی  به  نوجوان  و  کودک 
مختلف  نهادهای  با  تعامل  در  و  حوزه 
کتاب  و  ادبیات  خانه  موسسه  مثل 
اقداماتی  هم  امسال  است  قرار  ایران، 
برای  کمی  معتقدم  البته  دهد.  انجام 
برنامه ریزی دیر شده است؛ اما از ماه ها 
قبل نامه ای به موسسه دادیم و گفتیم 
حاضریم به نمایندگی از ناشران کودک 
در نمایشگاه فرانکفورت حضور پیدا کنیم 
و ارائه دهنده فعالیت ناشران این حوزه 
باشیم. به هر صورت نمایشگاه در سال 
در  نیز  ما  اقدامات  بود  گذشته مجازی 
ولی  بود؛  مجازی  فعالیت های  راستای 
امسال که هم مجازی و هم حضوری 
کتاب  خانه  موسسه  سفارش  به  است، 
ناشران  کتاب های  نمایندگی  شد  قرار 

کودک را داشته باشیم و اکنون مشغول 
انجام کارهای مرتبط با آن هستیم.

 
بگویید چه اقداماتی را انجام دادید 
یا چه کارهایی را در دست انجام دارید؟
ما طی فراخوانی که منتشر کردیم، 
از همه ناشران حوزه کودک و نوجوان 
اطالعات  خواسته ایم  کشور  سراسر  در 
-که  را  خود  کتاب های  کتاب شناختی 
تا   ۱۳۹۸ سال های  زمانی  بازه  در 
کرده اند  منتشر   ۱۴۰۰ سال  اول  نیمه 
که ظرفیت حضور  استنباط می کنند  و 
ما  برای  دارد-  را  جهانی  بازارهای  در 
مشخصات  باید  ناشران  کنند.  ارسال 
خود  تالیفی  کتاب های  کتاب شناسی 
بر اساس مالک ها و معیارهایی که  را 
در فراخوان آمده و شامل عنوان کتاب، 
نویسنده، تصویرگر، شابک، تعداد صفحه 
و خالصه ای ویژه از کتاب برای معرفی 
محتوای اثر است، برای ما ارسال کنند. 
البته ما توصیه کردیم که این خالصه 
هم به زبان فارسی و هم انگلیسی باشد 
اما اگر ناشری نتوانست در این فاصله 
دهد،  ارائه  را  انگلیسی  ترجمه  زمانی 

انجمن این کار را انجام می دهد.
 

این کتاب ها بعد از ارسال بررسی 
می شوند؟

بله. پس از جمع آوری، کتاب  ها از 
بررسی،   حوزه  این  کارشناسان  طریق 
کنترل  آن ها  کتابشناختی  اطالعات 
می شود و آثار منتخب در به مجموعه 
گذشته  سال های  از  که  کتاب هایی 
لوح  صورت  به  و  فه  اضا شتیم،  دا
آماده سازی  رسانه ها  سایر  یا  فشرده 
قرار  نمایشگاه  سایت  روی  می شوند، 
می توانند  شرکت کنندگان  و  می گیرد 
این  همچنین  کنند.  بازدید  آن ها  از 
امکان وجود دارد که از طریق انجمن 
کتاب ها  این  ناشران،  از  نمایندگی  به 
به صورت فیزیکی هم در غرفه ارائه 
شرکت کنندگان  بازدید  مورد  و  شود 

گیرد. قرار  نمایشگاه 
 

ناشران  با  تعامل  و  ارتباط  برای 
نشر  تجارب  از  بهره مندی  و  خارجی 

بین الملل هم برنامه ای دارید؟
موضوعات،  این  بر  عالوه  بله؛ 
نمایشگاه  در  خود  حضور  با  امیدواریم 
ناشران  تجارب  از  فرانکفورت  کتاب 
بهره   کودک  حوزه  در  فعال  اروپایی 
بگیریم و تجارب پیشرفته آن ها در حوزه 
کتاب کودک و نوجوان را در تعامل با 
آن ها مورد استفاده قرار دهیم. امیدواریم 
این حضور دستاوردی برای جامعه نشر 
گزارش  زمینه،  این  در  باشد.  ایران 
اقدامات و تعامالتی که با برخی از این 
ناشران خواهیم داشت، بعد از اخذ نتیجه 
اعالم می شود. همچنین تدابیری اتخاذ 
رایت  به  مربوط  مسائل  که  است  شده 
مربوطه  ناشر  به  کتاب  ها  کپی رایت  و 

ارجاع دهیم.
البته عالوه بر این اقدام، امیدواریم 
بتوانیم برای سایر تشکل های هم عرض 
کتاب  نویسندگان  انجمن  مثل  خود 
کودک و انجمن تصویرگران کودک نیز 
نماینده خوبی باشیم و اهدافی که آن ها 
فرانکفورت  نمایشگاه  در  می خواهند 
اگر  لبته  ا کنیم.  دنبال  کنند،  دنبال 
امکان  نیز  آموزشی  کتاب های  ناشران 
ما اعالم  ندارد،  را  نمایشگاه  حضور در 
آمادگی مي کنیم که فعالیت های مرتبط 
با آن ها را به نمایندگی از ناشران این 

حوزه دنبال کنیم.

فرانکفورت  نمایشگاه  پایان  در  و 
امسال را چطور پیش بینی می کنید؟

یکی از مشکالتی که امسال وجود 
دارد این است که نمایشگاه فرانکفورت 
باز  خیلی  ناشران  حضور  برای  را  فضا 
نکرده و محدود است. به همین لحاظ 
چون تعداد محدود و معدودی می توانند 
این  در  ایرانی  ناشران  از  نمایندگی  به 
نظر  به  کنند،  شرکت  فرهنگی  رویداد 
می رسد باید به حوزه بندی کتاب اهمیت 
بدهیم. در یک طبقه بندی استاندارد، ما 
دو حوزه کتاب بزرگسال و کودک داریم 
که انجمن نمایندگی کتاب کودک را به 
عهده گرفته است و نهادی هم که متولی 
بزرگسال است، کوشش می کند  کتاب 
که کتاب های فاخر حوزه خود را برای 
نمی توان  البته  کند.  آماده  نمایشگاه 
نقش آژانس های ادبی را نادیده گرفت 
به تکامل و  آژانس ها  این  امیدواریم  و 
هم افزایی برسند تا بتوانند در سال های 
کتاب های  الزم  شرایط  داشتن  با  آتی 

کشور ما را نمایندگی کنند.

