
معاون امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم:

تصور برخی محدودیت ها برای جوان امروز قابل قبول نیست

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: برگشت 
به شرایط قبل از کرونا متصور نیست، لذا در صورت 
بازگشایی تمام مدارس، این شبکه )شاد( به عنوان 
شبکه دانش آموزی جزو ارکان نظام تعلیم و  تربیت است و  به 
عنوان بخشی از فعالیت های آموزشی، ممکن است به یکی از سه 
حالت؛ مکملی، مقومی و یا اصلی  برای دانش آموزان ارائه شود.

به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش 
و پرورش، علیرضا کاظمی، در حاشیه بازدید از شرکت ارتباطات 
سیار ایران)همراه اول(، اظهار کرد: از همراه اول به خاطر همکاری 
با آموزش و پرورش در استمرا آموزش ها در دوران کرونا و تولید 

یکی از بزرگ ترین دستاوردها در دوسال اخیر تشکر می کنم.
صفحه 2

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

سیاست نمی دانم اما واکسن به دالیل مختلف
 به دستمان می رسد!

خبرهای بد برای ارزهای دیجیتالی!
انتشار اخبار جدید از سختگیری های 
معامالت  روی  جنوبی  کره  و  هند  بیشتر 
آن  قیمت  ریزش  باعث  دیجیتالی  ارزهای 
ها شد. به گزارش دنیای جوانان به نقل از سی ان بی سی، 
دولت هند که پیش از این به دلیل مخالفت داخلی از 
طرح ممنوعیت فعالیت های مرتبط با رمزارزها عقب 
نشینی کرده بود، در حال آماده سازی طرحی است که 
در صورت تصویب، خرید و فروش ارزهای دیجیتالی 
را مشمول دریافت مالیات می کند. احتماال ممنوعیت 
ارزهای دیجیتالی خصوصی نیز بخشی از الیحه خواهد 
احتمال تعطیلی دو سوم صرافی  بود. در کره جنوبی، 
این  در  دیجیتالی  ارزهای  خدمات  دهنده  ارایه  های 

کشور باال گرفته است.
صفحه 3

مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان کرمان اعالم کرد

با بهره گیري از امکانات موجود،سعي 
در جبران محدودیت هاي مالي حوزه راهداري داریم

4
استقالل و آرزوهای بر باد رفته!

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1834-  چهار شنبه 24  شهریور  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
خلوت 

فیلمنامه نویسي خود 
را به هر چیز دیگری 

ترجیح می دهم

6ورزش
مهران حاتمی: 

به جذب بازیکن 
خارجی فکر می کنیم

هنگ 7فر

به مناسبت روز ملی سینما و در ادامه سلسله نشست های تاریخ 
شفاهی، موزه سینمای ایران طی یک هفته هر روز گفتگوی 
تفضیلی با یکی از عوامل تاثیرگذار سینمای ایران را  منتشر 
می کند. روز گذشته نیز ناگفته های فرهاد توحیدی، نویسنده 

شاخص سینماي کشور منتشر شد.

مهران حاتمی، درباره شرایط تیم شهرداری گرگان برای حضور 
توجه  با  داد:  توضیح  بسکتبال،  برتر  لیگ  جدید  در فصل 
به تغییراتی که در تیم داشتیم، سعی کردیم برای جبران 
خسارات تمرینات را زود شروع کنیم. خوشبختانه در حال 

حاضر نیز شرایط تیم خوب است و راضی هستیم .

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در جلسه هیات مدیره این صندوق 
بر تداوم ارائه خدمات و ارتقای کمی و کیفی آن تأکید کرد.پس از 
انتصاب سید مجید پوراحمدی به عنوان مدیرعامل صندوق اعتباری 
هنر از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، جلسه هیات مدیره این 

صندوق با حضور وی دوشنبه شب برگزار شد.

ادامه ارائه خدمات 
وتسهیالت بیشتر به 
اصحاب فرهنگ، 

هنر و رسانه

امسال هم »اینترنت« شاد رایگان است پاداش ۳ میلیارد تومانی معرفی کنندگان
 مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز

به گزارش دنیای جوانان از پایگاه شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران، وزارت نیرو به گزارش های مردمی که منجر به کشف مراکز 
غیرمجاز شوند تا سقف ۱۰ میلیون تومان پاداش ارائه می دهد و در صورتی که 
مرکز غیرمجاز در یکی از نهادهای دولتی و یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می 
کنند باشد، مبلغ پاداش دو برابر شده و سقف آن به 2۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
صفحه 3

عضو هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی 
گفت: این هیات کار خود را به زودی آغاز می کند و بنا 
داریم کاری حرفه ای، آسیب شناسانه، علمی، قابل دفاع 
و ماندگار انجام شود تا هم خالءهای قانونی و ضمانت های اجرایی 

بررسی و هم متخلفان به مردم معرفی شوند.
شریعتی  مالک  جوانان،  دنیای  پارلماتی  خبرنگار  گزارش  به 
نیاسر در نشست علنی مجلس شورای اسالمی، گفت: در سفر اخیر 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، توافق هایی حاصل 
شده است که به نظر اطالع رسانی کافی به مجلس و افکار عمومی 
نشده است در حالی که امروز جنگ، جنگ روایت ها است بنابراین از 
رییس مجلس و هیات رییسه می خواهم افراد ذی ربط از جمله دبیر 
شورای عالی امنیت ملی و رییس سازمان انرژی اتمی را به مجلس 

دعوت کرده تا توضیحات الزم را به نمایندگان ارائه کنند.
صفحه 2

تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

محمود پیرحیاتی

چندی قبل دوستی را دیدم که در روزگار مدرسه رفاقت صمیمانه ای داشتیم که 
سال های دور دختر توانمند و سختکوشی بود اما حاال تبدیل شده بود به زنی که جرات 
انجام هیچ کاری را نداشت و حتی برای انجام یک کار بانکی یا اداری ساده دچار چالش 
می شد. سال ها خانه نشینی، از او زنی افسرده و بی اعتماد به نفس ساخته بود که فقط 

به عشق خانواده و فرزندانش می توانست زندگی کند.
دوران کودکی درمدرسه ای که درس می خواندم گروهی از بچه ها همیشه برای 
اجرای سرود و دکلمه و برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی داوطلب و حاضر بودند 
و تمام برنامه های مدرسه را در کنار هم پیش می بردیم اما هر چقدر بزرگتر می شدیم 
این جرات و جسارت در خیلی ها کمتر می شد. باید و نباید ها و باورهای سنتی خانواده 
ها نسبت به دختر که توی خیابان با صدای بلند نخندد یا بستنی و لواشک نخورد یا تا 
دیروقت در خیابان تنها نماند اگرچه با قصد هشدار و حفاظت والدینش برای او تجویز 
می شد اما در عمل در ضمیر ناخودآگاهش جوری نفوذ می کرد که او را در دراز مدت 

به موجودی وابسته و ترسو که می خواهد رضایت همه را جلب کند تبدیل می کرد.
اعتماد به نفس حس خودباوری فرد نسبت به تواناییش در انجام یک کار است که 
می تواند نقش مهی در رشد و پیشرفت او بازی کند. محققان معتقدند بخش اصلی اعتماد 
به نفس فرد تا پنج سالگی در او شکل می گیرد. اعتماد به نفس باال با ایجاد احساس، 

رفتار و باور مثبت در فرد به موفقیت و رضایت او در زندگی کمک می کند.
دالیل کمبود اعتماد به نفس

موضوع اعتماد به نفس پایین همیشه در بین مردم تمام دنیا مشکل ساز بوده است، 
و افراد زیادی از این مساله رنج    می برند و موفقیت زندگی شخصی و اجتماعیشان به 

خاطر همین موضوع به خطر افتاده.
خال و کمبود اعتماد به نفس دالیل گوناگونی می تواند داشته باشد. به دلیل مسائل  
روانی و شخصیتی و همینطور تجربه های مختلف فرد در کودکی و کال زندگیش  ذهن در 
گیر چالش های مختلفی شده و همین مساله باعث می شود لذت غذا خوردن، لذت تفریح 
و وقت گذرانی با دیگران و یا کار کردن از بین برود، چراکه فردی که دچار کمبود اعتماد 

به نفس است احساس رضایت نداشته و مدام فکر می کند به اندازه کافی خوب نیست
همان طور که گفته شد دالیل مختلفی برای کمبود اعتماد به نفس وجود دارد و 
خیلی از این دالیل ریشه در کودکی و نوجوانی فرد دارند که ممکن است در بزرگسالی 

آثار خودشان را نشان دهند.
بی توجهی والدین و معلمان

پدر و مادر نقش مهمی درزندگی کودک دارند و تمام نیازهای اولیه ی کودک در 
سنین آغازین زندگی به وسیله ی پدر و مادرش برآورده می گردد. یکی از همین نیازها 
توجه و حمایت والدین از فرزند خود است و بی شک کودکی که رسیدگی و توجه کافی 
و الزم را دریافت نکند احساس بی ارزشی می کند. چرا که فکر می کند تالش ها و 

موفقیت هایش کافی نبوده و به چشم نمی آید.
والدین می توانند به کودک اعتماد به نفس داده یا اعتماد به نفس را از او بگیرند. 
در محیط مدرسه و در جمع همساالن هم کودک ممکن است با رفتارهایی مواجه بشود 
که احساس بی ارزشی را در او تقویت کرده و به او حس    نا امنی بدهد مثال از چیزی 

بترسد یا تحت فشار و استرس قرار بگیرد.
ترس، تاثیر زیادی در کاهش اعتماد به نفس دارد و در خیلی از موارد نقش مهمی 
درمشکالت یادگیری کودکان ایفا می کند. والدین یا مدرسه می توانند کودک را تهدید 
به تنبیه نموده و یا با رفتارهای نامعقول باعث ترس او شوند. کودک وقتی بیش از اندازه 

بترسد ممکن است فکر کند خوب رفتار نمی کند و همه ی کارهایش غلط است.
سیستم آموزشی به جای تاکید بر رشد و خالقیت بچه ها آنها را با مقایسه و رقابت 
درگیر نموده و همین مساله باعث می شود تا کودکان بیشتر به سمت نمره و جایزه و 

اعداد و ارقام هدایت شوند.
 برای کودک خط و نشان کشیدن که باید این طور رفتار کند و فالن کار را انجام 
دهد او را در معرض استرس و اضطراب قرار می دهد و همه اینها اعتماد به نفسش را 

پایین می آورد.

شکست، طرد شدن یا ضربه  های روانی
 به هم خوردن رابطه عشقی، از دست دادن یک عزیز، چالش ها و مشکالت مربوط 

به شغل و یا بیماری ها می توانند  تاثیر منفی زیادی بر زندگی افراد بگذارند.
گاهی فرد در سنین پایین  سو استفاده جنسی را تجربه می کند و این موضوع می 
تواند کل زندگیش را دچار مشکل کند . این افراد دچار سرخوردگی و انزوا  می شوند و 
شب و روز آن اتفاق برایشان تداعی شده و کابوس زندگیشان می شود.  مخصوصا وقتی 

در کودکی فرد این اتفاق بیفتد او دیگر اعتمادش را به محیط و دنیا از دست می دهد.
شکست عشقی یا ضربه های سخت روانی هم می تواند روحیه ی فرد را به شدت 
به هم بریزد و ذهنش را غرق در سواالت بی جواب کند. زن یا مردی که از شریک 
عشقی خود خیانت دیده از خودش می پرسد چرا چنین کاری با او شده و احساس شکست 
و ناکامی می کند. با خودش می گوید حتما خوب یا کافی نیست که چنین رفتاری با او 
شده و در ذهنش خودش را مسئول این اتفاق و مقصر می داند. فردی که از نظر عاطفی 
مورد سو استفاده قرار می گیرد ممکن است احساس طرد شدگی به او دست بدهد و در 
پذیرش خودش هم دچار مشکل شود. در کل شوک های روانی مثل سوءاستفاده، جدایی، 
خیانت، مشکالت شغلی و از دست دادن عزیز می تواند در فرد احساس ناخوشایند ناامنی 
و بی کفایتی و ترس ایجاد کند که همه ی اینها در اعتماد به نفسش موثر است و برای 

شفای ذهن آنها از اتفاقات تلخ باید راهکارهایی را در پیش گرفت.
 

کمال گرایی
 بعضی از افراد برای همه کارهای خود در زندگی، باالترین استانداردها را تعیین 
می کنند که این موضوع هم ریشه در تربیت و فرهنگ محیطی که در آن رشد کرده 
اند دارد. آنها خود را مجاب کرده اند که باید در همه کارها بهترین و موفق ترین باشند 
و بهترین چیزها را داشته باشند؛ باهوش ترین فرزند، زیباترین همسر، شغل پردرآمد و 
... این طرز فکر باعث می شود که این افراد پرتوقع باشند و از زندگی لذت نبرند چون 
همیشه در زندگیشان چیزی کم است. چون گاهی مسائل زندگی از کنترل خارج هستند 
و همه ی رویدادها و اتفاقات زندگی مطابق خواسته های انسان پیش نمی روند. انسان 
کمال طلب انقدر در گیر به دست آوردن است که از داشته هایش لذت نمی برد. معموال 
این این افراد ذهن و روانشان مدام درگیر است و آرامش چندانی را تجربه نمی کنند و 

برای شفای ذهن خود از این تفکرات نیاز به مشاوره و خود شناسی دارند.

وابستگی و نداشتن استقالل
از دست  را  به نفسش  اعتماد  از دوستی صحبت کردم که جرات و  ابتدای مقاله 
داده بود. چون تمام وقتش را در خانه   می گذراند و از اجتماع فاصله گرفته بود و برای 
کوچک ترین کاری هم به همسرش وابسته بودطوری که اجازه می داد همیشه دیگران 
به جایش تصمیم بگیرند و در محیط خانه هم بیشتر اجرا کننده ی تصمیمات  بقیه بود و 
خودش     چندان تصمیم گیرنده نبود . اینکه به دیگران اعتماد کنیم اصال بد نیست اما 
اگراین موضوع به حالت وابستگی برسد و از اعتمادمان هم به درستی استفاده نشود تاثیر 
منفی دارد. برای همین اکثر آدم هایی که شخصیت مستقلی دارند      افرادی هستند که 

اعتماد به نفسشان هم در سطح باالیی است.

ماندن درگذشته
باید پذیرفت که اشتباه، بخشی از زندگی ماست و اصال کسی نیست که اشتباه 
نکرده باشد. فرد موفق کسی است که از اشتباهات گذشته درس بگیرد و مدام آنها را 

تکرار نکند. همین اشتباهات است که باعث شده اند ما با
تغییر دهیم.  ماندن در گذشته و سرزنش خود  را  تغییر فکر و نگرش زندگیمان 
به خاطر اشتباهات آن فایده ای که   ندارد هیچ ، باعث می شود از حال غافل شویم و 
لذت نبریم و اینکه نتوانیم برای آینده تصمیم درست بگیریم.درنتیجه ضریب اعتماد به 

نفسمان را پایین بیاوریم.

مقایسه کردن خود با دیگران
من باید بهتر از فالنی باشم و اگر او این را دارد من هم حتما باید داشته باشم. 
مقایسه کار ذهن است و معموال رقابت  ناسالم و حسادت ایجاد می کند. در شرایط دنیای 

امروز این مساله به خاطر شبکه های اجتماعی پررنگ تر شده.
افراد بهترین تصویری که می توانند را از خود به اشتراک می گذارند و این موضوع 
زندگیشان را بی نقص و ایده آل   نشان می دهد در حالی که ما از زوایای دیگر زندگی 
آنها بی خبریم. مقایسه باعث می شود فرد مدام  درگیر این و آن باشد به جای اینکه 

بگردد عالقمندی ها و نقاط قوت خودش را پیدا کند و ببیند.
افراد، خصوصا در شبکه ها و رسانه های اجتماعی به شدت درگیرچشم و هم چشمی 
در مورد ثروت و زیبایی و الغری و ... هستند  و دائما خودشان را در حالت های ایده 

آل در معرض نمایش می گذارند.
دیدن افرادی با وضعیت عالی و زندگی های مرفه و اندام و چهره ی رویایی به 
خیلی ها این حس را می دهد که هیچ وقت نمی توانند اینظور باشند و همین مقایسه 

اعتماد به نفس آنها را پایین می آورد.