دبیر انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان عنوان کرد؛

مسائل مربوط به رایت و کپی رایت کتاب  ها 
به ناشر مربوطه ارجاع می شود

کتاب »اربعین رسانه شیعه« منتشر شد
ــام  ــه ای ــا نزدیــک شــدن ب  ب
اربعیــن حســینی)ع( و شــروع پیاده 
 روی اربعیــن، یکــی قدرتمندتریــن 
نمادهــای همبســتگی میــان جهان 
تشــیع، انتشــارات ســروش کتابــی 
بــا عنــوان »اربعین رســانه شــیعه« 
تالیــف حامــد طالبــی را روانــه بازار 

نشــر کــرد.
یکــی  مذهبــی  آیین هــای 
ویــژه اصحــاب  از فرصت هــای 
ــالم  ــرای اع ــب ب ــان و مذاه ادی
موجودیــت و موقعیتــی مناســب 
بــرای بازنمایــی و برســاخت اهالــی 
مذهــب از وضعیــت فرهنگــی و 
ــان  ــت. در می ــود اس ــی خ اجتماع

ــه  ــزرگ ک ــت ب ــک اقلی ــوان ی ــیع به عن ــب تش ــالمی، مذه ــرق اس ف
محبــت اهــل بیــت)ع( از ارکان بــا اهمیــت آن اســت، طــول تاریخــش 
را در جامعــه مســلمانان همــراه بــا در حاشــیه بودگــی تحمیلــی 

ــت. ــده اس گذران
آیین هــای حســینی از مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن مراســم جمعــی 
و اجتماعــی شــیعیان هســتند کــه از حیــث تأســیس، تکویــن و کیفیــت 
اجــرا عمدتــًا بــا زمینه هایــی از فرهنــگ عامــه عجیــن شــده اند. آییــن 
ــای  ــار و ملیت ه ــی اقش ــور میلیون ــه حض ــن باتوجه ب ــاده روی اربعی پی
ــر  ــالهای اخی ــًا در س ــان، خصوص ــاط جه ــیعه از اقصی نق ــون ش گوناگ
ــن اجتماعــات  ــه یکــی از بزرگ تری گســترش چشــم گیری داشــته و ب

آیینــی جهــان تبدیــل شــده اســت.
ــه  ــن از جمل ــاده روی اربعی ــده اســت: پی ــاب آم در بخشــی از کت
ــد  ــری مانن ــای خب ــه ارزش ه ــه هم ــت ک ــی اس ــای بزرگ رویداده
بزرگــی، تازگــی، مجــاورت، دربرگیــری، شــگفتی و برخــورد را بــا هــم 
دارد. چنیــن ویژگــی کــم نظیــری پیــاده روی اربعیــن را بــه موضوعــی 
بســیار قابل توجــه در علــوم خبــری و ارتباطــی تبدیــل می کنــد. اربعیــن 
نقــش مهمــی در تــداوم واقعــه عاشــورا دارد و اگــر نقش آفرینــی پیغــام 
ــا اربعیــن نبــود  آورانــه حضــرت زینــب ســالم اهلل علیهــا از عاشــورا ت
شــاید نهضــت حضــرت امــام حســین علیه الســالم تــداوم تاریخــی بــه 
ــا به صــورت  ــه م ــال ب ــه کرب ــق واقع ــرد و حقای ــدا نمی ک ــه پی این گون

ــید... ــی نمی رس فعل
در ســرفصل ایــن اثــر موضوعاتــی چــون اربعیــن رســانه شــیعه، 
روایــت مقــام معظــم رهبــری از نقــش رســانه ای پیــاده روی اربعیــن، 
رســانه در ارتباطــات ســنتی، کارکردهــای ارتباطــی اربعیــن، اربعیــن و 
ارتباطــات میــان فرهنگــی، اربعیــن و شــناخت ظرفیــت ضدتروریســتی 

مســلمانان و غیــره مــورد تحلیــل و بررســی قــرار مــی گیــرد.
چــاپ نخســت ایــن کتــاب در ۱۴۰ صفحه در ۵۰۰ نســخه توســط 

انتشــارات ســروش روانــه بازار نشــر شــد.
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پروانه رسولی خوشبخت

نقد اجتماعی با چاشنی طنز و وحشت
 در »درخت ِبه و ۲۲ داستان دیگر«

 »ساقی« در مجموعه داستان هایی که در کتاب »درخت به و ۲۲ داستان 
دیگر« به چاپ رسیده، ظاهرسازی ها و رسوم پوچ و عبث رایج در میان طبقات 
اعیان انگلیسی را با چاشنی طنز و وحشت به چالش کشیده و رسوا می کند.
نویسنده  )۱۹۱۶- ۱۸۷۰( یک  به ساقی  متخلص  مونرو  هیو  هکتور 
اغلب  امروزه  که  بود  ادواردیان  عصر  از  اسکاتلندی  پرکار  روزنامه نگار  و 
به عنوان استاد داستان کوتاه نویسی شناخته شده و با نویسندگان مطرحی 
چون اُهنری و دوروتی پارکر مقایسه می شود. اگرچه این نویسنده پرآوازه 
نیز چون بسیاری از هم نسالنش در جوانی و به شکلی تراژیک در جریان 
نبرد در جنگ جهانی اول درگذشت اما شهرت او به عنوان یک نویسنده توانا 
تا مدتها پس از مرگش به طور روزافزون افزایش یافت. مونرو نام مستعار 
ساقی را در سال ۱۹۰۰ میالدی و براساس یکی از شخصیت های موجود 
در رباعیات حکیم عمر خیام، شاعر، ریاضی دان و منجم ایرانی، برای خود 
برگزید. ساقی عالوه بر داستان  های کوتاهی که به آنها معروف بود، چند 

رمان نیز نوشت و کار خبرنگاری هم می کرد.
 آنچه سبک کار ساقی را از دیگر نویسندگان متمایز می کند، ترکیب 
هوشمندانه،  دیالوگ های  غیرمنتظره،  پایان های  کنایه،  هجویات،  بی مانند 
حتی  و  رمزآلود  عناصر  روانشناختی،  مضامین  هدفمندانه،  طبع  لطافت 
ترسناک در آثار اوست. وی در بیشتر آثارش عرف و ظاهرسازی های پوچ 
عصر ادواردیان در انگلیس را در تقابل با ماهیت بی پرده و بی رحم طبیعت 
قرار می دهد و ترتیبی اتخاذ می کند که در بیشتر موارد نیروی دوم برنده 
میدان شود. ممتازترین نمونه های هنر داستان نویسی ساقی را می توان در 
دو مجموعه داستانی ماجراهای کلوویس و جانوران و ابر جانوران یافت که 

به ترتیب در سالهای ۱۹۱۱ و ۱۹۱۴ منتشر شدند.
و  کنایه آمیز  خنده دار،  کوتاه  داستان   ۳۰ شامل  کلوویس  ماجراهای 
ماوراءالطبیعه است که اغلب در بین مردم طبقات باالی جامعه انگلیس و 
 )Clovis Sangrail( با محوریت کاراکتری به نام کلوویس سنگریل
داستان های  دنیای  در  معمول  قهرمانان  جنس  از  کلوویس  می دهند.  رخ 
و  تیز  و  تند  زبانی  با  بی رحم،  مادی گرا، کمی  مغرور،  جوان،  است:  ساقی 

لحنی طعنه آلود. 
 ۳۶ شامل  نیز  ساقی  جانوران  ابر  و  جانوران  داستان های  مجموعه 
نویسنده  این  و مهارت قصه گویی چندالیه  لطافت طبع  است که  داستان 
را در ویترینی از داستان هایی با رویدادهای غیرمنتظره و غافلگیرکننده به 
نمایش می گذارد، داستان هایی سرگرم کننده که در عین حال خواننده را تا 

مدتها در اندیشه فرو می برند.  
کتابسرای تندیس تابستان امسال گلچینی از بهترین داستان های این 
با عنوان درخت به و ۲۲ داستان دیگر گردآوری و  مجموعه را در کتابی 
منتشر کرد. بخش اول این کتاب که به منتخبی از داستان های ماجراهای 
کلویس اختصاص دارد، شامل ۱۱ داستان از معروف ترین آثار ساقی  است. 
تابرمری می خوانیم که یاد  نام  در این بخش درباره سرنوشت گربه ای به 
می گیرد به زبان انسان ها صحبت کند و مردی که هنر »به جانش افتاده« و 
به خاطر یک خالکوبی با از دست دادن هویت مستقل خود به یکی از گنجینه 
های ملی کشور تبدیل می شود. فضایی که در داستان های این بخش بیش 
از همه خودنمایی می کند، فضای تاریکی، وحشت و کینه است. در داستان 
سردنی واشتار از خدایی کینه جو و ساکن در قفس می خوانیم که از تخیل 
یک پسر بچه پا می گیرد، به دنیای واقعیت پا می گذارد و دست به جنایت 

می زند. در بخشی از این داستان آمده است:
خانم دی راپ ]...[ تا حدودی آگاه بود که مخالفت های مستمر و از سر 
مصلحتش با کارهای کنرادین وظیفه ای است که مالل کوچکترین جایی 
در آن ندارد. کنرادین با خلوصی فروتنانه از خانم دی راپ متنفر بود و خوب 
هم می توانست این تنفر را از همه پنهان نگاه دارد. اندک خوشی هایی که 
با در نظر گرفتن این احتمال که سرپرستش از  نائل به فتحشان می شد، 
انجامشان ناخشنود است، لذتی چندباره زیر دندانش پیدا می کرد. افزون بر 
این، تخیلش قلمرویی محسوب می شد که دروازه اش به روی سرپرستش قفل 
بود، آن زن چیزی ناپاکی بود که نباید راهی به تخیلش می یافت. )۴۱-۴۲(

ماوراءالطبیعی  نیروهای  به  بار  دیگر  تپه  سر  نوای  داستان  در  ساقی 
که چطور  می بینیم  داستان  این  در  می دهد.  خودنمایی  مجال  جو  کینه  و 
»خدایان جنگل با کسی که به ایشان بی حرمتی کند بد تا می کنند« )ص. 
۵۱(. در داستان آرامش در موزل بارتن فضای وحشت و کینه جویی به اوج 
خود می رسد؛ در این داستان از قدرت باالی طلسم و نفرین می خوانیم و این 
که »کافی است آدمیزاد یک بار در محاسباتش به مسئله ی غیرممکنی بها 
بدهد تا به امکان حقیقی شدنش به حد بی نهایتی افزوده شود« )ص.۶۱(.

بخش دوم کتاب درخت به و ۲۲ داستان دیگر شامل ۱۲ داستان برگزیده 
از مجموعه داستان جانوران و ابرجانوران ساقی است. در این بخش همانطور 
که انتظار می رود حیوانات پای ثابت اکثر داستان ها هستند؛ در داستان ماده 
گرگ، از یک شعبده بازی صحنه سازی شده با همکاری یک ماده گرگ 
هم  حیوان  یک  جسم  به  تناسخ  که  زنی  از  لورا  داستان  در  و  می خوانیم 
نمی تواند بر شر نهفته در نهادش سرپوش بگذارد. در برخی از داستان های 
این مجموعه از جمله پنجره باز، استراحت مطلق و تار عنکبوت همچنین 

می توان برخی از بهترین نمونه ها از پایان غیرمنتظره را خواند.
مجموعه داستانی درخت به و ۲۲ داستان دیگر با ترجمه مریم عزیزی 
تابستان امسال در شمارگان ۵۰۰ نسخه توسط انتشارات کتابسرای تندیس 

چاپ و روانه بازار شد.

عبرت  یا  ن  دا صیا م  »دا کتاب 
متن  های  مهم ترین  از  یکی  ایرانیان« 
تا  مشروطیت  اواخر  فاصله  در  تأثیرگذار 
است  ایران  در  اول  جهانی  جنگ  پایان 
و آقاصوفی که چندین دهه بود از حافظه 
تاریخی ما ایرانیان به  کل پاک شده بود و 
قدر زحمات و تالش های ضدانگلیسی او 
در فارس و شیراز مطلقاً بر اهل دانش امروز 

در ایران شناخته نشده بود.
و  نویسنده  یاحسینی،  سیدقاسم 
پژوهشگر حوزه تاریخ شفاهی: آمبا پراساد 
به  مشهور  و  معروف  )۱۹۱۶ـ۱۸۵۸م.( 
شخصیت  های  جمله  از  هندی  آقاصوفی 
هندی است که در خالل اواخر مشروطیت 
تا حوالی پایان جنگ جهانی اول در شیراز 
مطبوعاتی  فرهنگی،  خدمات  و  زیست 
که  وی  داد.  انجام  بسیاری  آموزشی  و 
مبارزی خستگی  ناپذیر و مخالف سرسخت 
سلطه انگلستان بر کشورش هندوستان و 
همچنین ایران بود، در ایام اقامت در شیراز 
با  تنگاتنگ  و  نزدیک  همکاری  بر  عالوه 
»حزب دموکرات فارس« و شخصیت  های 
مبارز و ضدانگلیسی، کوشید تا یک شبکه 
کند.  سازماندهی  شیراز  در  ضدانگلیسی 
انگلیسی  ها از همان بدو ورود او به بوشهر 
و شیراز، وی را تحت تعقیب قرار دادند و 
سرانجام موفق شدند پس از سقوط شیراز 
وی  قمری/۱۹۱۶  ۱۳۳۵هجری  سال  در 
را به  چنگ آورده و محکوم به تیرباران و 