سرمقاله

دالیل کمبود اعتماد به نفس
اظهار  ارزی  اقدام  کمیته  دبیر 
تاکنون   ۹۷ سال  اوایل  ز  ا داشت: 
 ۶۰ از  بیش  توانسته اند  صادرکنندگان 
میلیارد یورو از تعهدات خود را ایفا کرده 
و حدود ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات 

خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند . 
احسان قمری در گفتگو با دنیای 
رئیس  اظهارات  به  اشاره  با  جوانان، 
جمهور در خصوص ریل گذاری صادرات 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ارائه شده وزیر  برنامه های  و همچنین 
توسعه  مورد  در  مجلس  در  صمت 
فراهم  کرد:  اظهار  نفتی  غیر  صادرات 
کردن شرایط، تسریع و تسهیل بازگشت 
ارز حاصل از صادرات در جهت تامین ارز 
مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشین 
االت، تجهیزات و کاالهای واسطه ای 
مورد نیاز تولید از جمله مقدمات توسعه 
و  نفتی  غیر  صادرات  پیش  از  بیش 
میلیارد   ۵ افزایش  هدف  به  رسیدن 

دالری صادرات در سال جاری است.
وی افزود: از اوایل سال ۹۷ تاکنون 
 ۶۰ از  بیش  توانسته اند  صادرکنندگان 
میلیارد یورو از تعهدات خود را ایفا کرده 
و حدود ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات 
بازگردانند .  اقتصادی  چرخه  به  را  خود 
لذا باید ریل گذاری صادرات به صورتی 
انجام شود که بر اساس قواعد و مقررات 
موجود، صادرکنندگان قادر باشند ۱۰۰ 
درصد ارز حاصل از صادرات خود را به 

چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.  
دبیر کمیته اقدام ارزی با اشاره به 
الگوهای توسعه صنعتی در دنیا، توجه 
صادرات گرا  صنعتی  توسعه  الگوی  به 
در کنار اعمال سیاست صنعتی مناسب 
از سوی دولت را حائز اهمیت توصیف 
کرده و خاطر نشان ساخت: الزم است 

با استفاده از تجربه سایر کشورها نسبت 
به تولید صادرات محور اقدام کرد. بیش 
از ۵۰ درصد محتوای کاالهای صادراتی، 
وارداتی بوده که این واردات، شامل مواد 
اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید است 
با  صادرات  از  حاصل  ارزهای  اگر  که 
اقتصادی  چرخه  به  بیشتری  سرعت 
بازگردد، ضمن افزایش تولید و اشتغال، 
شاهد توسعه گسترده صادرات غیرنفتی 

خواهیم بود. 
جه  تو  : د کر فه  ضا ا ی  و
و  ری  فزا ا نرم  یرساخت های  ز به 
صادرات  توسعه  جهت  سخت افزاری 
عمودی  سیاست های  از  استفاده  و 
جمله  از  را  دولت  سوی  از  افقی  و 
مقدمات توسعه صادرات است. توسعه 
خدمات  شامل  تی  ا در صا لجستیک 
صادرات،  ضمانت  بیمه ای،  بانکی، 
تامین مالی صادرات و شقوق مختلف 
حمل و نقل از اصلی ترین اقدامات در 
راستای ریل گذاری صادرات است. در 

خصوص تامین مالی الزم است ضمن 
تخصیص تسهیالت با نرخ های رقابتی 
قالب  در  و  ارزی  و  ریالی  صورت  به 
از  فروشنده،  اعتبار  و  خریدار  اعتبار 
ظرفیت های بانک های عامل در جهت 
هلدینگ ها  ری  ا یه گذ ما سر تقویت 

کرد.  استفاده 
کرد:  تصریح  دامه  ا در  قمری 
تابع  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت 
کاال  نوع  جمله  از  متنوعی  متغیرهای 
یا خدمت صادراتی، کشور هدف، نوع 
ارز، ترمز قرارداد، نوع حمل و نقل و... 
بوده و الزم است در تعیین مهلت جهت 
ارز  بازگشت  و  ارزی  تعهدات  ایفای 
حاصل از صادرات به این متغیرها توجه 
نگاه  به صادرات  حاضر  حال  در  کرد. 
واحد وجود دارد و همه صادرکنندگان 
کاال موظف هستند حداکثر ۴ماه بعد از 
انجام صادرات خود، نسبت به بازگشت 
ارز حاصل از صادرات خود اقدام نمایند. 
از  ارز حاصل  بازگشت  هر چند مهلت 

فرش  مانند  کاالها  برخی  صادرات 
اقالم  برخی  و  دستباف، صنایع دستی 
همانگونه  ولی  یافته  افزایش  دارویی 
ارز  بازگشت  روش های  انعطاف  با  که 
آزادی  اعطای  و  صادرات  از  حاصل 
رشد  شاهد  صادرکنندگان  به  عمل 
نظر  به  بودیم  ارزی  تعهدات  ایفای 
می رسد انعطاف در مهلت بازگشت ارز 
حاصل از صادرات نیز راهگشا بوده و 
تاثیر به سزایی در تسریع ایفای تعهدات 

ارزی خواهد داشت. 
خدمات  توسعه  دفتر  کل  مدیر 
بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در 
پایان خاطر نشان ساخت: صادرکنندگان 
در  سرمایه  تامین  جهت  دارند  تمایل 
گردش خود و استمرار فعالیت تولیدی 
و صادراتی خود، نسبت به بازگشت ارز 
لذا  اقدام کنند  از صادرات خود  حاصل 
ابزارهای  از  باید ضمن رفع مشکالت، 
تشویقی برای تسریع در ایفای تعهدات 

ارزی استفاده کرد.

دبیر کمیته اقدام ارزی خبر داد؛

ورود ۸0 درصد ارز حاصل از صادرات به کشور

وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار  مدیریت  مرکز 
ای  اطالعیه  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
نوبت  دریافت  و  ثبت نام  سن  حداقل  که  کرد  اعالم 
واکسن کرونا در کشور دو سال کاهش یافت و افراد 
۴۰ سال به باال )متولدین ۱3۶۰ و قبل( می توانند برای 

کسب نوبت اقدام کنند.
به گزارش دنیای جوانان، در متن این اطالعیه 
که روز گذشته)سه شنبه( انتشار یافته، آمده است: از 
هم اکنون تمامی افراد ۴۰ سال به باال )متولدین ۱3۶۰ 
و قبل( در سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه 
salamat.gov.ir زمان و محل دریافت واکسن را 
بالفاصله خودشان انتخاب کنند. برای این کار، نیازی 

به داشتن پرونده بهداشت نیست.
براساس این اطالعیه، هم چنین افراد 3۰ تا 3۹ 
سال )متولدین ۱3۶۱ تا ۱3۸۰(  که ساکن استانهای 
جنوبی،  خراسان  بوشهر،  ایالم،  غربی،  آذربایجان 
کرمان،  کردستان،  بلوچستان،  و  سیستان  خوزستان، 
پایگاه های  در  و  هستند  هرمزگان  و  قم  کرمانشاه، 
بهداشت پرونده سالمت دارند می توانند از طریق همین 

سامانه ثبت نام کنند.
در این اطالعیه تصریح شده است: برای جلوگیری 
salamat. از ازدحام جمعیت، داشتن نوبت از سامانه

واکسن  تزریق  پایگاه های  به  مراجعه  برای   gov.ir
ضروری است. همچنین از مراجعان عزیز تقاضا می شود 

صرفا در زمان نوبت مراجعه کنند.
 2۱ یکشنبه  روز   salamat.gov.ir سامانه 
باال  به  سال   ۴2 افراد  نام  ثبت  برای  ماه  شهریور 
)متولدین ۱3۵۸ و قبل( جهت دریافت واکسن باز شد.
کرونا  واکسن  تزریق  ثبت نام  سامانه  همچنین 
)متولدین ۱3۵۵ و قبل(  باال  به  افراد ۴۵ سال  برای 

۱۶ شهریور ماه باز شده بود.
ُدز  نفر  و ۷۸۴  و ۹3 هزار  میلیون  تا کنون 2۵ 
اول واکسن کرونا و ۱2 میلیون و ۷۷2 هزار و ۷۶۷ 
نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
های تزریق شده در کشور به 3۷ میلیون و ۸۶۶ هزار 

و ۵۵۱ ُدز رسید.

اطالعیه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت؛

آغاز ثبت نام واکسن کرونا برای متولدین 1۳۶0 و قبل از آن
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نماینده مردم تهران خبر داد؛
تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی 

عضو هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی گفت: این هیات کار خود 
را به زودی آغاز می کند و بنا داریم کاری حرفه ای، آسیب شناسانه، علمی، قابل 
دفاع و ماندگار انجام شود تا هم خالءهای قانونی و ضمانت های اجرایی بررسی 

و هم متخلفان به مردم معرفی شوند.
به گزارش خبرنگار پارلماتی دنیای جوانان، مالک شریعتی نیاسر در نشست 
المللی  بین  آژانس  مدیرکل  اخیر  در سفر  اسالمی، گفت:  علنی مجلس شورای 
انرژی اتمی به ایران، توافق هایی حاصل شده است که به نظر اطالع رسانی کافی 
به مجلس و افکار عمومی نشده است در حالی که امروز جنگ، جنگ روایت ها 
است بنابراین از رییس مجلس و هیات رییسه می خواهم افراد ذی ربط از جمله 
دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس سازمان انرژی اتمی را به مجلس دعوت 

کرده تا توضیحات الزم را به نمایندگان ارائه کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس افزود: 
هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی به زودی کار خود را آغاز می کند و بنا 
داریم کاری حرفه ای، آسیب شناسانه، علمی، قابل دفاع و ماندگار انجام شود تا هم 
خالءهای قانونی و ضمانت های اجرایی بررسی و هم متخلفان به مردم معرفی شوند.
شریعتی افزود: هر مجموعه ای که حتی یک ریال از اموال عمومی استفاده 
کند مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین آمادگی داریم عالوه بر دستگاه های 
نظارتی و گزارش های رسمی از گزارش های مردمی نیز استفاده کنیم و به زودی 

سامانه آن را اعالم خواهیم کرد.
وی درباره تحول در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور، خاطرنشان کرد: 
در حالی که یکی از مهمترین شعارهای آیت اهلل رییسی و دولت سیزدهم تحول 
آفرینی بود و اکنون در حال ادامه این مسیر هستند اما یکی از مهمترین نیازهای 
امروز تحول در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور است اما این مهم از سال 
۱3۹۷ که دستور رهبری را در پی داشت و ایشان جلسه اختصاصی با دولت در این 
زمینه گذاشته اند تاکنون روی زمین مانده و تحول در ساختار بودجه و نظام بودجه 
ریزی انجام نشده است.شریعتی تاکید کرد: افرادی که مسوول وضع موجود کشور 
هستند و بودجه سالیانه را در سازمان برنامه و بودجه تنظیم می کردند یا اعتقادی 
به این تحول نداشته یا عزم و اراده ای نداشته اند مجددا مسوول بررسی و تدوین 

بودجه سال ۱۴۰۰ شده اند و این موجب تعجب و تاسف است.

نماینده مردم میانه:
معین  کار  و  قراردادی  نیروهای  ساماندهی  برای  دولت 

ورود کند
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی از دولت خواست به موضوع 
ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و کار معین فعال در دستگاه های 
مختلف ورود کند.مهدی اسماعیلی در نشست علنی در تذکر شفاهی گفت: یکی 
از درخواست هایی که به طور مکرر از نمایندگان مجلس صورت می گیرد رسیدگی 
به مشکل عدم تبدیل وضعیت و استخدامی نیروهای قراردادی و کارمعین است 
که برخی از آنها بیش از 2۰ سال است که منتظر هستند تا تعیین تکلیف شوند اما  

بسیاری از آنها از دریافت مزایای متعلقه محروم هستند.
از رییس جمهوری  افزود:  میانه در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم 
درخواست می کنم سریع تر به وضعیت این قشر زحمتکش و بسیار خدومی که در 
جاهای مختلف خدمت می کنند از جمله مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و 
درمان، راهداری و حمل ونقل جاده ای، آب و فاضالب و وزارت نیرو رسیدگی 
کند. بخش زیادی از نیروهای شرکتی سال های زیادی است که تعیین تکلیف و 

تبدیل وضعیت نشده اند و از دریافت مزایا محروم هستند.
در ادامه، علیرضا زندیان در تذکری شفاهی گفت: با تشکیل دولت سیزدهم 
تغییرات مدیریتی در سراسر کشور به ویژه دستگاه های اجرایی در حال اجرا است 
و به عبارتی بازار اصل و نصب ها داغ است اما  شاهدیم که برخی از مدیران این 
دستگاه ها به ویژه استانداران، فرمانداران و بخشداران قبل از عزل، با هزینه بیت المال 
اقدام به خرید هدایایی از قبیل سکه، فرش و تابلوفروش برای خود می کنند تا در 
مراسم های عزل و نصب از آنها قدردانی شود در حالی که این اقدام در شرایط 

سخت اقتصادی و کسری بودجه قابل پذیرش نیست.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
دستمان  به  مختلف  دالیل  به  اما واکسن  دانم  نمی  سیاست 

می رسد!
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا علت سرعت گرفتن روند واردات 

واکسن به کشور را تشریح کرد.
روند  گرفتن  زمینه سرعت  در  اظهاراتی  به  پاسخ  در  رئیسی  علیرضا 
 fatf واکسیناسیون کرونا در کشور، گفت: سیاست بلد نیستم و نمی دانم
چیست، اما االن واکسن دارد به دستمان می رسد و علت های مختلفی دارد.
وی گفت: خیلی کشورهای دنیا که تولید کننده واکسن هستند، اکثر 
جمعیت خود را واکسیناسیون کردند. نکته دیگر اینکه قراردادهایی که بسته 
شد و آن زمان بدعهدی کردند اکنون در حال عملیاتی شدن است و همه 
در کشور دست به دست هم دادند و پای کار آمدند و مثال بانک مرکزی، 
ما  جلسات  ثابت  پای  و....  جمهور  رئیس  اول  معاون  خارجه،  امور  وزارت 
هستند و جلسات بسیار کاربردی شده است و در جلسات تصمیمات قاطع 

گرفته می شود.
از کانال های مختلف برای واردات واکسن تالش  اینکه  با بیان  وی 
می شود، اظهار کرد: جلسه ای داشتیم که حتی برای اینکه 2 روز زودتر واکسن 

به دستمان برسد اقدامات بسیار زیادی انجام دادیم.
رئیسی ادامه داد: همه در حال تالش هستند. شاید سال قبل همین موقع 
بحث واکسیناسیون خیلی در دنیا  جدی نبود. االن از عمر واکسیناسیون در 
دنیا کمتر از یک سال می گذرد و به همین دلیل مهم این است که واکسن 
در حالت پایدار به ما می رسد و ان شاءهلل ظرفیت را باال ببریم که حداکثر 
واکسیناسیون را انجام دهیم. رییسی گفت: حتما تا دهه فجر گروه هدفمان 

را واکسینه کردیم.

و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  بر  ونظارت  هماهنگی  مدیرکل 
جوانان:

استفاده از ظرفیت جوانان یک تکلیف انسانی برای نسل های 
آینده است

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
برای تحقق  از شروط الزم  از نسل جوان در جامعه  معتقد است، استفاده 
آرمان های انقالب اسالمی و یک تکلیف انسانی برای نسل های آتی است.

 روح اهلل اسدی افزود: ضرورت حضور جوانان را از منظرهای متعددی 
می توان مورد بررسی قرار داد. از منظر دینی به عنوان یک تکلیف دینی، از 
منظر انقالبی به عنوان شرط الزم برای تحقق آرمان های انقالب اسالمی 

و از منظر اخالقی یک تکلیف انسانی برای نسل های آینده است.
وی تصریح کرد: نسل جوان در پیشبرد اهداف جامعه توانا است، در حل 
مشکالت اجتماعی و اقتصادی خالقیت و ابتکار نشان می دهد، محافظه کار 

نیست و بر این اساس می تواند سبب پیشرفت و ترقی جامعه باشد.
جوان گرایی به مفهوم شایسته ساالری است

این  می شود.  تعبیر  شایسته ساالری  به  جوان گرایی  داد:  ادامه  اسدی 
جوان گرایی،  رویکرد  با  مطابق  نیست.  بودن«  »آقازاده  مفهوم  به  رویکرد 
استفاده از ظرفیت ها باید براساس شایسته ساالری، عقالنیت و منطق اتفاق 

افتاده و از تجربیات مدیران سابق نیز استفاده شود.
 مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
توضیح داد: مدیران متولد نمی شوند، باید آنها را تربیت کرد، پرورش داد و 
این اقدام نیازمند یک برنامه منظم و سیستماتیک و در حقیقت استفاده از 

معاون امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم:

تصور برخی محدودیت ها برای جوان امروز قابل قبول نیست
در  رییس جمهور  معاون 
امور زنان و خانواده در دولت 
تدوین  به  اشاره  با  دوازدهم 
گفت: الیحه  دوازدهم  دولت  در  لوایح 
تامین امنیت زنان علیه خشونت براساس 
ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است 

و سیاسی نیست.
ن  و معا  » ر بتکا ا مه  معصو “
خانواده  و  زنان  امور  در  رییس جمهور 
در دولت دوازدهم درباره اظهارات اخیر 
رییس قوه قضاییه مبنی براینکه قوانین 
در  گفت:  کند،  تغییر  زنان  نفع  به  باید 
بیشترین  شاهد  دوازدهم  دولت  دوران 
برای  حقوقی  اقدامات  و  لوایح  تعداد 
خانواده  و  زنان  نفع  به  قوانین  اصالح 
بوده ایم. شاید شاخص ترین این لوایح؛ 
الیحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان 
در برابر خشونت بود که خوشبختانه این 
الیحه با همکاری قوه قضاییه اصالح 
و نهایی شده و بعد از تصویب در دولت 
به مجلس ارسال شده و در حال حاضر 
حال  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 

بررسی است.
وی ادامه داد: انتظار ما این است 
اینکه مورد  به  توجه  با  این الیحه  که 
تایید قوه قضاییه بوده با حداقل تغییرات 
کنار  در  شود.  تصویب  نیز  مجلس  در 
که  پیشنهاد   3۰ حدود  ما  الیحه  این 
البته برخی به صورت پیشنهاد و برخی 
به صورت الیحه بود را در این دوره ۴ 
ساله تدوین کردیم. برخی از این لوایح 
در  پدر  مجازات  »تشدید  الیحه  مانند 
فرزند« در دولت تصویب  صورت قتل 
قوه  همکاری  با  نیز  الیحه  این  شد. 
قضاییه تدوین شد. همچنین الیحه ای 
از حساب  اجازه می دهد  به مادران  که 
سپرده فرزندان برداشت کنند، تصویب 
بسیار  نیز یک الیحه  این الیحه  شد. 
مهم بود و خوشبختانه این هم از دولت 
دوازدهم عبور کرده و به مجلس ارائه 
انتظار رسیدگی به هر  شده است و ما 