اعدام کنند.
آقاصوفی هندی نویسنده  ای ُپرکار و 
سریع القلم بود. برای چندین سال سردبیر و 

گرداننده اصلی رونامه ضدانگلیسی »حیات« 
بود و با سایر نشریات محلی فارسی منتشر 
شده در شیراز نیز همکاری می  کرد. ارتباط 
خوبی با مبارزان هندی در داخل هندوستان 
و کلنی مبارزان هندی در پاریس داشت و 
با آنان مکاتبه کرده و نشریه ضدانگلیسی 
و  شیراز  وارد  پاریس  از  را  میهن«  »مام 
میان برخی از مبارزین ضدانگلیسی پخش 
تشکیل یک  در صدد  می  کرد. وی ظاهراً 
ارتش ضدانگلیسی از فراری  ها و سربازان از 
خدمت خارج شده هندی در فارس بود و در 
این زمینه تالش  های ناکامی هم انجام داد.

آقاصوفی هندی در راستای افشاگری 
علیه سلطه انگلیس بر هندوستان، کتابی از 
نویسنده  )۱۸۷۹ـ۱۷۹۲م.(،  هویت  ویلیام 
مشهور انگلیسی را با عنوان »دام صیادان 
یا عبرت ایرانیان« با کمک و نگارش میرزا 
در  و  ترجمه  به  فارسی  علی  اصغر حکمت 
سال ۱۳۳۰ هجری قمری/۱۲۹۰شمسی در 

شیراز چاپ و منتشر کرد. کتاب به  مجرد 
انتشار، مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت 
و صدها نسخه چاپ شده ظرف مدت کمی 

به  فروش رسید.
هوویت در این کتاب با استناد به  منابع 
حقوقی و قضایی خود انگلیسی  ها، ظلم و 
شرقی  هند  »کمپانی  مأموران  که  ستمی 
انگلیس« و همچنین انگلیسی  های مقیم هند 
بر مردم مظلوم هندوستان کردند را افشا کرد. 
هوویت در کتابش صحنه  های دلخراش و 
تکان دهنده  ای از ظلم و اجحاف غیربشری 
انگلیسی   ها بر توده هندی را به  تصویر کشید 
و نشان داد »مسیحیان« انگلیسی چطور و 
را  انجیل  آموزه  های صلح دوستانه  چگونه 
فراموش کرده و بسان گُرگی درنده به  جان 

خلق بی گناه هندوستان افتادند.
هدف آقاصوفی هندی از ترجمه این 
کتاب از انگلیسی به  فارسی، چنان که از 
برمی  آید،  او  ترجمه  خودساخته  عنوان 
افشای جنایات انگلیسی  ها در هندوستان 
هوشیاری  برای  ایرانیان  به  هشدار  و 
ایران  در  بریتانیا  مقامات  توطئه  های  از 
بود. کاری که سخت در آن موفق بود و 
کتابش، در واقع از جمله پایه  های نخستین 
هندی سازی  با  »مخالفت  گفتمان  ایجاد 
در  هندی  آقاصوفی  شد.  و  بود  ایران« 
ویلیام  کتاب  ترجمه  بر  که  مقدمه  ای 
نوشت:  باره  همین  در  نگاشت،  هوویت 
زبان  از  سبب  این  از  را  کتاب  این  »ما 
انگریزی ترجمه نمودیم که برادران ما از 
خواب غفلت بیدار شوند و بر الفاظ نرم و 
اجانب مغرور نشده، گول نخوردند  چرب 

و از نفاق و شقاق و وطن و ملت ]دین[ 
فروشی اجتناب نمایند؛ ورنه حالت ایشان 
بدتر از حالت اهالی هندوستان خواهد شد. 
و چنان که دوستی اجانب برای هیچ یک از 
اقوام آسیا فایده ای نبخشید بلکه منتج به 
اضرار کلی شد، به اهل ایران هم فایده ای 
یا عبرت  )دام صیادان  بخشید.«  نخواهد 

ایرانیان، ص ۴۲(.
اندکی بعد آقاصوفی هندی کتابی دیگر 
را از »سردار آجیت سینگ« از زبان اردو به  
فارسی ترجمه و با عنوان »دوستداران وطن« 
چاپ و منتشر کرد. از این کتاب نیز استقبال 
شد، اما نه به اندازه کتاب »دام صیادان یا 
عبرت ایرانیان«. کتاب »دام صیادان یا عبرت 
ایرانیان« علیرغم تأثیر عظیمی که بر ایجاد 
گفتمان ضدانگلیسی در ایراِن قبل از جنگ 
جهانی اول داشت، هرگز تجدید چاپ نشد و 
در این فاصله صد و چند ساله کم  کم از یادها 
و خاطرات رفت. چیزی نگذشت که مترجم 
در  نیز  هندی  آقاصوفی  آن،  ضدانگلیسی 
ذهن و خاطره جمعی ایرانیان فراموش شد، 
طوری که امروزه حتی اساتید رشته تاریخ در 
ایران نیز کمتر نام آن نویسنده چیره  دست و 
مبارز ضدانگلیسی را شنیده اند و چیزی از 

او خوانده و یا می  دانند.
در این فضای نسیان و فراموشی است 
که اخیراً شاهد تجدید انتشار کتاب مهم »دام 
صیادان یا عبرت ایرانیان« هستیم. این کتاب 
به  همت دو تن از پژوهشگران تاریخ معاصر 
ایران، محمدحسن رجبی)دوانی( و محسن 
نیک بین از سوی انتشارات نشر نی در سال 

۱۴۰۰ چاپ و منتشر شده است.

نگاهی به کتاب »دام صیادان یا عبرت ایرانیان«
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تصویر یکی از جلسات درس محمدرضا شفیعی کدکنی
اختصاصی دنیای جوانان

به هیچ گوهر نااصل
دل نخواهم بست

حمزه کریم تباح فر

تو ای رقیِق عمیق! ای شراب کهنه من
بریز جرعه ی صبحی به خواب کهنه من

چنین که جوی روان کرده ام به گریه خود
به چرخ آمده است آسیاب کهنه من

هنوز پاسخ من جز تو نیست پس بپذیر
که قصد تازه ندارد جواب کهنه من

چقدر عکس تو اصال به من نمی آید
چقدر مسَتَحَقت نیست قاب کهنه من

به هیچ گوهر نااصل دل نخواهم بست
که ُجسته است تو را گنج یاب کهنه من

تو آفتاب و من آیینه یی غبارآلود
چه کوچک است تو را بازتاب کهنه من

برای تسویه  دوری ات نیامده ام
چقدر مانده فقط از حساب کهنه من؟
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همراهي امین شعرباف با نوبت لیلي 

و  جوان  بازیگر  شعرباف  امین 
مستعد کشورمان که نخستین بار در 
سریال محبوب و پرمخاطب قورباغه، 
دوربین  جلوی  سیدی  هومن  ساخته 
رفته بود و نفش و بازي وي به شدت 
مورد توجه مخاطبان قرار گرفته بود 

شبکه  در  دیگري  جدید  پروژه  وارد  حاال 
خانگي شده است. او در دومین تجربه بازیگری اش جلوی دوربین سریال 

نوبت لیلی، به کارگردانی روح اهلل حجازی رفته است.
نماوا  از  اختصاصی  به صورت  به زودی و  قرار است  این سریال   
پخش شود و روح اهلل حجازی تهیه کنندگی این مجموعه را هم بر عهده 
دارد. نوبت  لیلی، عاشقانه ای جذاب در سبکی جدید است که این ر وزها 
در حال فیلمبرداری است. به زودی خبرهای بیشتری درباره این سریال 

منتشر خواهد شد.

رضا رشیدپور به سیم آخر زد!

فصل جدید مسابقه سیم آخر، به 
آنتن شبکه سه می رود.  زودي روی 
رضا  اجرای  با  مسابقه  این  ضبط 
رشیدپور و تهیه کنندگی و کارگردانی 
گذشته  روز  از  رضاییان  محمدرضا 

آغاز شده و قرار است در ۳ روز پایانی هر 
هفته روی آنتن برود. در فصل جدید دکور 
و فضای مسابقه کامال تغییر کرده و شرکت کنندگان غیر از انفجار بمب 

با یک سقوط آزاد هم مواجه می شوند! 
در فصل جدید تعداد گروه های شرکت کننده در مسابقه نیز بیشتر 
حذف  مسابقه  مراحل  از  مختلفی  شیوه های  با  گروه  هر  و  است  شده 
تغییرات جدید و اضافه شدن  با  از مسابقه  این فصل  می شود. ساختار 
خواهد  نیز  بیشتري  هیجان  و  کرده  پیدا  تندتری  ریتم  متعدد،  مراحل 

داشت.

سیاوش چراغي پور وارد پریسان شد

ش  و سیا ن  شد فه  ضا ا با 
و  نریمانی  سیدمهدی  چراغی پور، 
به  پریسان،  پروژه  به  سیدی  هامون 
کامبیز  تهیه کنندگی  و  نی  کارگردا
بابایی، گروه بازیگران این فیلم تکمیل 

شد. با انتخاب کامل بازیگران و عوامل پشت 
دوربین، این فیلم به زودی در تهران مقابل 
دوربین خواهد رفت. فرهاد قائمیان، شقایق فراهانی، صحرا اسداللهی، 
مهدی کوشکی، لیندا کیانی، نادیا شادمان و سیاوش طهمورث، ثریا قاسمی 
و شارمین علیمحمدی، دیگر بازیگرانی هستند که حضورشان در این فیلم 
قطعی شده است. پریسان، به نویسندگی علی مقدم و کامبیز بابایی با 
مضمونی اجتماعی 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.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

پرونده کیومرث پوراحمد باز است!

ز  فیلمسا حمد  ا ر پو مرث  کیو
کشور  سینماي  شاخص  و  برجسته 
همیشه  از  کم کارتر  است  مدتي  که 
سینمایی  فیلم  زودي  به  است،  شده 
تازگی  به  که  را  است،  باز  پرونده 
کرده،  دریافت  را  آن  ساخت  پروانه 

جلوی دوربین می برد. 
کیومرث پوراحمد کارگردان سینما بعد از گذشت ۳ سال از ساخت فیلم 
سینمایی تیغ و ترمه، به تازگی پروانه ساخت پرونده باز است را دریافت 
نگارش  به  پیش  را سال ها  اثر سینمایی  این  فیلمنامه  است. وی  کرده 
درآورده بود اما طی سال های گذشته شرایط برای تولید آن فراهم نبود. 
این فیلم که تهیه کنندگی آن را علی قائم مقامی برعهده دارد، چهارمین 
همکاری پوراحمد بعد از شب یلدا، کفش هایم کو؟ و تیغ و ترمه با این 

تهیه کننده سینماست.
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ایـن روزهـا تئاتر وضعیـت خوبي 
در  تئاتـر  اهالـي  از  بسـیاري  و  نـدارد 
بیـکاري مطلـق بـه سـر مي برنـد. در 
ایـن بیـن البتـه گهـگاه و با بازگشـایي 
نمایش هـا  برخـي  تئاتـر،  سـالن هاي 
روي صحنـه رفته انـد ولـي مخاطـب 
زیـادي از آنهـا اسـتقبال نکرده اسـت. 
محمدرضـا عطایي فـر از جملـه جوانان 
تئاتـر  عرصـه  خوش فکـر  و  خـالق 
اسـت کـه چنـدی پیش کنسـرت تئاتر 
مـرگ گـرم، را در مجموعه تئاتر شـهر 
بـه صحنـه آورد. ایـن کنسـرت تئاتـر 
یکـي از آثـار درخشـان کارنامـه هنري 
او بـه شـمار مـي رود. او ایـن روزها نیز 
مشـغول اسـت و درواقع کرونا هرگز او 

را متوقـف نکـرده اسـت.

محمدرضا عطایي فر در گفتگویي 
کوتـاه دربـاره اجـرای مجـدد نمایـش 
تماشـاخانه ها  دیگـر  در  گـرم،  مـرگ 
گفـت: مـن نمی دانـم بـا تغییـر دولـت 
تـا چـه میـزان امـکان داریـم آثـاری 
بـا نـگاه و رویکـرد انتقادی بـه صحنه 
آوریـم. مـن برنامه هـای هنـری آقـای 
محمدمهدی اسـماعیلی، وزیر فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی را پیش از انتصاب به 
ایـن سـمت مطالعـه کـردم و بـه نظرم 
در رسـانه های مختلـف در ایـن بـاره 
زیاده روی  شـده بـود. باید منتظر بمانیم 
و ببینیـم شـرایط چگونه پیـش خواهد 
رفـت و بـا ایـن حـال امیـدوارم از آنجا 
که کنسـرت تئاتر مرگ گرم، مستندی 
تاریخی است، بتوانیم این نمایش را در 

جشـنواره تئاتر فجر دوباره روی صحنه 
آوریـم و آن را بـا توجه به اینکه بسـیار 
مـورد اسـتقبال مخاطبـان قـرار گرفت 
در تماشـاخانه دیگـری نیز اجـرا کنیم.