سه الیحه را داریم.
دولت  خانواده  و  زنان  معاون 
دوازدهم با بیان اینکه این لوایح قطعا 
به بهبود وضعیت زنان کمک می کند، 
و  مطالبه  موارد  این  کرد:  خاطرنشان 
خواست زنان است و خیلی از این موارد 
آورده  به وجود  را  ناروایی  تبعیض های 
نه  و  قانونی  نه  شرعی،  نه  که  است 
این  تبعیض ها  از  انسانی است. برخی 
به دلیل مشکالت فرهنگی که در جامعه 
وجود دارد، ایجاد شده است مانند همین 
بحث خشونت که در حقیقت یک مشکل 
رفتاری و فرهنگی است و مشکلی است 
که فقط اختصاص به ایران ندارد و در 
و  دارد  وجود  نیز  دنیا  دیگر کشورهای 
در بسیاری از کشورها شاید شدیدتر از 
را شاهد  ها  پدیده  این  وقوع  ما  کشور 
باشیم، ولی در نهایت قوانین و مقرراتی 
در این خصوص وجود دارد و این خیلی 
مهم است و ما هم باید قوانین و مقررات 
الزم را داشته باشیم و برای همین هم 
انتظار است که قوه قضاییه در این زمینه 
به صورت جدی ورود کند و می شود 
موضوع،  این  از  کرد  امیدواری  اظهار 
تبدیل  واقعا  اگر  چراکه  احتیاط  با  اما 
به عمل نشود و صرف اظهارات باشد، 
کمکی نخواهد کرد و شاید در برخی از 
مواقع مشکالت را به الیه های پنهان 

منتقل کند.
 ابتکار با بیان اینکه الیحه حفظ 
خشونت  علیه  زنان  امنیت  و  کرامت 
که  است  یکسال  به  نزدیک  تقریبا 
واقعا  کرد:  تصریح  است،  مجلس  در 
این الیحه  زودتر  هرچه  دارد  ضرورت 
الیحه  این  چراکه  برسد،  سرانجام  به 
براساس  هم  و  است  مطالبه  یک  هم 

ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است. 
از طرفی ما لوایحی را کار کردیم که در 
قوه قضاییه به نتیجه نرسید مانند الیحه 
»برابری دیه زن و مرد« که مورد قبول 
این مسئله یک بحث  البته  نشد،  واقع 
فقهی هم دارد و ما در ارتباط با مسائل 
فقهی برای بسیاری از قوانینی که نیاز 
به اصالح دارد، نشست هایی را در قم 
فقهی  ابعاد  باید  چراکه  کردیم  برگزار 
این موضوعات باز شده و کنکاش شود 
و به بحث گذاشته شده و باب اصالح 

بسته نشود.
از  یکی  امروز  داد:  ادامه  وی 
فقه  این است که  ما  ضروریات جامعه 
پویایی الزم را در ارتباط با مسائل زنان 
و خانواده داشته باشد برای همین هم 
را  متعددی  تخصصی  های  نشست  ما 
مورد  بسیار  که  کردیم  برگزار  قم  در 
هم  نظران،  صاحب  استقبال  و  توجه 
حوزویان و هم دانشگاهیان قرار گرفت 
و امیدوارم دولت سیزدهم این رویه را 

بتواند ادامه دهد.
معاون رییس جمهور در امور زنان 
به  اشاره  با  دوازدهم  دولت  خانواده  و 
زن  قاضی های  با  مرتبط  مشکالت 
گفت: در دولت دوازدهم خانم هایی که 
در رشته های حقوق و زنانی که در رشته 
قضاوت تحصیل کرده بودند مکاتبه ای 
می گفتند  و  داشتند  زنان  معاونت  با  را 
در آزمون قضاوت سهمیه زنان یا دیده 
نشده و یا خیلی کم دیده شده است و 
نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، 
این  در  قوه  وقت  رییس  با  بار  دو  من 
به  خواستم  و  داشتم  مکاتبه  خصوص 
شود،  رسیدگی  خانم ها  درخواست  این 
چراکه یک مسئله بسیار مهم است. ما 
نیاز به قاضی زن  از موارد  در بسیاری 
داریم به ویژه در دعاوی خانوادگی زنان 
بهتر می توانند ورود کرده و کمک کنند 

اما متاسفانه اتفاقی نیفتاد.
ابتکار درباره اصالح قوانین مربوط 
باید  مسئله طالق  در  گفت:  به طالق 
و  طالق  شروط  بازنگری  ما  بگویم 
سخت تر شدن شرایط طالق را بررسی 
کردیم البته در حال حاضر هم شرایطی 
در  ما  و  نیست  کافی  اما  دارد  وجود 
تدوین  را  این خصوص یک الیحه ای 
موجود  لوایح  کمیسیون  در  که  کردیم 
است، این الیحه مهم است و در واقع 
خیلی از لوایحی که ما تدوین کردیم می 
تواند بسیار کمک کننده باشد، از جمله 
همین شروط طالق یا پیشنهاد دیگری 
در کمیسیون لوایح موجود است و درباره 
از  زنان  خروج  اجازه  و  گذرنامه  بحث 
کشور است که بسیار مهم است و اگر 
با رویکرد درستی به موضوع اجازه خروج 
مواردی  از  نشود،  توجه  کشور  از  زنان 

است که به خانواده لطمه می زند.
دولت  در  رییس جمهور  معاون 
دوازدهم تصریح کرد: امروز نگاه زنان 
به جامعه در راستای تحوالتی است که 
در دنیا اتفاق افتاده و نگاه ها به دنیا و 

آینده تغییر کرده است و ما در چارچوب 
شرع مقدس می توانیم تغییرات خوب 
و مثبتی را در قوانین مربوط به زنان و 
قوانین مربوط به خانواده بوجود بیاوریم 
که به تحکیم خانواده و تنظیم و بهبود 
روابط عادالنه در داخل خانواده کمک 
کند. اما متاسفانه یک فضایی هم بوده 
تغییرات موضع  این  برابر  افرادی در  و 
گیری و جانبداری داشتند و برخی از این 
اصالحات و تغییرات را غیرضروری می 
دانستند و اجازه ورود به آن را نمی دادند. 
به نظر من حتما باید فرصت بازنگری 
این مسائل داده شود و دولت سیزدهم 
دارد  زمینه  این  در  سنگینی  مسئولیت 
این  از  است که هر چه  این  و حداقل 
پیشنهادها باقی مانده است را به نتیجه 

و ثمر برساند.
با اشاره به تصویب الیحه  ابتکار 
گفت:  نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت 
دولت دوازدهم از مجلس درخواست کرد 
تا به الیحه رسیدگی کند و این موضوع 
باعث شد این الیحه در مجلس اولویت 
پیدا کند و در صحن مطرح شد، همچنین 
مجلس  باالخره  تا  کرد  کمک  دولت 
این الیحه را تصویب کند. همچنین با 
نامه اجرایی برای  پیگیری دولت آیین 
آن نوشته و اجرایی شد و آموزش این 
قانون و اصالحاتی که باید در مقررات 
دیگر انجام می شد تا این قانون اجرایی 
شود، توسط پیگیری های دولت انجام 

شد و این خیلی اتفاق بزرگی بود.
همچنین  ینکه  ا بیان  با  بتکار  ا
الیحه  تا  کرد  تالش  دوازدهم  دولت 
خشونت  مقابل  در  زنان  امنیت  تامین 
هم سریعتر به مجلس برسد، گفت: البته 
در همان ابتدا مجلس کمی تعلل کرد 
اما االن انتظار است که به این الیحه 
بحث ها،  این  چراکه  شود،  رسیدگی 
بحث های سیاسی نیست و مطالبه عموم 
زنان جامعه است و بی توجهی به بحث 
حقوق زنان و جایگاه زنان و مطالبات 
آن ها کمکی به تحکیم خانواده نمی کند 
به  اگر  که  دارند  تفکری  عده ای  یعنی 
این موضوعات توجه کنیم، این ها بنیان 
خانواده را تضعیف می کند در حالی که 
اینطور نیست و بسیاری از این مشکالت 
به خاطر عدم اصالح این قوانین و این 
موضوعات است به طور مثال در موضوع 
محدودیت های  یا  گذرنامه  یا  طالق 
خانواده  در  ناروا  شکل  به  که  دیگری 
وجود دارد و یا بحث خشونت یا موارد 
دیگر باعث شده که جوانان دیگر رغبتی 
برای ازدواج نداشته باشند، چراکه فکر 
در  آزادی هایشان  و  حقوق  می کنند 

چارچوب ازدواج گرفته می شود.
او افزود: ازدواج یک پیمانی است 
این  که  کسانی  برای  را  شرایطی  که 
اما  می کند.  حاکم  پذیرفته اند  را  پیمان 
و  نیست  محدودیت  بحث  این  لزوما 
اتفاقا زمینه  های دیگری را برای رشد و 
پیشرفت افراد و اعضای خانواده بوجود 
می آورد و دریچه های دیگری را برای 

ارتقا و پیش رفتن باز می کند. اما متاسفانه 
در برخی از موارد شاهد هستیم که نوع 
نگاه و نوع قوانین به گونه ای است که 
برای  این  و  می کند  محدودیت  القای 
جوان امروزی دیگر قابل قبول نیست.

ز  ا ی  یگر د بخش  ر  د ی  و
صحبت های خود در خصوص زندان ها 
نیز گفت: در این خصوص مکاتبات و 
داشته ایم.  قوه قضاییه  با  پیگیری هایی 
بعد از بازدیدهایی که از زندان های زنان 
بازدید  در سراسر کشور داشتم که ۱۵ 
بود، در نهایت با توجه به بررسی شرایط 
در این زندان ها از قوه قضاییه درخواست 
کرده بودیم که زنانی که زندانی هستند 
و مادر هستند و امکان گرفتن رای باز 
الکترونیک را دارند،  پابند  از  و استفاده 
معرفی شوند و برای این افراد اقدامات 
در  نیز  قضاییه  قوه  شود.  انجام  الزم 
منتهی  اما  کرد،  اقداماتی  زمینه  این 
شد به این که این افراد در صورتی که 
حکم شان اجازه دهد باید وثیقه 3 میلیون 
تومانی بگذارند تا بتوانند از پابند استفاده 
کنند ما در معاونت نیز به این موضوع 
ورود کردیم و اعتباری امسال برای این 
موضوع در نظر گرفته بودیم برای اینکه 
بتوانیم با تامین این وثیقه از زنانی که 
مادر بوده و معسر هستند و می توانند از 

این حکم استفاده کنند حمایت کنیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری در دولت دوازدهم در پاسخ به 
این سوال که به نظر شما آیا اقدامات 
معاونت زنان دولت دوازدهم در دولت 
در  گفت:  می کند،  پیدا  ادامه  سیزدهم 
این مقطع به نظر می رسد که رویکردها، 
رویکردهای مثبتی باشد و امیدوارم که 
این مسیرها ادامه پیدا کند چراکه این ها 
یک سری اقدامات ضروی بود که انجام 
شده است و حاصل زحمات افراد و کار 
سیاسی  جهت گیری  و  بوده  جمعی 
زنان  مسائل  به  توجه  البته  نداشته اند. 
ممکن است در یک دولتی بسیار بیشتر 
باشد و یک تفکری اعتقاد به این موضوع 
داشته باشند و تفکر اعتدال و اصالحات 
ارتقاء  و  زنان  به  مدیریت  واگذاری  در 
پیشگام  زنان  به  توجه  و  زنان  جایگاه 
است.  انکار  غیرقابل  این  و  است  بوده 
اولین زن در دولت اصالحات وارد کابینه 
شد و از این طریق راه را برای زنان باز 
کرد و یا اینکه در موضوع مدیریت در 
دولت داوزدهم یک افق جدیدی برای 
زنان باز شد و 2۵ درصد مدیران دولت 
با رعایت شایستگی و توانمندی ها از بین 
زنان انتخاب شدند. این موارد غیرقابل 
بازگشت است و نمی توان به یکباره ده 
هزار مدیر را نادیده گرفت البته ممکن 
بسیار  ضربه  یک  اما  بشود  هم  است 
امیدوارم  بسیار  من  اما  است.  سنگینی 
به  باتوجه  و  کند  پیدا  ادامه  مسیر  این 
همکاری  و  قوه  رییس  صحبت های 
را  لوایح  این  از  بسیاری  بتوان  ایشان 

پیش برد و به نتیجه رساند.
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زیر نظر: علی هوشمند

امسال هم »اینترنت« شاد رایگان است
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: برگشت به شرایط قبل از کرونا 
متصور نیست، لذا در صورت بازگشایی تمام مدارس، این شبکه )شاد( به عنوان 
شبکه دانش آموزی جزو ارکان نظام تعلیم و  تربیت است و  به عنوان بخشی 
از فعالیت های آموزشی، ممکن است به یکی از سه حالت؛ مکملی، مقومی 

و یا اصلی  برای دانش آموزان ارائه شود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
علیرضا کاظمی، در حاشیه بازدید از شرکت ارتباطات سیار ایران)همراه اول(، 
اظهار کرد: از همراه اول به خاطر همکاری با آموزش و پرورش در استمرا 
آموزش ها در دوران کرونا و تولید یکی از بزرگ ترین دستاوردها در دوسال 

اخیر تشکر می کنم.
وی از آغاز سال تحصیلی با شاد خبر داد و افزود: هر چند ممکن است 
مناطق کم جمعیت و دوردست تحت پوشش آموزش های مجازی نباشند، و 
آموزش ها به صورت حضوری ارائه گردد، اما حدود ۷۰درصد از دانش آموزان 

مهر را با شاد آغاز خواهند کرد.
کاظمی هدف از بازدیدش را تجلیل از دست اندرکاران همراه اول در 
بخش پشتیبانی شاد عنوان و اعالم کرد: از تالش های شبانه روزی همراه 
اول برای راه اندازی پلتفرم جدید شاد، تقدیر می کنم،  نسخه جدید شاد که 

دارای ظرفیت های متفاوتی است به زودی رونمایی خواهد شد.
به  با هدف دسترسی دانش آموزان  ادامه داد: ظرفیت هایی که  وی 
فضای امن اطالعات در فضای مجازی، طراحی شده، بسیار قابل توجه و 

درخورتقدیر است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش، گفت: در نسخه جدید شاد ظرفیت 
های بسیار خوبی برای استفاده معلمان و دانش آموزان ایجاد شده است تا 
تجارب ارزنده معلمان سراسر کشور در دسترس قرار گیرد و معلمان مجرب 

نیز توانمندی های خود را به جامعه عرضه کنند.
وی خاطرنشان کرد: فراهم کردن امکان دسترسی دانش آموزان به 
آموزش های برتر و با کیفیت، رویکردی است که در توسعه عدالت آموزشی 

به ما کمک می کند.
کاظمی گفت: خیلی خوشحالیم که  امروز، دانش آموزان ما درمحروم 
ترین استان ها نیز از این آموزش های برتر و با کیفیت برخوردار هستند و 
به بهترین تدریس ها، دسترسی دارند و  این مسیری است برای دستیابی به 

نصیب آموزشی برابر که رهبر معظم انقالب نیز بر آن تاکید کردند.
وی افزود: تالش داریم با تهیه تبلت و دیگر ابزار مناسب، هم ضریب 
نفوذ بهره برداری دانش آموزان را در شبکه شاد توسعه بدهیم و هم با ایجاد 
زیرساخت های  فناورانه در اقصی نقاط کشور، اقداماتی توسعه ای انجام دهیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش، ادامه داد: ممکن است برخی از 
مناطق کشور تحت پوشش شبکه ملی اطالعات نباشد، در این راستا جلسه 
ای با وزیر ارتباطات و فناوری داشتیم  و موضوع شاد نیز همین امروز به 
عنوان اولین موضوع در دستور جلسه شورای عالی فضای مجازی قرار دارد.

وی اضافه کرد: از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، که علیرغم فشارها 
و محدودیت تالش کردند تا امسال نیز همانند سال قبل  اینترنت رایگان را 
برای استفاده از شاد در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار گیرد، تقدیر و تشکر 
می کنم.کاظمی  افزود: برگشت به شرایط قبل از کرونا متصور نیست، لذا در 
صورت بازگشایی تمام مدارس، این شبکه به عنوان شبکه دانش آموزی جزو 
ارکان نظام تعلیم و تربیت بوده  و به عنوان بخشی از فعالیت های آموزشی، 
ممکن است به یکی از سه حالت؛ مکملی، مقومی و یا اصلی  برای دانش 

اموزان ارائه شود.

دستگیری مسافرکش نمای شیطان صفت
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری راننده مسافر کش شیطان صفت خبر 
داد و گفت: متهم به بهانه مسافر کشی، مسافرین خانم را مورد آزار و اذیت قرار می داد.

به گزارش دنیای جوانان، سردار »علیرضا لطفی« در توضیح این خبر بیان داشت: 
چند روز قبل زن جوانی به یکی از کالنتری های پایتخت مراجعه کرد و از آزار و اذیت 
راننده پژو ۴۰۵ شکایت کرد. او در تحقیقات اظهار کرد؛ حدود ساعت ۱۱ شب، در خیابان 
هاشمی سوار بر خودروی پژو ۴۰۵ شدم تا به خانه بروم. در بین راه راننده تغییر مسیر داد 

و با ورود به خیابانی خلوت با تهدید قمه مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.
وی افزود: با شکایت زن جوان، پرونده به اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت ارسال 

و کاراگاهان مبارزه با جرایم جنایی وارد عمل شدند.
رئیس پلیس آگاهی تهران ابراز داشت: در نخستین گام کارآگاهان به سراغ دوربین 
های مداربسته محل حادثه رفته اما با توجه به تاریکی هوا، شماره پالک بدست نیامد. از 

سویی زن جوان به چهره نگاری متهم فراری پرداخت.
پژو  راننده  شناسایی  برای  تحقیقات  که  حالی  در  داد:  ادامه  لطفی  سردار 
در  مشابه  با شکایتی  پایتخت  آگاهی  پلیس  شانزدهم  اداره  کاراگاهان  داشت،  ادامه 
قمه  تهدید  با  میانسالی  زن  بار  مواجه شدند.این  چنار  ۱۱۱ هفت  محدوده کالنتری 
مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. متهم بعد از سوار کردن شاکی دوم به جای انکه 
نقشه  و  بوده  مترو  نزدیکی  در  خلوت  خیابانی  به  کند،  پیاده  مترو  مقابل  در  را  او 

خود را اجرا کرده بود.
این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد: باتوجه به شیوه و شگرد و محدوده ارتکاب جرم، 
این احتمال مطرح شد که هر 2 شاکی، از سوی یک نفر مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.
وی بیان کرد: در ادامه و با بازبینی دوربین های مداربسته اطراف محل حادثه ای 
که برای دومین شاکی رقم خورده بود، تعدادی از شماره پالک خودروی پژو بدست آمد. 
با کنار هم قرار دادند این اعداد در کنار هم، شماره پالک خودرو شناسایی و بدنبال آن 

صاحب خودرو که زن میانسالی بود شناسایی شد.

این مقام ارشد پلیسی تصریح کرد: در ادامه این احتمال مطرح شد که خودرو پژو 
بدست پسر یا یکی از اقوام زن میانسال است. در ادامه بررسی ها، مشخص شد که کاراگاهان 

درست حدس زده بودند و خودرو در اختیار پژمان پسر زن میانسال است.
وی گفت: بدین ترتیب خیابان های اطراف محل سکونت پژمان زیر نظر گرفته شد 

و کارآگاهان موفق شدند پژمان را سوار بر خودرواش شناسایی و دستگیر کنند.
سردار لطفی در پایان خاطر نشان کرد: در تحقیقات اولیه پسر جوان ابتدا منکر 
جرم خود بود اما در مواجه با مدارک و شواهد پلیسی، 2 شاکی پرونده به جرم خود 
احتمالی  انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی سایر شاکیان  برای   اعتراف کرد. متهم 
با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضائی در اختیار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس 

آگاهی قرار گرفت.

کشف بیش از ۳۶ هزار حبه قرص روانگردان در کرمانشاه 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 3۶ هزار و ۴۴۰ حبه قرص روانگردان 

و چهار هزار سی سی شربت متادون در شهر کرمانشاه خبر داد.
مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  اطالع  از  پس  گفت:  فالحی«  »سمین  سرهنگ 
مخدر استان در خصوص فعالیت اعضای یک باند و اینکه تعداد زیادی قرص و شربت 
روانگردان از استان های مرکزی کشور وارد کرمانشاه کرده اند، رسیدگی به موضوع در 

دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطالعاتی موفق به شناسایی اعضای باند شده 
و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی ضربتی 2 نفر آن ها را در مخفیگاهشان 

دستگیر و بازرسی های الزم را به عمل آوردند.
سرهنگ فالحی تصریح کرد: در این بازرسی ها 3۶ هزار و ۴۴۰ حبه قرص و چهار 

هزار سی سی شربت روانگردان به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پایان از معرفی افراد دستگیر شده به 

دستگاه قضائی جهت صدور احکام الزم خبر داد.
کشف 2۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق در روانسر

فرمانده انتظامی روانسر از کشف 2۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

کنترل  حین  روانسر  انتظامی  ماموران  داشت:  اظهار  مرادی«  »ایمان  سرهنگ 
خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک شده و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.
وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودرو مذکور 2۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق به 

ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.
سرهنگ مرادی در پایان از دستگیری یک نفر و معرفی به دستگاه قضائی جهت 

صدور حکم الزم خبر داد.
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میت استیشن ایکس هواوی؛ کامپیوتر 
AMD یکپارچه با پردازنده ی رایزن

هواوی در کنار معرفی محصوالت مختلف از جمله لپ تاپ، اولین کامپیوتر 
یکپارچه ی خود به نام میت استیشن ایکس را معرفی کرد.

چندی پیش گزارشی منتشر شد که هواوی به دنبال ورود به بازارهای 
دیگر به غیر از گوشی  هوشمند و تبلت است؛ بازارهایی که می توانند به بازگشت 
هواوی به شرایط پیش از تحریم های ایاالت متحده کمک شایانی کنند. گفته 
می شد هواوی به فکر ورود به بازار کامپیوتر از جمله تجهیزات و لوازم جانبی آن 

و همچنین حضور پر رنگ تر در بازار لپ تاپ و تجهیزات اداری است.
به  هواوی  ورود  است،  کرده  منتشر   GizmoChina که  گزارشی 
در  خود  محصول  اولین  هواوی  می کند.  تأیید  را  یکپارچه  کامپیوترهای  بازار 
با نام میت استیشن ایکس معرفی کرده که دارای  بازار کامپیوتر یکپارچه را 
صفحه نمایش بزرگ با رزولوشن +۴K است و از پردازنده ی مرکزی و گرافیکی 

ساخت AMD قدرت می گیرد.
میت استیشن ایکس که قیمت پایه ی آن از ۱۵۰۰ دالر شروع می شود 
از نظر ظاهری بسیار شبیه به نمایشگرهای میت ویو هواوی است. محصول 
جدید هواوی از صفحه نمایش 2۸٫2 اینچی بهره می برد که رزولوشن آن به 
3۸۴۰ در 2۵۶۰ پیکسل )+۴K( می رسد و نسبت ابعاد 3 به 2 دارد. با توجه 
به حاشیه ی بسیار نازکی که اطراف صفحه نمایش وجود دارد، میت استیشن 
ایکس توانسته است نسبت صفحه نمایش به بدنه را به ۹2 درصد برساند که 

رقمی قابل توجه به نظر می رسد.
نکته ی حائز اهمیت دیگر در مورد صفحه نمایش، لمسی بودن آن است 
 P3 که می تواند به صورت هم زمان ۱۰ فرمان را دریافت کند. نرخ گاموت رنگی
صفحه نمایش به ۹۸ درصد می رسد و قادر به پشتیبانی از صد درصد رنگ های 
شرکت   ۵۶۰۰H مدل   ۵ رایزن  پردازنده ی  دستگاه،  دل  در  است.   sRGB
AMD قرار گرفته است که البته امکان انتخاب نسخه ی مجهز به پردازنده ی 

رایزن ۷ مدل ۵۸۰۰H شرکت AMD وجود دارد.
 )DDR۴ گیگابایتی   ۸ ماژول   2( رم  گیگابایت   ۱۶ به  می تواند  کاربر 
روی  باشد.  داشته  دسترسی   NVMe SSD حافظه ی  گیگابایت   ۵۱2 و 
دستگاه، ۴ میکروفون وجود دارد که قادر به دریافت صدای کاربر تا فاصله ی 
۵ متر هستند. برای میت استیشن ایکس 3 بلندگو در نظر گرفته شده است که 
شامل ۱ ساب ووفر ۱۰ واتی و 2 بلندگوی ۵ وات می شوند. برای چت تصویری، 

وب کمی ۱ مگاپیکسلی با رزولوشن ۷2۰p تعبیه شده است.
یکپارچه ی  کامپیوتر  به  دیگر  دستگاه های  اتصال  برای  می تواند  کاربر 
کند.  استفاده   )۱  Gen  3.2  USB )مدل   USB-C درگاه   2 از  هواوی 
همچنین 2 درگاه USB-A )مدل Gen 3.2 USB ۱( در کنار درگاه های 
میت  دارند.  قرار  وات(   ۱۰( تغذیه  منبع  درگاه  کنار  که  دارد  وجود  ذکرشده 
استیشن ایکس از Wi-Fi ۶ و بلوتوث ۵.۱ پشتیبانی می کند و دارای درگاه 

خروجی صدا است.
هواوی در نظر دارد محصول جدید خود را همراه با کیبورد بی سیم به بازار 
عرضه کند؛ مدلی که از حسگر اثر انگشت نیز برخوردار است. البته با دو بار 
لمس اسکنر اثر انگشت، کاربر می تواند فرمان روشن یا خاموش شدن دستگاه 
را صادر کند. عالوه بر کیبورد بی سیم، ماوس بی سیم AF3۰ هواوی نیز در 

کنار میت استیشن ایکس در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت.
دست  به   ۱۰ ویندوز  با  همراه  ایکس  استیشن  میت  است  شده  گفته 
دارد که  ویندوز ۱۱ وجود  به  نرم افزاری  ارتقای  امکان  اما  مشتریان می  رسد؛ 
البته به صورت رایگان صورت می گیرد. هواوی  اکوسیستم فعالی برای میت 
استیشن ایکس ترتیب داده است؛ به صورتی که دارندگان گوشی  هوشمند یا 
تبلت  هواوی می توانند از ویژگی های مشترک بسیاری میان میت استیشن ایکس 

با دستگاه های دیگر هواوی استفاده کنند.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1834- چهارشنبه 24 شهریور 1400 اقتصاد- 

برای دریافت وام ازدواج 
نیازی به مراجعه حضوری به 
شعب بانک ها نیست و فرآیند 
سامانه  طریق  از  قبل  همچون  آن 
کرده  تعبیه  مرکزی  بانک  که  مربوطه  
است، انجام می شود اما باتوجه به برخی 
سواالت و ابهامات متقاضیان این وام در 
طول فرآیند ثبت نام، پاسخ و توضیحات 

این ابهامات ارائه می شود.
وام  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
پرتقاضای  وام های  از  یکی  ازدواج 
در  ساله  هر  که  است  بانکی  سیستم 
دولت  و  مرکزی  بانک  کشور،  بودجه 
مکلف می شوند به بانک ها ابالغ کنند 
تا درصدی از وام های پرداختی خود را 

به این امر اختصاص دهند.
بودجه  قانون  طبق  منظور،  بدین 
در سال جاری تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج برای هر یک از زوج ها معادل ۷۰ 
میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ 

ساله تعیین شده است.
سن  کاهش  منظور  به  همچنین، 
ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد 
که تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای 
زوج های زیر 2۵ سال و زوج های زیر 
23 سال واجد شرایط دریافت تسهیالت 
تومان  میلیون  تا سقف ۱۰۰  را  ازدواج 

افزایش دهد.
ید  با بانک ها  مینه،  ز ین  ا در 
مورد  سه  از  یکی  برای ضمانت صرفا 
اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته 
یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی 
را به منزله ضمانت بپذیرند و طبق گفته 
مدیر اداره اعتبارات بانک تعداد ضامن ها 
در متن قانون پیش بینی نشده و مبنای 

اعتبارسنجی )وضعیت مالی متقاضی و 
ضامن( اعالم شده است.

براین اساس، به تشخیص بانک ها 
ممکن است تعداد ضامن ها کم یا زیاد 

شود.
صورت  به  ازدواج  وام  ثبت نام 
سایت  به  مراجعه  طریق  از  و  اینترنتی 
ازدواج  وام  قرض الحسنه  تسهیالت 

ve.cbi.ir ۱۴۰۰ انجام می شود.
مرکزی  بانک  توسط  سایت  این 
در  متقاضیان  تا  است  اندازی شده  راه 
نام  ثبت  برای  روز  شبانه  از  هرساعتی 
و پیگیری درخواست خود به این سایت 
مراجعه کنند. اما در این بین، برخی از 
ثبت نام  فرآیند  برای تکمیل  متقاضیان 
مواجه  سواالتی  و  ابهامات  با  خود 
هستند که در ادامه به آن ها پاسخ داده 

شده است.
برخی  که  مشکالتی  ز  ا یکی 
درگیر  آن  با  ازدواج  وام  متقاضیان 
هستند، پذیرفته نشدن مکرر ُکد امنیتی 
ورود به سامانه برای تکمیل فرآیندهای 
ثبت نام است که پیگیری های خبرنگار 

ما از بانک مرکزی با این پاسخ مواجه 
شد که حروف مدنظر که برای ورود به 
سامانه تعبیه شده اند به کوچک و بزرگ 
بودن صفحه کلید حساس است و افراد 
باید به این موضوع در وارد کردن ُکد 

مربوطه توجه کنند. 
از سوی دیگر، در فرایند ثبت نام 
بین  از  باید  ازدواج  وام  دریافت  برای 
بانک های عامل موظف به پرداخت این 
تسهیالت، یکی از آن ها انتخاب شود که 
انتخاب بانک  سامانه مربوطه در زمان 
عامل این پیغام را می دهد که »هنگام 
انتخاب  را  بانکی  بانک عامل،  انتخاب 
ضامن  بانک  آن  در  بتوانید  که  کنید 

تامین کنید”. 
این پیام به این معنی است که قبل 
از انتخاب بانک عامل از شرایط بانک 
مورد نظر برای اخذ ضامن اطالع پیدا 
کنید تا فرآیند دریافت تسهیالت برای 
شما تسهیل شود و ضامنی متناسب با 

شرایط آن بانک ارائه دهید. 
از  دیگر  برخی  این،  بر  عالوه 
به  تازگی  به  که  ازدواج  وام  متقاضیان 

وام  دریافت  و  ثبت نام  برای  سامانه 
دادند  اینگونه توضیح  مراجعه کرده اند، 
که برای انتخاب بانک عامل تنها یک 

بانک به آنها معرفی شده است.
پاسخ بانک مرکزی به این موضوع 
نیز این است که منابع بانک های عامل 
برای پرداخت وام ازدواج از سوی بانک 
شارژ  ماه  هر  اول  هفته  در  مرکزی 
تعداد  به  بسته  بانکی  هر  که  می شود 
ثبت نام هایی که دریافت می کند، ظرفیت 
انتخاب مجدد  آن ها تکمیل می شود و 
آن ها به عنوان بانک عامل برای دریافت 
وام ازدواج از سوی سایر متقاضیان در 
اوایل ماه بعد با شارژ شدن سهمیه آن ها 

فعال می شود. 
درخواست  با  است  ممکن  البته، 
برای  آن ها  سهمیه  که  بانک هایی 
رسیده  پایان  به  ازدواج  وام  پرداخت 
ابتدای  از  پیش  مرکزی  بانک  است، 
ماه با درخواست آن ها موافقت کند و با 
تمدید سهمیه برای پرداخت وام ازدواج 
بتوان آن ها را در سامانه به عنوان بانک 

عامل انتخاب کرد.

توان تسهیالت دهی بانک دی 2 برابر شده است
میزان تسهیالت پرداختی بانک دی در سال جاری به 
بیش از 2 برابر میزان مشابه در سال گذشته افزایش یافته 
است. به گزارش روابط عمومی بانک دی، مانده تسهیالت 
پرداختی بانک دی در پایان مردادماه سال ۱3۹۹ عددی 
بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد ریال بود، در حالی که این رقم 
در سال جاری به بیش از 22۵ هزار میلیارد ریال رسیده 
است. این افزایش بیش از 2.2 برابری، از تمرکز جدی بانک 

بر روان سازی پرداخت تسهیالت حکایت دارد. در نقطه مقابل، جمع سپرده های در 
اختیار بانک تا پایان مردادماه سال گذشته حدود 2۹۵ هزار میلیارد ریال بوده است، 
در حالی که این رقم در مدت مشابه سال جاری به بیش از ۴۴۴ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت  نسبت  گذشته،  سال  نخست  پنج ماهه  در  حال  همین  در  است.  رسیده 
پرداختی به سپرده های موجود به عنوان یک شاخص مهم ارزیابی عملکرد بانک ها، 
3۴ درصد بوده است، در حالی که این شاخص در سال جاری به بیش از ۵۰ درصد 
رشد کرده است. به عبارت دیگر، رشد نسبت تسهیالت پرداختی به سپرده های موجود 
در بانک در یک سال حدود ۴۷ درصد رشد را نشان می دهد که عددی کم سابقه 
است. این رشد، نه تنها نشان دهنده عزم بانک دی برای پرداخت تسهیالت بیشتر 
به مشتریان است، بلکه می تواند در بهبود درآمدزایی بانک نقش بسزایی داشته باشد.

جزییات کارکرد 2 قابلیت جدید دستگاه های خودپرداز بانک آینده 
به منظور افزایش قابلیت های امنیتی خدمات بانکداری 
دو  مشتریان،  به  خدمت رسانی  در  تسهیل  و  الکترونیکی 
آینده  بانک  خودپرداز  دستگاه های  روی  بر  جدید  قابلیت 

برای خدمات مرتبط با کارت نقدی افزوده شد.
محترم  مشتریان  ضرورت،  به  بنا  و  اساس  این  بر 
می توانند از طریق دستگاه های خودپرداز بانک آینده، اقدام 
به غیرفعال سازی/فعالسازی سرویس های حضوری نمایند. 

در صورت غیر فعالسازی سرویس حضوری، امکان انجام تراکنش خرید از 
طریق دستگاه کارتخوان فراهم نخواهد بود. 