کارگـردان  و  نویسـنده  یـن  ا
تئاتـر ضمـن اشـاره بـه اینکـه تئاتـر 
از سـتون های مهـم فرهنگـی کشـور 
اسـت، عنوان کـرد: به اعتقـاد من باید 
بترسـیم از اینکه تئاتر به دلیل شـرایط 
ویـروس  شـیوع  پـی  در  روزهـا  ایـن 
کرونـا و هراس مخاطبـان از حضور در 
سـالن های نمایـش حـذف شـود، چـرا 
کـه شـرایط نابهنجاری بـرای فرهنگ 
کشـور پیـش خواهد آمـد و باید همگی 
دسـت بـه دسـت هـم دهیـم تـا ایـن 
اتفـاق رخ ندهـد. خوشـبختانه پـس از 

اجـرای کنسـرت تئاتـر مرگ گـرم، به 
مـن ثابـت شـد هنـوز افـرادی در ایـن 
جامعه دنبال آثار اندیشـه محور هسـتند 
کـه تعدادشـان هـم کـم نیسـت و این 
موضـوع مـرا بسـیار به آینـده تئاتر این 

مملکـت امیـدوار کرد.
او کـه این روزها مشـغول اجرای 
پرفورمنـس نـگاه سـبز، در کشـورهای 
اوکراین، بالروس و مجارسـتان اسـت 
در ایـن بـاره عنـوان کـرد: پرفورمنس 
نـگاه سـبز، در اوکرایـن اجـرا شـد و 
اکنـون در حال اجـرای آن در بالروس 
ایـن  آینـده  چندمـاه  در  و  هسـتیم 
پرفورمنـس در کشـور مجارسـتان اجرا 

خواهدشد.
ادامـه  در  عطایی فـر  محمدرضـا 

دربـاره تجربـه اجرای ایـن پرفورمنس 
در شـرایط کنونی در پی شیوع ویروس 
کرونـا اظهـار کـرد: بـه نظـر مـن این 
سـاختارهای  سـرعت  بـه  کشـورها 
خـود را تنظیـم کـرده و سـریع خـود را 
بـا شـرایط وفـق دادنـد. ضمـن اینکـه 
در اینجـا واکسیناسـیون انجـام شـده 
را  نوبـت دوم واکسـن  اکثـر مـردم  و 
دریافـت کرده انـد. از ایـن رو تماشـاگر 
اعتمـاد کـرده و بـه تماشـای نمایـش 
می نشـیند. ایـن پرفورمنـس در فضای 
بـاز اجرا می شـود و در هـر اجرا بیش از 

۵ تـا ۶ هـزار نفـر مخاطـب دارد.
او کـه قصد دارد به زودی نمایش 
یک شب نشـینی ساده، را در تماشاخانه 
ایرانشـهر روی صحنه آورد در این باره 

گفـت: امـکان آن وجـود دارد نـام این 
نمایـش کـه اکنـون در حـال نـگارش 
آن هسـتم تغییـر یابـد. این نمایشـنامه 
نگاهـی ناتورالیسـتی دارد که در آن به 
جزئیات روابط انسـان ها در سـه نسـل 
متفـاوت، جـوان، میانسـال و کهنسـال 

پرداختـه شـده اسـت. ایـن سـه نسـل 
در یـک مهمانـی دور هم جمع شـده و 
اتفاقـات جذابـي بین آنهـا رخ مي دهد. 
فکـر می کنـم ایـن نمایش مـورد اقبال 
قـرار خواهـد گرفـت چراکه بـه اعتقاد 
من انسـان ها با مسـئله مطرح شـده در 

ایـن نمایـش درگیـر شـده  امـا جـرات 
بیـان آن را نداشـته اند و من قصد بیان 
ایـن مسـائل را دارم. در ایـن نمایـش 
کـه در پـس آن اندیشـه اسـت و نـگاه 
طنزآمیـزی نیـز دارد، روابـط انسـان ها 
در هر سـطحی نشـان داده خواهد شد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

ن  یــرا ا ســینمای  مــوزه 
ســینما  ملــی  روز  آســتانه  در 
ناگفته هــای تــورج منصــوری از 
ــرداری  پیشکســوتان عرصــه فیلمب
را منتشــر کــرده اســت. مــوزه 
ســینماي ایــران کــه در ســال هاي 
اخیــر ســعي کــرده تــا بــا برتریــن 
ــور  ــر کش ــه هن ــاي عرص چهره ه
داشــته  صمیمانــه  گفتگوهایــي 
باشــد، در یکــي دو ســال اخیــر 
را  مصاحبه هــا  ایــن  از  بخشــي 
منتشــر کــرده و بدیــن ترتیــب 
نیــز  ســینما  بــه  عالقمنــدان 
توانســته اند بــا بســیاري از بــزرگان 
ــده  ــنا ش ــتر آش ــه بیش ــن عرص ای
ایــن  از  را  جذابــي  خاطــرات  و 
هنرمنــدان دنبــال کننــد. حــاال 
در تازه تریــن گفتگــوي منتشــر 
ــه  ــران ب ــوزه ســینماي ای شــده، م
ســراغ تــورج منصــوري، فیلمبــردار 
موفــق، شــاخص و پرکار ســینماي 
ــري  ــرات هن ــه و خاط ــور رفت کش

ــت. ــرده اس ــرور ک وي را م
ــداي  ــوری در ابت ــورج منص ت
ایــن گفتگــو بــا بیــان اینکــه 
اقوامــش خراســانی هســتند، گفت: 
در تهــران بــه دنیــا آمــدم و بــزرگ 
شــدم. پســر خالــه ام از مشــهد بــه 
تهــران بــرای تحصیــل آمــده بــود، 
او در خانــه اش عکاســی و در آنجــا 
عکــس ظاهــر می کــرد و مــن هــم 
در همــان کودکــی عالقمنــد شــده 
بــودم تــا ببینــم او در آن تاریکخانه 
چــه کاری انجــام می دهــد و ایــن 
کاغــذ ســفیدی کــه زیــر نــور 
ــل  ــم تبدی ــه کم ک ــز تاریکخان قرم
بــه عکــس می شــد جادویــی بــود 