از دیگر قابلیت های افزوده شده، امکان فعال یا غیرفعال سازی تراکنش های 
بدون کارت )رمز دوم( مورد استفاده برای خریدهای اینترنتی و سایر خدمات مبتنی 
بر این رمز است که با غیر فعالسازی این سرویس، انجام تراکنش های غیرحضوری 

برای این کارتها، فراهم نخواهد بود.  
فعال یا غیر فعالسازی این سرویس ها از طریق مراجعه به دستگاه های خودپرداز 

بانک آینده فراهم شده است.

توسعه  بانک  اجتماعی  های  مسئولیت  از  پایدار  اشتغال  ایجاد 
تعاون است

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در ادامه سفر دو روزه خود به آذربایجان 
غربی و در بازدید از شرکت مارال صنعت- یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان کشنده 
های کشور - تعامل و همکاری بانک توسعه تعاون با واحدهای صنعتی فعال برای 

تداوم تولید و پیشرفت را از برنامه های این بانک عنوان کرد.
محمد جعفر ایرانی ایجاد حد اعتباری برای مشتریان توانمند بانک را راهکاری 
جهت کمک به واحدهای صنعتی برای تامین سرمایه در گردش عنوان و آمادگی 

بانک را برای تامین سرمایه درگردش اعالم کرد.
ایرانی گفت:بانک توسعه تعاون درکنار صنایع مولد واقتصاد تعاون میباشد و 
از کسب وکارهای  اعتباری،مفتخر به حمایت  در چارچوب استراتژی وسیاستهای 

مستمر وپایدار است.
در ادامه بازدیدهای این سفر ، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با حضور 
در شرکت اروم صنعت سامان از مشتریان بانک توسعه تعاون و تولید کننده انواع 
تریلر، با تاکید بر تداوم همکاری و لزوم توجه به تخصیص اعتبارات الزم این شرکت 
، الزمه تداوم حمایت های بانک از صنایع ، تولید و اشتغال را تجهیز منابع مناسب 

و به طبع آن تخصیص دقیق تر منابع عنوان نمود.
ایشان در ادامه از شعب فرهنگیان و مرکزی ارومیه بازدید و در فضای صمیمی 
با همکاران این شعب به دیدار و گفتگو پرداخت. وی ایجاد انگیزه در کارکنان را 
از وظایف روسای شعب برشمرد و توجه به نیاز مشتریان و بازاریابی را از کارهای 

ضروری شعب عنوان کرد.

در بازدید مجازی مدیرعامل بانک توسعه صادرات از شعبه بوشهر 
مطرح شد:

لزوم جذب صادرکنندگان فعال برای ارائه خدمات و تسهیالت
اعالم  با  ایران  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
بر  کشور،  صادرات  از  جانبه  همه  حمایت  برای  آمادگی 
جذب صادرکنندگان فعال برای ارائه خدمات و تسهیالت 

تاکید کرد.
به گزارش اگزیم نیوز، علی صالح آبادی در بازدید 
مجازی خود از شعبه بوشهر، گفت: هدف ما این است که 
خدمات و تسهیالت بانک توسعه صادرات ایران را در اختیار 

تمامی صادرکنندگان فعال استان بوشهر قراردهیم.
وی با تاکید بر هدف گذاری ارائه 2۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت در سال در شعبه 
بوشهر، تصریح کرد: در کنار اعطای تسهیالت باید خدمات بانک توسعه صادرات ایران 
اعم از اعطای ضمانت نامه، اعتباراسنادی داخلی نیز به مشتریان معرفی و ارائه شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ضمن ابزار رضایت از عملکرد شعبه 
ارائه  از  پس  ایران،  صادرات  توسعه  بانک  بعدی  اولویت  داشت:  اظهار  بوشهر، 
تسهیالت به صادرکنندگان، اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان فعال استان خواهد 
بود؛ این حوزه از صنایع عالوه بر اشتغالزایی، می توانند در صورت حمایت به تولید 

صادراتی تبدیل شود.
همچنین محمد مزده عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات نیز در این نشست 
گفت: نظام بانکی، کادر درمان حوزه اقتصادی بوده والزم است با هدف آشنایی بیشتر 
مشتریان صادرات محور، تعامل سازنده ای بین بانک و حوزه تولید وجود داشته باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری هرچه بیشتر همکاران ستاد و شعبه، 
چالش های مطرح شده در حوزه های اعتباری، فناوری و بازاریابی رفع شود تا شاهد 

توسعه بیش از پیش خدمات شعبه بوشهر باشیم.

پس از اخذ مجوز بانک مرکزی
بانک کارآفرین به مجمع فوق العاده می نشیند

اتخاذ تصمیم در خصوص برخی از موارد دستور جلسه 
مجمع عمومی عادی ساالنه بانک کارآفرین به برگزاری 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده موکول گردید.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، به استناد 
برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه بانک کارآفرین در 
تاریخ 2۹ تیرماه و اعالم تنفس، مجمع بعد از تنفس در 
تاریخ 22 شهریورماه با حضور ۵۴/۷2 درصد سهامداران 

برگزار گردید .
محمدرضا خورسندی رئیس مجمع و رئیس هیات مدیره بانک تصریح کرد: 
با عنایت به آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه بانک در دی ماه سال ۱3۹۹ در 
ساالنه،  عادی  عمومی  مجمع  برگزاری  تاریخ  تا  سرمایه  افزایش  ثبت  خصوص 
ضرورت دارد مجوزهای الزم جهت ثبت افزایش سرمایه از بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران اخذ گردد.
خورسندی خاطرنشان کرد: خوشبختانه کسب مجوزهای الزم از بانک مرکزی 
در مراحل پایانی قرار دارد و پیش بینی ما این است که حداکثر ظرف یک ماه آینده 
از  تکرار  به منظور  پیشنهاد می شود  بنابراین  اخذ شود،  مرکزی  بانک  نهایی  تأیید 
تنفس، زمان برگزاری مجمع بعدی بانک به اخذ تأییدیه نهایی از بانک مرکزی و 

ثبت افزایش سرمایه بانک موکول گردد.
بر اساس این گزارش با تصویب اکثریت سهامداران حاضر در جلسه، زمان 
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک کارآفرین پس از اخذ تمامی 
تشریفات  انجام  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  از  قانونی  مجوزهای 

قانونی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت نفت سپاهان خبر داد؛
مهرتایید بنز آلمان بر کیفیت روغن موتور ایرانی

مدیرعامل شرکت نفت سپاهان اظهار داشت: پاالیشگاه ها به سمت خوراک 
سنتزی شیفت کرده اند بنابراین قابلیت استحصال لوپکات را ندارند که منجر به 

بروز مشکالتی برای ما شده است.
به گزارش دنیای جوانان، محمد حسین رزاقی در نشست خبری در جمع 
خبرنگاران با اعالم این خبر که در یک ماه گذشته شرکت نفت سپاهان موفق به 
اخذ تاییدیه بنز آلمان برای محصول هایگرید برند مگلوب شده است، اظهار داشت: 
همزمان در حال مذاکره با سه خودروساز بزرگ هستیم تا مجموعه تاییدیه ها را 
افزایش دهیم. تاییدیه خودروسازان به این ترتیب است که عالوه بر فرموالسیون 
فرآیند تولید را نیز تایید می کنند همچنین عملکرد روغن نیز با توجه به ویژگی 
موتور باید تایید شود. بنابراین روغن موتور تولیدی ما فراتر از استانداردهای ای 
پی آ ی جهانی است و اتفاق بزرگی در صنعت روغن موتور کشور محسوب می شود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم با تایید دیگر محصوالت موتوری در 
بازار جهانی به لحاظ محصوالت قابل رقابت عرضه کنیم تصریح کرد: این محصول 
حاصل جوینت ونچر با یک شرکت اتریشی است که با تکنولوژی پیشرفته قابل 

گسترش است.
مدیرعامل شرکت نفت سپاهان رشد فروش حجمی شرکت را ۱۰ درصد و 

رشد پنج ماهه را پنج درصد عنوان کرد.
وی با بیان اینکه ما اکنون با مشکل خوراک مواجه هستیم خاطرنشان کرد: 
پاالیشگاه ها به سمت خوراک سنتزی شیفت کرده اند بنابراین قابلیت استحصال 

لوبکات را ندارند که منجر به بروز مشکالتی برای ما شده است.
رزاقی گفت: طبق آمار بورس کاال حجم لوبکات پاالیشگاه های تهران و 
اصفهان ۱3۰ هزار تن )نزدیک 3۰ درصد( کاهش یافته که رقم قابل توجهی است.

وی درباره دالیل کاهش تولید این خوراک خاطرنشان کرد: پاالیشگاه اصفهان 
سه برار اورهال بزرگ داشته که منجر به کاهش دریافت خوراک شده و این در 
حالی است که ما 3۰ هزار تن از خوراک خود را از این پاالیشگاه دریافت می کردیم 
اما به رغم این موانع با مدیریتی که اعمال شد لوبکات را از بندرعباس وارد کردیم 

و با وجود کاهش دریافت خوراک توانستیم جهش تولید و فروش داشته باشیم.
رزاقی ابراز امیدواری کرد که پاالیشگاه های آبادان و تبریز لوبکات سنگین 
را وارد مدار تولید کنند چرا که کمبود این محصول روی صنعت روانکار از جمله 

حمل و نقل تاثیرگذار است.
وی میزان نیاز لوپکات در کشور را دو میلیون تن در سال اعالم کرد که پنج 

پاالیشگاه کشور امکان تولید آن را دارند.
وی یادآور شد: نفت سپاهان روزانه قابلیت دریافت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن لوپکات 

را دارد اما به دلیل کمبود ۱3 هزار و صد تن دریافت می کنیم.
دچار  نیز  را  جهانی  بازار  ما  تولید  در   اخالل  گونه  هر  اینکه  بیان  با  وی 
چالش می کند به موضوع قیمت خوراک اشاره کرد و گفت: اکنون قیمت خوراک 
به باالترین رقم تاریخی خود یعنی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده اما از دیگر سو 
قیمت روغن پایه روند ثابت و نزولی داشته است اما طبق هماهنگی هایی که بین 

صادرکنندگان وجود دارد قیمت منطقه ای ثبات داشته است.
تا ۶۰  به سال گذشته ۵۰  نسبت  قیمت خوراک  میانگین  یادآور شد:  وی 

درصد افزایش یافته است.
وی در ادامه گفت: در حوزه فروش با توجه به مسئولیت اجتماعی روغن 
پایه  روغن  تولیدکننده  بزرگترین  بنابراین  دادیم  رشد  درصد   33 را  بورسی  پایه 

کشور هستیم.
وی درباره گرید مگ لوب توضیح داد: این محصول برای اتومبیل های کالس 
باالست که قبال وارد می کردیم اما اکنون مهمترین تمرکز ما کمک به عدم نیاز به 
واردات برای خودروهای مدل باالست که منجر به حفظ عرضه کشور نیز خواهد شد.
اینکه تولید روغن موتور به لحاظ حجمی  33 درصد رشد  بیان  با  رزاقی 
داشته است افزود:  این میزان 3۰ درصد سهم بازار را تشکیل می دهد که در حوزه 

مولتی گرید رخ داده است.
وی خاطرنشان کرد: ما از فروش مولتی گرید چهار برابررشد درآمد داشته ایم.
وی با بیان اینکه اینکه رشد سهم بازار روغن صنعتی از دیگر اتفاقات مهم 

است افزود: این موضوع روی سودآوری شرکت تاثیر گذاشته است.
مدیرعامل شرکت نفت سپاهان با بیان اینکه نسبت به سال گذشسته به لحاظ 
حجمی  3.3 برابر رشد فروش داشته ایم خاطرنشان کرد: به لحاظ سهم بازار روغن 
موتور سپاهان قابلت رقابت با شرکت های مطرح است. ما اکنون در ۱2 استان شعبه 

داریم که تا پایان سال ۹ استان دیگر نیز اضافه خواهد شد.
افزود:  و  یادکرد  زنجیره  مفقوده  حلقه  عنوان  به  روغنی ها  تعویض  از  وی 
موضوع بعدی کمبود روغن دیزل است که بنا بر راه حل ما تمام پایانه های حمل 
بار و مسافر و سایت های فروش و تعویض روغن این محصول را ارایه خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در حوزه صادرات به لحاظ حجمی 2 درصد رشد داشته ایم 
گفت:  اگر خوراک تامین می شد ما بیش از این صادرات داشتیم اما در هر حال 
پیش بینی این است که با شرایط کنونی به 3۰۰ میلیون دالر صادرات نزدیک 
می شویم و همه ارز را نیز وارد کشور می کنیم.رزاقی با بیان اینکه محصول جدید 
)مگلوب( ظرفیت تولید تا دو هزار تن در ماه را دارد خاطرنشان کرد: پیش بینی 

این است که در برنامه سه ساله به ۱۰ هزار تن در سال برسیم.
انجام  فروش  از  پس  خدمات  مراکز  با  خوبی  مذاکرات  اینکه  بیان  با  وی 
می دهیم گفت: در مرحله بعدی کشورهای حاشیه خلیج فارس بازار قابل توجهی 
عراق،  کشورهای  به  را  پایین تر  گرید  با  محصوالت  قبال  بود.  خواهند  ما  برای 
بتواند  این محصول جدید  امیدواریم  اما  تصادر می کردیم  افغانستان  و  پاکستان 

خط شکن صادرات محصوالت هایدگرید باشد.
رزاقی همچنین به شش پروژه در دست اجرای شرکت اشاره کرد و افزود: 
جدیدترین پروژه ما پایانه صادراتی 3۵ هزار تنی مخازن است که امیدواریم تا بهمن 
به بهره برداری برسد و به این ترتیب کشتی ها از بندرعباس هم اعزام خواهند شد.

شرایط اعطای غیر حضوری وام ازدواج اعالم شد؛ 

افزایش وام ازدواج از 70 میلیون به 100 میلیون تومان
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زیر نظر: محمد امامی

سنگینی  سایه کرونای دلتا
 بر تقاضای نفت تا 2022

دبیرخانه اوپک اعالم کرد که شیوع سویه دلتای ویروس کرونا تا سال 
2۰22 میالدی بر تقاضای نفت تأثیر می گذارد.

کشورهای  سازمان   ، رویترز  خبرگزاری  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
سه  در  نفت  جهانی  تقاضای  از  خود  پیش بینی  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
ماه پایانی امسال را به دلیل شیوع سویه دلتای ویروس کرونا کاهش داد و 
اعالم کرد احیای بیشتر تقاضا کّمی به تعویق می افتد و سال آینده میالدی 

شاهد آن خواهیم بود.
این سازمان معتقد است تقاضا زمانی احیا می شود که مصرف به بیش 

از مقدار آن پیش از همه گیری کرونا برسد.
اوپک در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد که تقاضای جهانی برای 
نفت خام در سه ماه چهارم امسال به میانگین   ۹۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه 
رآورد پیشین ۱۱۰ هزار  ب این رقم نسبت به  در روز می رسد، در حالی که 

بشکه کاهش نشان می دهد.
بر اساس گزارش اوپک، افزایش خطر ابتال به بیماری کرونا به ویژه 
را کاهش  پایانی سال  نوع دلتای آن، چشم انداز تقاضای نفت در سه ماه 
می دهد، این مسئله سبب به تعویق افتادن روند احیای تقاضا می شود و در 

نیمه نخست سال 2۰22 شاهد این شرایط خواهیم بود.
با وجود این، اوپک اعالم کرد تقاضای جهانی نفت در مجموع سال 
افزایش می یابد که  روز  میلیون و ۹۶۰ هزار بشکه در  به مقدار ۵   2۰2۱

تاحدودی نسبت به برآورد ماه گذشته تغییری نکرده است.
این سازمان پیش بینی رشد تقاضا در سال 2۰22 را ۴ میلیون و ۱۵۰ 
هزار بشکه در روز اعالم کرد. این رقم در گزارش ماه گذشته 3 میلیون و 
2۸۰ هزار بشکه در روز و در برآورد اعالم شده در نشست وزیران اوپک در 

یکم سپتامبر ۴ میلیون و 2۰۰ هزار بشکه در روز بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

شرکت توانیراعالم کرد:
پاداش ۳ میلیارد تومانی معرفی کنندگان 

مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز
شــرکت تولیــد، انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایــران گفــت: ســه میلیارد 
ــز ارز  ــاز رم ــتخراج غیرمج ــز اس ــدگان مراک ــه معرفی کنن ــاداش ب ــان پ توم

پرداخــت شــده اســت.
بــه گــزارش دنیــای جوانــان از پایــگاه شــرکت مدیریــت تولیــد، انتقال و 
توزیــع نیــروی بــرق ایــران، وزارت نیــرو بــه گــزارش هــای مردمی کــه منجر 
بــه کشــف مراکــز غیرمجــاز شــوند تــا ســقف ۱۰ میلیون تومــان پــاداش ارائه 
مــی دهــد و در صورتــی کــه مرکــز غیرمجــاز در یکــی از نهادهــای دولتــی و 

یــا نهادهایــی کــه از بودجــه عمومــی اســتفاده مــی کننــد باشــد، مبلــغ پــاداش 
دو برابــر شــده و ســقف آن بــه 2۰ میلیــون تومــان افزایــش خواهــد یافت.

برایــن اســاس تاکنــون نزدیــک بــه 3 میلیــارد تومــان بــه عنــوان پــاداش 
بــه عامــالن شناســایی مردمــی پرداخت شــده اســت.