کــه مــن را ربــود.
ــن  ــه اولی ــان اینک ــا بی وی ب
کار حرفــه ای خــود را در ســینمای 
دســتیار  عنــوان  بــه  یــران  ا
اســت،  داده  انجــام  کارگــردان 
ــینمایی ام  ــن کار س ــزود: در اولی اف
ــدی  ــداهلل صم ــاد ی ــتیار زنده ی دس
ــردی کــه زیــاد  بــرای فیلــم م
می دانســت، بــودم. مــن بــا فرامــرز 
معطــر )فیلمســاز قدیمــی ســینمای 
کار مســتقل  ایــران( هیچ وقــت 

نداشــتم و همیشــه دســتیار او بودم. 
ــکار  یــک پســر جــوان عاشــق این
بــودم کــه عکاســی می کــردم 
تــا  داشــتم  زیــادی  اشــتیاق  و 
ــی داد  ــام م ــه او انج ــی ک کارهای
را یــاد بگیــرم و هیچ وقــت بــه 
عنــوان دســتیار از او طلب دســتمزد 
ــا مــن طــوری  نکــردم و او هــم ب
ــاگرد او  ــه ش ــرد ک ــورد می ک برخ
هســتم. خیلــی دوران طوالنی نبود 
امــا دینــی کــه بــه او دارم تــا پایان 

ــت. ــن اس ــراه م ــر هم عم
ــش  ــوری در بخ ــورج منص ت
خــود  از صحبت هــاي  دیگــري 
ــد  ــادم می آی ــرد: ی ــان ک خاطرنش
وقتــی قــرار بــود بــا دوربیــن 
ــا آن  ــی ب ــم خیل ــال کار کن دیجیت
ــه  ــازه ب ــرا ت ــتم زی ــنایی نداش آش
ــه دانشــجوی  ــود. ب ایــران آمــده ب
ــه  ــی مراجع ــورج اصالن ــودم ت خ

دوربیــن  بــا  کار  او  از  و  کــردم 
دیجیتــال را آموختــم. جالــب اســت 
کــه یــک روزی مــن بــه او آموزش 
دادم و یــک روز از او چیــز بهتــری 
ــی  ــاد گرفتــم و ایــن امــر خیل را ی
شــیرینی  فراینــدی  و  قشــنگ 
اســت و یــک روز بــه دانشــجویی 
آموختــم و یــک  را  فیلمســازی 
ــردار فیلمــش شــدم و  روزی فیلمب

ــردم. ــم کار ک ــار ه ــا افتخ ب
ــن  ــه اولی ــان اینک ــا بی وی ب
فیلمــی کــه بــه عنــوان مدیــر 
اســت  کــرده  کار  فیلمبــرداری 
بیــان  بــود،  ســرد  جاده هــای 
محمــود  فیلــم  آن  در  داشــت: 
و  داشــت  حضــور  هــم  کالری 
مــن  کاری  دوران  شــیرین ترین 
ــود  ــا محم ــه ب ــی اســت ک ۲ فیلم
فیلم هــای  کــردم،  کار  کالری 
ــرد.  ــای س ــه و جاده ه ــوی م آنس

علــی  بــا  ه  همــرا همچنیــن 
ــتاد  ــوان اس ــه عن ــه ب ــان ک نصیری
بــرادر بزرگتــر می شناســمش  و 
ــیار  ــه بس ــی ک ــزت اهلل انتظام و ع
آدم هــای  و  خــوب  دوســتان 

بودنــد. حرفــه ای  فوق العــاده 
دربــاره  منصــوری  تــورج 
همــکاری خــود بــا مســعود جوزانی 
ــن  ــی از م ــح داد: جوزان ــز توضی نی
خواســت فیلــم بــا مــن حــرف 
بــزن، را بــا او کار کنــم. آقــای 
آقاجانیــان صدابــردار را از تلویزیــون 
آوردیــم، ایــرج شــهزادی را کــه آن 
ــه  ــرد ب ــن کار می ک ــا م ــان ب زم
ــر  ــن مدی ــود، م ــتیار ب ــوان دس عن
فیلمبــرداری، محمــد آالدپــوش بــه 
عنــوان فیلمبردار و محمــود کالری 
عــکاس فیلــم و علیرضــا رئیســیان 
دســتیار بــود. فیلــم بــا مــن حــرف 
ــم  ــن فیل ــوان دومی ــه عن ــزن، ب ب

کوتــاه جشــنواره فجر شــناخته شــد 
کــه فیلــم فوق العــاده موثــری بود و 
بســیار در بیــن مخاطبان درخشــید.

ایــن فیلمبــردار برجســته و 
شــاحص ســینماي کشــور با اشــاره 
بــه بازی هــای درخشــان فــردوس 
کاویانــی نیــز گفــت: فــردوس 
کاویانــی از بازیگرانــی بــود کــه در 
چنــد کار درخشــان از جملــه بانــو و 
در مســیر تندبــاد و یــاد و دیــدار بــا 
ــای  ــی از بازی ه ــردم. یک او کار ک
خوبــی کــه از او در ذهــن مــن 
ــم  ــی فیل ــده اســت اینکــه وقت مان
ــا  ــوز ب ــدم هن ــین ها را دی اجاره نش
او کار نکــرده بــود، دائــم در ذهنــم 
ایــن بــود کــه داریــوش مهرجویــی 
از ایــن نقــش عملــه در فیلــم 
ــه اســت.  ــی گرفت ــازی خوب چــه ب
ــی را نمی شــناختم  فــردوس کاویان
ــه او  ــم ک ــاور کن و نمی توانســتم ب

فــردوس کاویانــی بازیگــر اســت و 
عملــه نیســت. بســیار خــوب بــازی 
ــود کــه  ــاورم نب ــود و در ب کــرده ب
ــن  ــا ای ــد ت ــر می توان ــک بازیگ ی

انــدازه خــوب بــازی کنــد.
ــا  ــاره آشــنایی خــود ب وی درب
داریــوش مهرجویــی نیــز توضیــح 
داد: داریــوش مهرجویــی را خیلــی 
تحســین کــردم کــه بــا یــک 
فیلمبــرداری کــه بــه نســبت او نام 
ــدارد و جــوان اســت و  و نشــانی ن
تــا بــه حــال بــا او کار نکرده اســت 
برایــش فیلمنامــه می فرســتد. از 
ــم  ــیار خوش ــون بس ــه هام فیلمنام
آمــده بــود. باهــم بــرای ایــن 
ــی  ــبتا طوالن ــت نس ــم صحب فیل
داشــتیم و در همانجــا زنده یــاد 
ــه  ــدم ک ــکیبایی را دی ــرو ش خس
ــد.  ــی آم ــوش مهرجوی ــش داری پی
پــالن  آخریــن  می آیــد  یــادم 

ــم.  ــه می گرفت ــون را ک ــم هام فیل
ســوار ماشــین مهرجویــی بودیــم و 
هامون پشــت ماشــین نشســته بود 
ــد  ــی کــه می گوی ــه معروف و صحن
یــک کــم بــه راســت یــک کــم به 
ــا یــک معجــره نشــان  چــپ خدای
ــار  ــوس از کن ــک اتوب ــه ی ــده، ک ب
او رد می شــود و می خواهــد بــه 
دره بــرود و پاهایــش می لــرزد. 
کلوزآپــی کــه از او گرفتــه می شــود 
ــت  ــن اس ــانه م ــن روی ش دوربی
و مــن جــای پــای شــاگرد در 
ــالن و  ــودم و پ ــته ب ــکان نشس پی
ــم هامــون را  برداشــت آخــر از فیل
بــا حضور خســرو شــکیبایی گرفتم. 
مهرجویــی گفــت بــس )هیچ وقــت 
نمی گفــت کات( و مــن کات کردم. 
از مــن پرســید چطــور بــود و مــن 
ــخ  ــود و او در پاس ــوب ب ــم خ گفت
گفــت بــرای مــا هــم خیلــی خــوب 
بــود. یادشــان نبــود کــه پــالن آخر 
فیلــم اســت. اصغــر شــاهوردی هم 
پشــت ســر هامــون نشســته بــود.

وی دربــاره همــکاری خــود با 
مســعود کیمیایــی نیــز گفــت: وقتی 
بــا مســعود کیمیایــی کار می کنیــم 
کار کــردن بــا آدم هــای دیگــر 
ــد چــه  ــرا می دان ســخت اســت زی
می خواهــد و بــه هیــچ وجــه گــروه 
را اذیــت نمی کنــد. بــه نظــرم 
ــاز  ــک فیلمس ــي ی ــعود کیمیای مس
شــاخص و کاربلــد اســت کــه 
ــروع کار  ــل از ش ــز را قب ــه چی هم
در ذهــن مي چینــد و همــه عوامــل 
بــه خوبــي و راحتــي مي داننــد کــه 

قــرار اســت چــه کننــد.
تــورج منصــوری در ادامــه 
شــخصي  ویژگي هــاي  دربــاره 
ــک  ــن ی ــت: م ــان داش ــود بی خ
ــم  ــر می کن ــه فک ــی دارم ک ویژگ
ــدم  ــدگاری ش ــردار مان ــر فیلمب اگ
ویژگــی  یــک  همیــن  علتــش 
ــتم  ــی هس ــا آدم ــن تنه ــت. م اس
ــه محــرم  ــه صحن ــم ب ــه دوربین ک
اســت یعنــی به هیــچ وجــه دوربین 
مــن نفــر اول جلــوی دوربیــن 
را اذیــت نمی کنــد و بازیگــر را 
ــدم  ــن معتق ــد. م ــدود نمی کن مح
ســینما یــک شــغل نیســت بلکــه 
ــانی  ــت. کس ــی اس ــور زندگ یکج

کــه می خواهنــد وارد آن شــوند 
بایــد متوجــه باشــند وارد عرصه ای 
می شــوند کــه شــکل زندگــی 
ــری  ــرون نیســت، یکجــور دیگ بی
دوربیــن  پشــت  وقتــی  اســت. 
ــم  ــه می زنی ــد را ک ــتیم و کلی هس
ــتیم،  ــان نیس ــد پدرم ــر فرزن دیگ
دوســتی نداریــم، آن لحظــه تمرکز 
یکپارچــه فقــط روی موضوعــی 
ــق می شــود و  ــه دارد خل ــم ک داری
ایــن یعنــی یــک نــوع اعتیــاد کــه 
هیــچ لذتــی بیشــتر از آن نیســت.
ــش  ــوري در بخ ــورج منص ت
خــود  از صحبت هــاي  دیگــري 
بیــان کــرد: دو بخــش مختلــف در 
ــود دارد، یکــی بخــش  ســینما وج
فرهنگــی و نرم افــزاری اســت کــه 
حاصلــش می شــود فیلمنامه هــا، 
و  و...  فرم هــا  معانــی  مفاهیــم، 
بخــش دیگــر بخــش مادی ســینما 
اســت. یعنــی انســان هایی کــه در 
ســینما کار می کننــد و ابــزاری کــه 
بــا آن ســروکار دارنــد. ایــن بخــش 
دوم بخــش بســیار مهمی اســت به 
جهــت آنکــه بــه حیــات و ممــات 
می شــود.  مربــوط  نســان ها  ا
می کنــم  عــرض  بنــده  آنچــه 
ــت  ــی اس ــری سیاس ــه جهت گی ن
ــی!  ــی و گروه ــی جناح ــه نگاه ن
باعــث تأســف اســت کــه بخــش 
اعظمــی از ســرمایه های گرانبهــای 
ــدون  ــران ب ــینمای ای ــانی س انس
ــود را  ــات خ ــد تجربی ــه بتوانن آنک
منتقــل  بعــدی  نســل های  بــه 
کننــد در حــال از بیــن رفتــن 
هســتند. بخشــی در بیــکاری و 
ــت  ــد، وضعی ــی می کنن ــر زندگ فق
بیمــه ای درســتي ندارنــد و بــه 
ایــن بــاور و اعتقــاد رســیده اند کــه 
ــرای زندگی شــان  دیگــر شــرایط ب

فراهــم نمی شــود!
الزم بــه ذکــر اســت کــه تــورج 
ــده ســیمرغ بلوریــن  منصــوری، برن
ــتمین  ــرداری از هش ــن فیلمب بهتری
ــرای  ــر ب ــم فج ــنواره فیل دوره جش
فیلــم هامون در ســال ۱۳۶۸ و برنده 
لــوح زریــن بهتریــن فیلمبــرداری از 
چهارمیــن دوره جشــنواره فیلــم فجر 
بــرای فیلــم جاده هــای ســرد در 

ســال ۱۳۶۴ بــوده اســت.

خاطره بازي با فیلمبردار موفق سینماي ایران

تورج منصوري: سینما یک شغل نیست بلکه یکجور زندگی است