ــتفاده  ــت، اس ــانگر آن اس ــالی نش ــای ارس ــزارش ه ــدی گ ــع بن جم
ــا از طریــق انشــعاب مســتقیم )بــرق  غیرقانونــی از تعرفــه بــرق خانگــی و ی
دزدی( بــرای اســتخراج رمــزارز بــه ترتیــب  از ۶ و ۵ درصــد در ســال ۱3۹۹ 

ــت. ــه اس ــش یافت ــال ۱۴۰۰ افزای ــار س ــد در به ــه ۱2 و ۱۰ درص ب
ارائــه ایــن آمــار از آن جهــت نگــران کننــده اســت کــه افزایــش اســتفاده 
غیرمجــاز از دســتگاه هــای اســتخراج رمــزارز در خانــه هــا و یــا بــه صــورت 
انشــعاب پشــت کنتــور احتمــال آســیب رســاندن بــه دســتگاه هــای الکتریکــی 
همســایگان )شــامل یخچــال، کولــر، تلویزیــون و ...( را بــه شــدت افزایــش 

مــی دهــد.
ــن بیانگــر افزایــش ســهم گــزارش هــای  گــزارش ذکــر شــده همچنی
ــزارز از  ــتخراج رم ــاز اس ــز غیرمج ــع آوری مراک ــایی و جم ــی در شناس مردم
۱۱ درصــد در ســال ۱3۹۹ بــه حــدود 2۰ درصــد در بهــار ســال ۱۴۰۰ اســت.
 هموطنــان مــی تواننــد گــزارش شناســایی خــود را از طریق ســامانه توانیر به 
آدرسhttps://tavanir.org.ir/samaat، ســامانه تلفنــی ۱2۱ و یــا مراجعــه 

حضــوری بــه دفتــر حراســت شــرکت هــای توزیــع نیروی بــرق ثبــت کنند.
ــت  ــی هوی ــظ محرمانگ ــه حف ــوط ب ــات مرب ــه مالحظ ــی ک از آنجای
ــرای شــرکت هــای  عامــالن  شناســایی ب
ــه  ــن رو هم ــت، از ای ــروری اس ــرق ض ب
مکاتبــه هــای مربــوط بــه پیگیــری گزارش 
هــا بــه صــورت محرمانــه انجــام می شــود 
ــا  ــزارش ه ــی گ ــد بررس ــن فرآین و بنابرای
بیشــتر از حالــت عــادی اســت و هموطنــان 
ــی از  ــا اعــالم نتیجــه نهای ــی بایســت ت م
ــوده  ــور ب ــرق صب ــای ب ــرکت ه ــرف ش ط
و از ثبــت کــردن گــزارش هــای تکــراری 

ــد. حتمــا خــودداری کنن
تاکنــون ۵هــزار و 3۸۰ مرکــز بــا تعداد 
2۱۷ هــزار و 3۵۶ دســتگاه بــه ظرفیت ۶۱3 
هــزار و ۷۱۵ کیلــووات در کشــور کشــف و 

جمع آوری شــده اســت.

سختگیری  از  جدید  اخبار  انتشار 
روی  جنوبی  کره  و  هند  بیشتر  های 
معامالت ارزهای دیجیتالی باعث ریزش 

قیمت آن ها شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
سی ان بی سی، دولت هند که پیش از این 
به دلیل مخالفت داخلی از طرح ممنوعیت 
عقب  رمزارزها  با  مرتبط  های  فعالیت 
آماده سازی  در حال  بود،  نشینی کرده 
طرحی است که در صورت تصویب، خرید 
را مشمول  دیجیتالی  ارزهای  فروش  و 
دریافت مالیات می کند. احتماال ممنوعیت 
ارزهای دیجیتالی خصوصی نیز بخشی از 
الیحه خواهد بود. در کره جنوبی، احتمال 
تعطیلی دو سوم صرافی های ارایه دهنده 
خدمات ارزهای دیجیتالی در این کشور 

باال گرفته است.
دولت چین با صدور بیانیه جدیدی 
به مردم این کشور هشدار داد در توکن 
تی(  اف  ان  همان  )یا  مثلی  غیر  های 
سرمایه گذاری نکنند چرا که قیمت آن 
این  مالی،  دیدگاه  از  و  است  حباب  ها 
از  کمتر  خیلی  ارزش  دارای  ها  دارایی 
چیزی هستند که اکنون قیمت گذاری 
می شوند. وانگ جونهی- خبرنگار روزنامه 
ساوث چاینا مورنینگ پست- در مطلبی 
بازارها تخلیه  نوشت: وقتی که هیجان 
شود، ارزش این ان اف تی ها به میزان 

قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.  
کمیسیون بازارهای مالی و اوراق 
عنوان  با  خود  گزارش  در  اروپا  بهادار 
»رمزارزها: روند ها، ریسک ها و تالطم 
عنوان  به  دیجیتالی  ارزهای  از  ها« 
خطری برای ثبات مالی بازارها نام برده 
که دارای پیامدهای محیط زیستی زیان 

بار به ویژه در حوزه استخراج رمزارزها 
است  فزوده  ا گزارش  این  هستند. 
نوسانات باالی قیمتی ارزهای دیجیتالی 
که  غیرمتمرکز  مالی  فناوری  کنار  در 
نقش بانک مرکزی را کمرنگ می کند، 

برای ثبات مالی مضر هستند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر 2۰3۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 
به روز قبل ۴.۱۷ درصد کمتر شده است.
کل  درصد   ۴۱ حاضر  حال  در 
بیت  اختیار  در  دیجیتالی  ارزهای  بازار 
اتریوم  اختیار  در  درصد   ۱۸ و  کوین 
است. بیت  کوین ۱2 سال پیش توسط 
بستر  بر  معامله گران  از  گمنامی  گروه 
از سال 2۰۰۹  و  ایجاد شد  بالک چین 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.  
به روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال 
شرقی(؛  وقت  به  ظهر   ۱۵ ساعت  )تا 
ارز  قیمتی ۱۰  تغییرات  حاوی  رده  این 
دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین
قیمت: ۴۴ هزار و ۷۷۷.۹۱ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 
2.۶۱ درصد کاهش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
۱3.۷۰ درصد کاهش

2- اتریوم
قیمت: 32۴۷.۴3 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 
۴.۶۰ درصد کاهش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
۱۷.۶۸ درصد کاهش

3- کاردانو
قیمت: 2.۴۴ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 
۱۰.۶۰ درصد کاهش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
۱۴.22 درصد کاهش

۴- بایننس کوین
قیمت: 3۹۸.۱۶ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 
۴.۶ درصد کاهش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
۱۹.2۵ درصد کاهش

۵- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دالر
تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 

۰.۰۱ درصد افزایش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۰.۰۱ درصد افزایش
۶- سوالنا

قیمت: ۱۶۴.۷2 دالر
تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 

۷.۰۴ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۰.3۸ درصد افزایش
۷- ریپل

قیمت: ۱.۰۶ دالر
تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 

۴.۵۸ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

23.2۱ درصد کاهش
۸- پولکا دوت

قیمت: 3۵.3۹ دالر
تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 

2.۶2 درصد افزایش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

3.۵۰ درصد افزایش
۹- دوج کوین

قیمت: ۰.23۵ دالر
تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 

3.۸۶ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

23.۰۹ درصد کاهش
۱۰ - یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دالر
تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 

۰.۰۱ درصد افزایش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۰.۰۱ درصد افزایش

خبرهای بد برای ارزهای دیجیتالی! 
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حله  مر با  ن  ما همز
ن  سیو کسینا ا و نخست 
تجمیعی کارکنان آبفای استان 
درمان  و  بهداشت  کادر  از  اصفهان، 
بیمارستان صحرایی الزهرا تجلیل شد.

در این مرحله از واکسیناسیون در 
حدود چهار هزار نفر از کارکنان شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان بر ضد 

بیماری کرونا واکسینه شدند. 
سیون  کسینا ا و نخست  حله  مر
کارکنان آبفای استان اصفهان از هفته 
گذشته در شهرستان ها آغاز شده بود اما 
نزدیک به دو هزار نفر از کارکنان شاغل 
شهر  ششگانه  مناطق  آبفای  ستاد،  در 
و تصفیه خانه های فاضالب  اصفهان 
روزهای 22 و 23 شهریورماه در مرکز 
واکسیناسیون صحرایی الزهرا به صورت 
تجمیعی دوز اول واکسن خود را دریافت 
کردند. مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
در  طرح  این  اجرای  روز  نخستین  در 
حضور  صحرایی  واکسیناسیون  مرکز 
بهداشت  کادر  های  تالش  از  و  یافت 
و درمان و همچنین دکتر مهیار حاجی 
معاون  د،  نژا رجب  حامد  و  لیان  ما
مرکز  واکسیناسیون  ناظر  و  بهداشتی 
بهداشت شماره دو شهرستان اصفهان 

در انجام هماهنگی های الزم و نظارت 
بر اجرای این کار ارزشمند قدردانی کرد. 
ز  ا بازدید  هنگام  امینی  هاشم 
الزهرا  صحرایی  واکسیناسیون  مرکز 
آب  شرکت  که  این  به  توجه  با  گفت: 
رسان  خدمت  نهاد  یک  فاضالب  و 
محسوب شده و ارتباط نزدیکی با مردم 

کارکنان آن  واکسیناسیون سریع  دارد، 
به ویژه ماموران قرائت کنتور، ماموران 
به حوادث و کارکنان تصفیه  رسیدگی 
خانه های فاضالب بسیار ضروری بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش 
به در پیش بودن فصل سرما و ادامه روند 
اشاره  هدف  های  گروه  واکسیناسیون 

فاضالب  و  آب  شرکت  افزود:  و  کرد 
از  قبل  دارد  آمادگی  اصفهان  استان 
حال  رفاه  منظور  به  و  هوا  شدن  سرد 
درمان،  و  بهداشت  کادر  و  شهروندان 
یکی از سالن های ورزشی خود را برای 
استقرار مرکز تجمیعی واکسیناسیون در 
اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دهد.   

تجلیل از کادر بهداشت و درمان 

همزمان با مرحله نخست واکسیناسیون تجمیعی کارکنان آبفای استان اصفهان
رئیس شورای اسالمی شهر قدس:

مترو برای شهروندان قدس به آرزو تبدیل شده است

شورای  رئیس  مقدم  نو:حسینعلی  باغی-بشارت  قره  قدس-زهرا 
اسالمی شهرقدس با بیان اینکه موضوع که احداث مترو در این شهر در 
جلسه مسئوالن مدیریت شهری با نماینده مردم شهرستان های شهریار، 
قدس و مالرد در مجلس شورای اسالمی مطرح شده است، گفت: مترو 

برای شهروندان قدس به آرزو تبدیل شده است. 
مهندس حسینعلی مقدم در صحن علنی شورای اسالمی شهرقدس 
شهرستان های  مردم  نماینده  دکترحق وردی  با  که  جلسه ای  در  گفت: 
شهریار، قدس و مالرد در مجلس شورای اسالمی داشتیم برخی مسایل 
و مشکالت شهر عنوان شد که یکی از این موضوعات احداث مترو در 
شهر قدس بود؛ موضوعی که یکی از مهم ترین خواسته های شهروندان 

بوده و اهمیت آن به حدی است که تبدیل به آرزو شده است.
۶2هکتار  تملک  دنبال  به  باید  آرزو  این  تحقق  برای  افزود:  وی 

باشیم. ایستگاه ملکی قرار دارد،  زمینی که جنب 
این  اینکه  برای  داشت:  اظهار  شهرقدس  اسالمی  شورای  رئیس 
مسئله به صورت کارشناسی و علمی پیگیری شود پیشنهاد می کنم که 
مشاوری در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم راهکار مناسب و سریعی 

بیابیم. برای رسیدن مترو به شهرقدس 

معاون کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی:
1۴77 پایگاه کمک های مردم استان مرکزی درجشن 

عاطفه ها را جمع آوری می کنند
مرکزی- حامد نوروزی: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
پایگاه   ۴۷۷ و  هزار  یک  گفت:  مرکزی  استان  خمینی)ره(  امام  امداد 
کمک های مردمی استان را در جشن شور عاطفه ها در آستانه بازگشایی 

مدارس جمع آوری می کنند.
شاپور جاللی افزود: یک هزار و 2۰۰ مدرسه، ۱۶ دفتر امداد و 2۶۱ 
برای  مهرماه   ۱۱ تا  2۱ شهریور  از   مرکزی  استان  در  نیکوکاری  مرکز 

جمع آوری کمک ها پیش بینی شده است.
وی اظهار داشت: ۷۹ میلیارد ریال سال گذشته در جشن عاطفه های 
استان مرکزی برای کمک به تحصیل دانش آموزان و دانشجویان جمع 

آوری شد.
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
در  ریال  میلیارد   ۱۴۴ امسال  می شود  بینی  پیش  گفت:  مرکزی  استان 

جشن عاطفه ها با مشارکت مردم خیر و نوع دوست استان کمک شود.
مشارکت  عاطفه ها  جشن  در  دارند  قصد  که  افرادی  افزود:  جاللی 
نیازمندان  به   ۶۰3۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۶۱۴ حساب  شماره  به  می توانند  کنند، 

کمک کنند.
وی اظهار داشت: هفت هزار و 2۱۹ دانش آموز و ۹۰۰ دانشجو در 
مند  بهره  استان  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  از خدمات  مرکزی  استان 
می شوند.۸۸ هزار و ۷۷۶ نفر در قالب ۵۰ هزار خانوار از خدمات حمایتی 

کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( استان مرکزی بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی:
همه ما درقبال کاهش مصرف انرژی مسئول هستیم

مرکزی  گازاستان  شرکت  مدیرعامل  نوروزی:  حامد  مرکزی- 
بایستی  واین  هستیم  مامسئول  همه  انرژی  مصرف  کاهش  گفت:جهت 
جزوعادتهای روزمره همه ماقرارگرفته وبافرهنگسازی صحیح ،ازمصرف 

بی رویه انرژی جلوگیری نماییم.
ی  کز مر ن  ستا ا ز گا کت  شر می  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
ورفاهی  واحداجتماعی  به همت  انجام شده  اقدامات  محمدرضاسمیعی 
برشمرد:اجرای  چنین  انرژی  مصرف  کاهش  درراستای  را  این شرکت 
جهت  نجومی  ازساعت  بااستفاده  شده  بندی  زمان  سرمایش  سیستم 
ه  د ستفا ا ، محوطه یی  شنا و ر و یشی  ما گر ، یشی  ما سر ی  ها سیستم 
درزمان  استفاده  وهمچنین  مصرف  پیک  ژنراتوردرساعات  ازدیزل 
بهداشتی  درسرویسهای  روشنایی  ازسنسورهای  برق،استفاده  قطع 
درنواحی  دوجداره  به  معمولی  های  پنجره  تبدیل  برای  ریزی  ،برنامه 
سرمایشی  سیستم  باشد،تبدیل  می  پکیج  آن  گرمایشی  سیستم  که 
هواسازبامصرف  های  دستگاه  به  وساوه  اراک  یک  نواحی  ،گرمایشی 
درب  دارای  که  درنواحی  پکیج  گرمایشی  سیستم  بهینه،اجرای  انرژی 
برای  سایبان  اجرای  برای  ریزی  باشند،برنامه  می  دوجداره  وپنجره 
واحدهای  وگرمایش  سرمایش  ساوه،جداسازی  هواساز  های  دستگاه 
عملیاتی حراستی ازساختمان اداری جهت کاهش مصرف انرژی ،تبدیل 
مهتابی های معمولی به  ال ای دی ازجمله اقدامات انجام شده جهت 

باشند. می  انرژی  مصرف  کاهش 
خودعبادت  ازانرژی  اندازه  وبه  بهینه  افزود:استفاده  درادامه  سمیعی 
ازآن  ،استفاده  محدوداست  انرژی  منابع  وچون  ازخداونداست  وقدردانی 
همه  برعهده  آن  ازهدررفت  وجلوگیری  قرارگیرد  موردارزیابی  بایستی 

ماقراردارد.

وزارت  قرآنی  مسابقات  استانی  مرحله  برگزیدگان 
نیرو معرفی شدند

نتایج مرحله استانی شانزدهمین دوره جشنواره سراسری  با اعالم 
قرآن و نماز وزارت نیرو، 3تن از فرزندان همکار شرکت آب وفاضالب 
عمومی  روابط  گزارش  یافتند.به  راه  کشور  مرحله ی  به  بوشهر  استان 
شرکت آب وفاضالب استان بوشهر، دبیر شورای فرهنگی این شرکت 
اظهار کرد: این جشنواره به صورت ساالنه و به منظور افزایش بصیرت 
دینی و فرهنگ قرآنی در میان کارکنان وزارت نیرو و خانواده های آن 

ها برگزار می گردد.
مریم اردشیری دبیر فرهنگی شرکت افزود: با توجه به دستورالعمل 
ابالغ شده، دو رده سنی »مقطع اول« شامل دوره ابتدایی و دوره اول 
متوسطه و »مقطع دوم« شامل دوره دوم متوسطه، برای این جشنواره 

تعیین گردید.
کرد:  خاطرنشان  این جشنواره  مختلف  رشته های  به  اشاره  با  وی 
در  برای حضور  اصلی  رشته   ۴ نماز،  و  مفاهیم  حفظ،  تحقیق،  و  قرائت 

این جشنواره می باشد.
فرزندان  از  نفر   2۰ کنندگان،  شرکت  مجموع  کرد:  بیان  اردشیری 
همکار این شرکت بوده است که 3 نفر از آن ها با کسب حدنصاب مورد 

نیاز امتیازات به مرحله کشوری راه یافتند.
اسامی  بوشهر  استان  وفاضالب  آب  شرکت  فرهنگی  شورای  دبیر 
برگزیدگان مسابقات را بدین شرح اعالم کرد: مهدی خزایی در رشته نماز 
)مقطع اول( عماد دالوری در رشته حفظ )مقطع اول( و فاطمه کردی پور 
در رشته قرائت)مقطع دوم( به عنوان برگزیدگان این جشنواره در سطح 

استان بوشهر معرفی شدند.
همچنین به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل 

های بهداشتی، آزمون های مربوطه به صورت مجازی برگزار گردید.
همچنین ۷ نفر از فرزندان همکاران در رده سنی نونهاالن در رشته 

حفظ شرکت نمودند که همه آنها را مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

به منظور حفظ سالمت کارکنان:
مرحله نخست واکسیناسیون کارکنان شرکت گاز استان سمنان 

آغاز شد
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان از آغاز مرحله نخست واکسیناسیون 

کارکنان این شرکت برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان، علیرضا اعوانی با اعالم 
خبر فوق، گفت: با توجه به هماهنگی های انجام شده و پیگیری های صورت 
گرفته، از نیمه اول شهریورماه واکسیناسیون مرحله نخست کارکنان شرکت گاز 

استان سمنان آغاز شد.
وی افزود: نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه این شرکت محسوب می شود 

و یکی از اهداف مهم شرکت گاز استان سمنان، حفظ سالمت کارکنان است.
اعوانی با توجه به اولویت تزریق واکسن برای همکارانی که بیشتر در معرض 
واکسیناسیون،  گروه هدف  اول  اولویت  در  کووید هستند، گفت:  به  ابتال  خطر 
کنتورخوان ها، امدادگران، گازبان ها، تعمیرات و همکاران دارای بیماری زمینه ای 

واکسینه می شوند و سایر همکاران در لیست نوبت بعدی قرار گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه طبق هماهنگی های انجام شده در روزهای آینده فرآیند 
واکسیناسیون در سایر ادارات گاز شهرستانی نیز صورت خواهد پذیرفت، گفت: 
امیدواریم فرایند واکسیناسیون کارکنان در مدت زمان کوتاه به اتمام برسد؛ این 
امر در همراستایی با کل کشور منجر به کنترل هر چه بیشتر بیماری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان ضمن اعالم اینکه واکسینه شدن به 
معنای پایان این بیماری نیست، گفت:  با واکسینه شدن کارکنان دغدغه  ابتال 
به این ویروس به حداقل می رسد اما مهم ترین اصل در کاهش این بیماری 
رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی در محیط های کاری 

و غیرکاری می باشد.
اعوانی در پایان از مجاهدت های شبانه روزی کادر درمان که با اقدامات 
ورزند،  نمی  دریغ  گونه کوششی  ازهیچ  مردم  منظورحفظ سالمت  به  موثرخود 

تقدیر وتشکر کرد.

بازدید مهندس رحمانی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی 
عمران شهرهای جدید از شهر جدید اندیشه

مهندس رحمانی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید ضمن شرکت در جلسه با مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران این 

شرکت  از پروژه های در دست اجرای شهر جدید اندیشه نیز بازدید نمود.
اندیشه-زهرا قره باغی-دنیای جوانان:به نقل از روابط عمومی شرکت عمران 
شهر جدید اندیشه مهندس رحمانی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران 
شهرهای جدید به اتفاق ضمن مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه و 
اعضای هیأت مدیره از پروژه های در دست اجرای شهر جدید اندیشه بازدید نمود.
در این بازدید دکتر مسلم خانی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه 
ضمن ارائه گزارش کامل از پروژه های در دست اجرا و برنامه های آتی این شرکت 
از پیشرفت مناسب پروژه مطابق با برنامه زمانبندی آنها خبر داد و خاطرنشان ساخت
علی¬رغم مشکالت به وجود آمده بابت افزایش قیمت مصالح و شیوع ویروس 
منحوس کرونا پروژه های این شرکت از روند پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند.
مهندس رحمانی عضو هیئت مدیره شرکت مادر نیز با تاکید بر این امر که 
سرعت به همراه کیفیت در روند پیشبرد پروژه های شرکت از اهم برنامه های شرکت 
مادر تخصصی عمران شهرهای جدید می باشد، ضمن قدردانی از فعالیت های انجام 
شده خواستار تسریع در روند اجرایی پروژه ها و افتتاح آنها به منظور انجام تعهدات 

در قالب برنامه تولید و عرضه مسکن گردید.

هشدار مدیرکل منابع طبیعی ایالم: جمعیت دامی در مراتع استان 
ایالم ۸ برابر میزان مجاز است

 ایالم – آذر یعقوبیان : رضا احمدی در نشست هم اندیشی مدیریت چرای 
دام عشایر در مراتع قشالقی استان ایالم اظهار کرد: مشکالت عشایر غیربومی در 
استان ایالم مربوط به عدم رعایت زمان کوچه است که متاسفانه بازه زمانی که 

قانون مشخص کرده رعایت نمی شود.
احمدی بیان  کرد: یک هزار و ۴۵۰ خانوار غیر بومی عشایر با 2۶۸ هزار راس 
دام به صورت مهمان از استان های لرستان، همدان و کرمانشاه به استان ایالم 

کوچ می کنند که مشکالت زیادی برای مراتع این مناطق به وجود آورده است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به خشکسالی حاکم بر استان نیاز است چرای 
دام در مراتع مدیریت شود، افزود: متاسفانه عشایر غیربومی دام مازاد دارند و این 

خود زنگ خطر برای  فقیرشدن  مراتع استان ایالم است.
احمدی تصریح کرد: بیش از یک میلیون و ۱۱2 هزار هکتار مرتع و بیابان 
در استان ایالم وجود دارد که از این میزان بیش از 32۷ هزار هکتار خیلی فقیر 

و بیابان هستند.
مدیرکل منابع طبیعی ایالم با اشاره به اینکه جمعیت دامی در مراتع استان 
ایالم هشت برابر میزان مجاز است، گفت: میزان علوفه خشک در مراتع استان ۷۴2 

هزار تن است که جوابگوی 3۶۰ هزار واحد دامی در یک دوره ۱2۰ روزه است.
وی گفت: مراتع استان ایالم یکی از بهترین مراتع کشور است و بهترین 
گوشت و عسل کشور با توجه به گونه های گیاهی که در مراتع وجود دارد در این 

استان تولید می شود.
مدیرکل منابع طبیعی ایالم بیان کرد: باید در راستای حفاظت و صیانت از 
مراتع و جنگل های استان، اقدامات بازدارنده انجام دهیم تا در آینده شاهد فقر 

مراتع استان ایالم نباشیم.

بیش از یک تن آرد بین عشایر ایالم توزیع شد
بین  آرد  تن  از یک  بیش  توزیع  از  ایالم  روستایی  تعاون  ایالم_مدیرکل 

عشایر استان خبر داد.
محمد ناصر ناصری در  جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی پنج ماهه اول 

سالجاری در مجموع یک تن و ۴3۱ کیلوگرم آرد بین عشایر استان توزیع شد.
وی افزود: همچنین در این مدت 2۹ تن و ۹۵۰ کیلوگرم خرید تضمینی 
مباشرتی گندم و ۱۸ تن و ۸۶۴ کیلوگرم خرید تضمینی مباشرتی سایر محصوالت 

بوده است.
مدیرکل تعاون روستایی ایالم گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان مردادماه، 
۸۹۹۸ هزار لیتر مواد سوختی )بنزین و….( توزیع و ۱۶۰3پروانه نظام صنفی 

صدور و تمدید شده است.
وی ادامه داد:طی پنج ماهه سالجاری ۵۷۰۰ کیلوگرم نهاده های دامی، ۹۱32 
کیلوگرم سموم شیمیایی، ۷۵۴۵ کیلوگرم انواع کود )شیمیایی،زیستی آلی، ریزمغذی( 
و ۵ تن فرآوری انواع بذور اصالح شده در استان تولید، توزیع و تامین شده است.

ناصریتصریح کرد: همچنین در این مدت ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
ایالم به کشت قراردادی اختصاص و نظارت بر اجرای عملیات آب و خاک ۱۱۰۰ 

هکتارانجام شده است.

رئیس کل دادگستری ایالم: حفاظت از حقوق بیت المال در اراضی 
ملی نیازمند توجه ویژه است

ایالم_رئیس کل دادگستری استان ایالم گفت: حفاظت و صیانت از حقوق 
بیت المال در اراضی ملی، منابع طبیعی، محیط زیست و حوزه آب گستره وسیعی 
از حقوق عموم مردم را شامل می شود که هم از جهت اقدامات صیانتی و هم از 

جهت اقدامات مقابله ای نیازمند توجه ویژه است.
علی دهقانی درجلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و 
منابع طبیعی اظهار داشت: بهترین راهکار برای حفاظت و صیانت از حقوق بیت 
المال اقدامات پیشگیرانه است و این اقدامات مستلزم اشرافیت کامل نسبت به 

ابعاد مختلف این حقوق و سرمایه های ملی است.
وی در ادامه به وظایف خطیر دستگاه های اجرایی در حفاظت و صیانت از 
اراضی ملی و منابع طبیعی برای مردم و آیندگان، خواستار توجه ویژه به جدا سازی 

و تعیین حدود و تثبیت مالکیت سرمایه های ملی در استان شد.
اقدامات  انجام  از  پس  گفت:  ایالم  استان  قضایی  مقام  ترین  عالی 
پیشگیرانه و تثبیت مالکیت اراضی ملی با متجاوزین به بیت المال به صورت 
جدی مقابله گردد و دستگاه قضایی نیز در این راه به صورت کامل از اجرای 

قانون حمایت می کند.
وی ادامه داد: اطالع رسانی صحیح و آگاهی بخشی به مردم در خصوص 
شناخت آنان از حقوق عامه و حفاظت و صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و 
باید به  اقدامات صورت گرفته در این زمینه  محیط زیست بسیار مهم است و 

درستی اطالع رسانی گردد.
دهقانی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی هم به لحاظ حساسیت موضوع و هم 
از جهت فرآیند خاص رسیدگی، با قاطعیت و خارج از نوبت به پرونده های اراضی 

ملی و منابع طبیعی رسیدگی می کند.
در این جلسه گزارش اعضاء و نمایندگان دستگاه های مختلف عضو شورا، 
بررسی شد و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات مقتضی در راستای حفاظت و 

صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اتخاذ گردید.

زیادراههاي  حجم  به  توجه  با 
از  گیري  بهره  با   ، بهسازي  نیازمند 
وافر  سعي  همواره  موجود،   امکانات 
مالي حوزه  جبران محدودیت هاي  در 
همین  در  که  داشت  خواهیم  راهداري 
به  معطوف  ما  توجه   امسال   ، راستا 
بزرگراهها   و  راههاي شریانی  بهسازی 

خواهد بود .
سید علي حاج سید علیخاني مدیر 
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده 
اي استان کرمان با اعالم این خبر گفت: 
حوزه راهداري استان کرمان در بیش از 
۱3هزارو ۷۰۰ کیلومتر را ه آسفالته که 
حدود یک هزار و ۹۴۰کیلومترآن بزرگراه 
و بیش از 2هزارو ۵۰۰ کیلومتر آن راه 
به  را  راهداري  خدمات  است  شریانی 

کاربران جاده اي ارائه میدهد.
حاج سیدعلیخاني با اشاره به این 
طول،   نظر  از  کرمان  استان  که  مهم 
دومین شبکه طویل راههاي کشور در 
اختیار دارد،  افزود: درحال حاضر بیش 
از ۶2۰ کیلومتر راه روستایي در دست 
احداث مي باشد و  با توجه به اعتبارات 
قابل توجهي که در قانون بودجه ۱۴۰۰ 
برای راههای روستای پیش بینی شده 
است، اتمام این محور ها از دیگر اولویت 

کاری امسال ما خواهد بود.
طول  بودن  زیاد  به  همچنین  وي 
کرمان  استان  آسفالته  هاي   راه  شبکه 

اشاره و افزود: در سال گذشته کلیه راههای 
نواری  نقشه  و  مطالعه  استان  شریانی 
مشاوره   مهندسان  توسط  آنها  بهسازی 
نیازهای  استخراج شد و در حال حاضر 
بهسازي محورها را به صورت مشخص  
و با  برآورد  دقیق در دسترس داریم، لذا 
استان کرمان از نظر توان فني و مهندسي، 
هم در زمینه مطالعات و هم در زمینه اجرا 

در وضعیت خوبي قرار گرفته است. 
حاج سیدعلیخاني در ادامه گفت: 

کمبود اعتبارات،  هم در حوزه  نگهداری 
راه و هم در بخش  نگهداری ابنیه ، به 
خصوص در حوزه  ایمن سازی محورها 
لذا برای   ، به شدت احساس مي شود 
جبران کمبود منابع، سعي ما همواره بر 
بیشترین بهره گیري از امکانات موجود 
براي  مثال  عنوان  به  که  است  بوده 
با ساخت   ، ها  هزینه  در  صرفه جویی 
یک دستگاه خط کش ، قسمتی  از خط 
کشی محورها را به صورت امانی انجام 

مي دهیم .
وي به دیگر اقدامات راهداري در 
چهار چوب بهره وري پرداخت و افزود: 
تعداد ۶۴  دستگاه  پل که در اثر جاري 
شدن سیل هاي فصلي دچار صدمه شده 
بودند، بصورت اماني و با استفاده از توان 
راهداري استان بازسازي شدند، همچنین 
کارگاه باسازی و اصالح عالئم ایمنی با 
ترمیم  شبرنگ تابلو های  معیوب راه 
گارد  این  بر  است، عالوه  اندازي شده 
بازسازي  نیز  دیده  خسارت  هاي  ریل 
شدند و  مجددا« در محور هاي استان  

مورد استفاده قرار گرفتند.
راهداري و حمل ونقل   مدیرکل 
نشان  خاطر  کرمان  استان  اي  جاده 
راهها،   رویه  نگهداری  بخش  در  کرد: 
استفاده از روش  بازیافت گرم  آسفالت) 
برای   ، احیاي آسفالت بصورت درجا(  
و  خرابی  دچار  که  آسفالتی  های  رویه 
فرسودگی شده اند ، بکارگیری ماشین 
جهت  سیل  اسالری  جدید،   آالت 
درزگیری آسفالت هایي که دارای ترک 
های زیاد و عمیق هستند ، طراحی  و 
اجرای آسفالت های نازک حفاظتی  از 
قبیل میکرو سرفیسنیگ ، SMA  و 
...  از دیگر فعالیت هایي هستند که در 
مالی  منابع   بیشتر  بهروری   راستاي  
کرمان  استان   راهداري شمال   حوزه 

قرار دارند.

مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان کرمان اعالم کرد

با بهره گیري از امکانات موجود،سعي در جبران محدودیت هاي مالي حوزه راهداري داریم

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
اســتان  وفاضــالب  آب  شــرکت 
بوشــهر در ایــن نشســت نماینــده 
مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای 
ــات و  ــی از خدم ــا قدردان ــالمی ب اس
ــالب  ــرکت آب و فاض ــای ش تالش ه
ــکالت  ــل  مش ــهر در ح ــتان بوش اس
شــهرها و روســتاها در تابســتان امسال 
اظهــار داشــت: بــا تــالش شــبانه روزی 
کارکنــان شــرکت آب و فاضــالب 
ــروز  ــتان از ب ــهر و دشتس ــتان بوش اس
بحــران جلوگیــری شــد کــه خدمــات 

ــت. ــین اس ــور تحس ــان درخ آن
ابراهیــم رضایــی بــا بیــان اینکــه 
کارکنــان شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان بوشــهر پاســخگوی مشــکالت 
روســتاهای  و  شــهرها  در  مــردم 
دشتســتان بودنــد خاطــر نشــان کــرد: 
ــان  ــه از دستش ــر آنچ ــتان ه در تابس
برآمــد بــا دســت خالــی انجــام دادنــد 
ــت. ــتودنی اس ــان س ــات آن ــه خدم ک

اجــرا  از  بــا سپاســگزاری  وی 
برنامه هــای آبرســانی در دشتســتان 
توســط شــرکت آب و فاضــالب و 
ــداری دشتســتان تصریــح کــرد:  فرمان
ــل  ــتان در ح ــدار دشتس ــر فرمان تدبی
مشــکالت آبرســانی بســیار موثــر بــود.

ــن آب  ــکالت تأمی ــی، مش رضای
در تنــگ ارم دشتســتان را مــورد اشــاره 
ــر و  ــا تدبی ــرد: ب ــان ک ــرار داد و بی ق
ــرکت آب  ــت اندرکاران ش ــت دس درای
ــتان  ــداری دشتس ــالب و فرمان و فاض
چالــش تأمیــن آب آشــامیدنی مدیریت 

و برطــرف شــد.
وی مشــکالت مناطــق تنــگ ارم، 
و  باد  ســعدآ بخــش  روســتاهای 
ــاط  ــر نق ــتر از دیگ ــش را بیش آب پخ
ــرد:  ــح ک ــت و تصری ــتان دانس دشتس
حــل مشــکالت تأمیــن آب آشــامیدنی 
بایــد در اولویــت برنامه هــا قــرار بگیرد 
ــم  ــادی ه ــای زی ــد راه حل ه ــر چن ه

ــود دارد. ــکالت وج ــرای مش ب
مشــکالت  بررســی  رضایــی 
بــا  جمعــه  روز  در  آبرســانی  حــل 
حضــور مســئوالن را نشــان از تــالش 
ــزود:  ــت و اف ــان دانس ــبانه روزی آن ش

ــتان  ــش در تابس ــهر آب پخ ــردم ش م
بــا  آب  تأمیــن  حــوزه  در  امســال 
وجــود همــه تالش هــا و زحمــات 
ــختی  ــتان س ــد تابس ــیده ش ــه کش ک

را گذراندنــد.
نماینــده مــردم دشتســتان در 
ــتان  ــه تابس ــان اینک ــا بی ــس ب مجل
ــهر  ــادی در ش ــی زی ــال نارضایت امس
آب پخــش در مشــکالت آب بود گفت: 
ــروژه  ــدازی پ ــل و راه ان ــریع تکمی تس
ــب  ــزار مترمکع ــیرین کن ۱۷ ه آب ش
برازجــان کــه بســیار ضــروری اســت 

ــرد. ــرار بگی ــت ق ــد در اولوی بای
ــبکه  ــالح ش ــازی و اص وی نوس
فرســوده آبرســانی شــهر آب پخــش را 
ــرد:  ــان ک ــرار داد و بی ــد ق ــورد تأکی م
ــه  ــن شــهر ب ــادی از آب ای بخــش زی
ســبب فرســوده بــوده شــبکه آبرســانی 
هــدر مــی رود کــه نوســازی آن یــک 

ضــرورت اســت.
رضایــی آغــاز بــه کار پــروژه 
را  آب پخــش  شــهر  آب شــیرین کن 
مــورد اشــاره قــرار داد و خاطــر نشــان 
ــه  ــش ک ــیرین کن آب پخ ــرد: آب ش ک
ــکالت  ــل مش ــادی در ح ــت زی اهمی
ــد در  ــهر دارد بای ــن ش ــن آب ای تأمی
دســتور کار قــرار بگیــرد و در ایــن 
راســتا توجــه بــه حــل مشــکالت 

آبرســانی روســتاهای دشتســتان یــک 
ــت. ــرورت اس ض

ــس  ــتان در مجل ــده دشتس نماین
ــدواری  ــار امی ــالمی اظه ــورای اس ش
ــاد شــده  ــا اجــرا طرح هــای ی کــرد: ب
شــاهد رفــع مشــکالت پایــدار حــوزه 

ــیم. ــتان باش ــن آب دشتس تأمی
ــردم  ــم م ــات مه ــی از مطالب یک
آب  مشــکالت  حــل  دشتســتان 

اســت آشــامیدنی 
فرمانــدار دشتســتان هــم بــا 
قدردانــی از تــالش شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان بوشــهر در توجــه بــه 
ــانی دشتســتان  ــل مشــکالت آبرس ح
تصریــح کــرد: یکــی از مطالبــات مهم 
مــردم دشتســتان آب آشــامیدنی اســت 
ــرای  ــا ب ــه ظرفیت ه ــد از هم ــه بای ک

ــرد. ــتفاده ک حــل مشــکالت آب اس
فتــح اهلل نــوروزی بــا بیــان اینکــه 
ــت  ــود داش ــه وج ــا ک ــام تنگن ــا تم ب
مشــکالت آبرســانی دشتســتان بــا 
همــکاری شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان بوشــهر مدیریــت شــد افــزود: 
ــهر  ــرای ش ــدار آب ب ــع پای ــر منب اگ
آب پخــش فراهــم نشــود تابســتان 
آینــده هــم همین شــرایط وجــود دارد.
ــانی  ــبکه آبرس ــازی ش وی نوس
شــهر آب پخــش را یــک ضــرورت 

دانســت و افــزود: ضــروری اســت 
ــبکه  ــازی ش ــریع در نوس ــت تس جه
توزیــع بــا مشــارکت مردمــی و مصوبه 
شــورای شــهر در قالــب تبصــره 3 
ــا همــکاری و کمــک  ــا شــرکت آبف ب
ــریع  ــود س ــکالت موج ــا مش ــود ت ش

ــردد ــرف گ ــر برط تَ
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان بوشــهر با بیــان اینکه تابســتان 
ســختی همــراه بــا خشکســالی پشــت 
سرگذاشــته شــد تصریــح کــرد: کاهش 
۵۰ درصــدی بــارش بــاران در شــرایط 
کرونایــی، ســال آبــی ســختی فراهــم 
ــه  ــا توجــه ب ــرد و اســتان بوشــهر ب ک
شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی یکــی از 
نقــاط بحرانــی در تأمیــن آب محســوب 

می شــود.
ــان  ــا بی ــور ب ــد حمزه پ عبدالحمی
ــع آب  اینکــه بخــش عمــده ای از مناب
آشــامیدنی اســتان بوشــهر خــارج 
از اســتان اســت تصریــح کــرد: در 
نماینــده  مشــارکت  بــا  جلســه ای 
عضــا  ا مجلــس،  در  دشتســتان 
و  آب پخــش  اســالمی  شــوراهای 
آب  مشــکالت  مســئوالن  دیگــر 
ــه  ــد.وی اضاف ــی ش ــتان بررس دشتس
مشــکالت  همــه  به رغــم  کــرد: 
بــا همــکاری فرمانــدار دشتســتان، 
همراهــی نماینــده مــردم در مجلــس، 
امــام جمعــه و اعضــای شــوراهای 
اســالمی شهرهای دشتســتان، تابستان 
ــد و  ــپری ش ــش س ــا آرام ــال ب امس
ــرای حــل  ــژه ب ــرای ادامــه کار به وی ب
آبرســانی شــهر آب پخــش تصمیمــات 
مهمــی اتخــاذ شــد.مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان بوشــهر افــزود: 
ــده و  ــام ش ــر انج ــا تدابی ــاءاهلل ب ان ش
اجــرا طرح هــای مــورد نظــر، تابســتان 
ســال آینــده ایــن مشــکالت در شــهر 
ــه  ــراف ب ــتاهای اط ــش و روس آب پخ

ــد. ــل برس حداق
شــبکه  نوســازی  حمزه پــور، 
پــروژه  اجــرا  پیگیــری  آبرســانی، 
آب پخــش  شــهر  آب شــیرین کن 
و تقویــت ســایر منابــع آبــی را از 
دانســت. نشســت  ایــن  مصوبــات 

مشکالت آبرسانی دشتستان با حضور نماینده مردم در مجلس
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر و مسئوالن دشتستان بررسی شد.
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دنیای جوانان : سازمان مناطق آزاد جهان 
اعالم کرد که عضویت منطقه آزاد چابهار بعنوان 
سازمان  این  در  رای  حق  با  دائم  عضو  یک 

پذیرفته شده است.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط 
عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار، بر 
اساس نامه ای که از سوی دکتر َسمیر َهمرونی، 
مدیر اجرایی سازمان مناطق آزاد جهان خطاب 
آزاد  منطقه  مدیرعامل  کردی،  عبدالرحیم  به 
چابهار اعالم شده است ، از این پس، چابهار 
تواند  رای می  با حق  دائم  بعنوان یک عضو 

در تصمیم گیری ها و رویدادهای مناطق آزاد 
جهان، حضور فعاالنه و موثر داشته باشد.

همچنین در این نامه ابراز امیدواری شده 
آزاد  مناطق  و سازمان  آزاد چابهار  منطقه  که 
جهان بتوانند با کمک یکدیگر و با همکاری 
دیگر مناطق آزاد دنیا ، صدایی واحد در سراسر 

جهان داشته باشند.
سازمان مناطق آزاد جهان که مرکز آن در 
امارات است متشکل از ده ها سازمان منطقه 
آزاد و ویژه اقتصادی از سراسر جهان از جمله 

اتحادیه اروپا، آمریکا و آسیاست.

الحاق چابهار به سازمان مناطق آزاد جهان

دنیای جوانان : حمیدرضا مومنی، دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
دیدار با سیاوش امیرمکری، رئیس سازمان 
موانع  خصوص  در  کشوری  هواپیمایی 
ساخت فرودگاه در مناطق آزاد چابهار، ارس 
با حضور مدیران عامل این مناطق به گفت 

و گو نشست.
از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
آزاد  بین الملل منطقه  امور  و  روابط عمومی 
چابهار به نقل از فرینا؛ مناطق آزاد و بخش 
قابل توجهی از مناطق ویژه اقتصادی کشور 
به علت مزیت های قانونی، موقعیت جغرافیایی، 
جذابیت های  تجاری،  ـ  اقتصادی  موقعیت 
سرمایه گذاری از جمله قیمت مناسب زمین و 
معافیت های مالیاتی و از همه مهم  تر مدیریت 
در  موثری  بسیار  نقش  می توانند  یکپارچه، 

توسعه لجستیک کشور ایفا کنند.
باید توجه داشت که صرفا ظرفیت های 
سرزمینی و جغرافیایی، دلیل محکمی برای 
توسعه و موفقیت در بخش لجستیک نیست، 
بهره مندی  جهت  به  توسعه  برای  که  چرا 
زیرساخت های  فرآیند، وجود  این  از  مکفی 
مناسب حمل و نقلی همچون جاده  ای، ریلی، 
دریایی و هوایی ضرورت دارد که متاسفانه 
طی سالیان سال در کشورمان این مقوله به 
خصوص در حوزه هوایی مغفول مانده است. 
در این میان مناطق آزاد به لطف قوانین و 
سیستم مدیریتی که از آن برخوردار است، 

توانسته  اند تا حدود زیادی در محدوده های 
البته  ایجاد کند که  خود زیرساخت هایی را 
همچنان نیاز به ورود جدی دولت و احداث 
و ایجاد سایر ملزومات و بسترسازی ها در این 

خصوص است.
مشخصا این اقدام دولت می تواند گام 
بزرگی در تمامی عرصه ها برای توسعه کشور 
باشد که یک نمونه آن توسعه گردشگری در 
کشور است. صنعتی که به تنهایی توانسته 
امروز جانی دوباره به بسیاری از کشورهای 
جهان سوم و در حال توسعه دهد. از سوی 
دیگر زنجیره دسترسی و راه های ارتباطی 
جهان  در  تجارت  امروز  از ضروریات  یکی 
است که باید شیوه هوایی آن نیز هم راستا با 
مسیرهای زمینی و دریایی و ریلی توسعه یابد 
اما متاسفانه کشور در این حوزه با کمبودهایی 

رو به رو بوده که مجموعه مدیریت مناطق 
آزاد به دنبال رفع این مانع از سر راه تجارت 

کشور است.
نمونه عینی این چالش را می توان در 
منطقه آزاد چابهار مشاهده کرد. منطقه ای 
حساس و استراتژیک که عمال بار سنگین 
ورود کاالهای اساسی به کشور را عهده دار 
در  آن  به  فرودگاه  ترین  نزدیک  اما  است 
شهرستان کنارک و در فاصله بیش از پنجاه 
کیلومتری قرار گرفته است. این فاصله بین 
نزدیک ترین مسیر هوایی و منطقه آزاد چابهار 
عمال کار را برای سرمایه گذاران دشوار کرده 
و موانعی بر مسیر حمل و نقل و ترانزیت کاال 

ایجاد کرده است.
تصمیم  تا  شد  سبب  مشکالت  این 
گرفته شود فرودگاهی مدرن در منطقه آزاد 

چابهار احداث شود. تکمیل این پروسه منجر 
به توسعه گردشگری در کشور می شود که 
این خود یک مزیت مضاعف بوده و عمال با 
این  اقتصاد  توان  می  فرودگاه  یک  احداث 
منطقه از کشور را رونق داد. این فقدان را 
به وضوح می توان در ارس و دیگر مناطق 
نیز مشاهده کرد که کار را بر مناطق آزاد که 
عمال بار سنگینی از تجارت کشور را به دوش 

می کشد، سخت کرده است.
شنبه،  سه  روز  در  راستا  همین  در 
مناطق  شورایعالی  دبیر  مومنی،  حمیدرضا 
سیاوش  با  دیدار  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
امیرمکری، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
در خصوص موانع ساخت فرودگاه در مناطق 
آزاد چابهار، ارس و وضعیت فرودگاه سایر 

مناطق به گفت و گو نشست.
مجوز  صدور  پیش  ها  مدت  ز  ا
فرودگاهی برای مناطق آزاد یادشده با تاخیر 
و مشکالتی همراه بوده و همین امر خللی 
در مسیر احداث این فرودگاه ها بوجود آورده 
در  رئیس سازمان هواپیمایی کشوری  بود. 
دیدار با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
انجام  اقدامات  و  ها  پیگیری  با  اقتصادی، 
مساعدت  و  کامل  همکاری  قول   ، شده 
جهت تسریع در روند تکمیل این پروژه ها 
را به مجموعه مناطق آزاد داد. امری که می 
تواند در شرایط سخت تحریمی، یک اتفاق 

مهم برای اقتصاد کشور باشد.

همکاری کامل سازمان هواپیمایی کشوری و مناطق آزاد کشور
 موانع احداث ۲ فرودگاه در مناطق آزاد مرتفع می شود

چشم انداز عضویت چابهار در سازمان جهانی مناطق آزاد
برقراری   : جوانان  دنیای 
و  تولیدکننده ها  تجار،  ارتباط 
سه  با  چابهار  اقتصادی  فعاالن 
میلیون از صنایع کوچک، متوسط 
و بزرگ دنیا تنها یکی از مزایای 
سواحل  از  خطه  این  عضویت 
مُکران در سازمان جهانی مناطق 

آزاد خواهد بود.
به گزارش دنیای جوانان به 

نقل از روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار به نقل از ایرنا، همانطورکه 
می دانید چندی پیش در خبر مهمی اعالم کردیم که “چابهار عضو دائم سازمان منطقه 
آزاد جهان شد” اما شاید برای برخی محل سوال باشد که این عضویت چه منافعی را 
به دنبال دارد و یا اینکه اصال کاِر سازمان جهانی مناطق آزاد جهان چیست که بسیاری 
از کشورها تالش می کنند به هر نحو ممکن در این سازمان جهانی دارای رای باشند. 
در گفت و گویی با یکی از کارشناسان اقتصادی و مسایل بین المللی، این موضوعات 
را برای شما تشریح می کنیم و اینکه الحاق منطقه آزاد چابهار در حوزه سواحل مُکران، 
دیاری محروم اما ُپرُگهر در جنوب سیستان و بلوچستان چه چشم اندازی برای آینده 

اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
محمد میری مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در امور بین الملل روز 
دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مناطق آزاد در طول تاریخ برای اقتصاد 
جهانی و بازارهای کسب و کار بخصوص در شرایط بحرانی و طوفانی نقش یک فانوس 

دریایی را ایفا کرده و همه زمینه های ترمیم اقتصادهای آسیب دیده را فراهم کرده اند.
وی افزود: اکنون که طوفان کرونا دریای اقتصاد کشورهای مختلف را دچار بحران 
کرده است، مناطق آزاد همچون یک چراغ راهنمای دریایی می توانند برای خروج اقتصاد 

کشورها از این امواج نقش آفرینی کنند.
میری گفت: بعد از آنکه اقتصاد جهان در دهه ۵۰ و بعد از خسارات بی شمار جنگ 
جهانی دوم دچار خسارات فراوان شده بود و در نابسامانی زیادی قرار داشت، اقتصاددانان 
کشور ایرلند )سومین جزیره بزرگ اروپا( بعد از تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیدند که 

با فضای کسب و کار موجود، امکان توسعه و رشد اقتصادی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی نیازمند فضای کسب و کار جدیدی است اضافه 
کرد: این بررسی ها باعث شد که نخستین منطقه آزاد جهان در سال ۱۹۵۶ در فرودگاه 
“شانون ایرلند” تاسیس شود و بخاطر نقش آفرینی خوب آن در رفع مشکالت اقتصادی 
ایرلند در دهه ۷۰ برخی کشورهای آمریکای التین و خصوصا کشور چین، دومین مقصد 

تاسیس مناطق آزاد در جهان بودند.
مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: چین در سال ۱۹۷۹ با تاسیس 
مناطق آزاد شنزن و شیامین و چند منطقه آزاد دیگر توانست از مزایای مناطق آزاد برای 

ساماندهی اقتصاد خود بهره گیری کند.
وی با اشاره به اینکه همچنین احداث مناطق آزاد با تاثیرپذیری که در اروپا و شرق 
آسیا داشتند گفت: کشور صحرایی دبی که تا دهه ۸۰ میالدی اقتصادی بسیار عقب مانده 
و ضعیف داشت و مردمش از طریق غواصی و فروش صدف دریایی ارزتزاق می کردند 
و درواقع هیچ صنعتی نداشت، مقصد بعدی قطار توسعه مناطق آزاد در جهان بود که 
با تاسیس منطقه آزاد “جبل علی” در سال ۱۹۸۵ تجربیات مثبت کشورهای اروپایی، 
آمریکایی و آسیای شرقی را برای رسیدن به اقتصادی نوپا و تبدیل شدن به قطب اقتصاد 

آزاد خاورمیانه به کار گرفت.
به گفته این کارشناس اقتصادی، هم اینک نزدیک به پنج هزار نوع از مناطق آزاد، 
ویژه اقتصادی، مناطق پردازش صادرات و سایر مناطق اینچنینی در جهان وجود دارد 
که ساالنه مبادالتی به ارزش بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد دالر دارند که این رقم 
حدود نیمی از مجموع حجم تجارت جهانی را تشکیل می دهد. » از میان مناطق ذکر 

شده، 2 هزار و 3۶۰ منقطه آزاد به شکل امروزی و جدید هستند«
وی اظهار داشت: همچنین از میان کشورهای دارای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
امارات که از جنوب با قطر و عربستان سعودی، از شرق با عمان و از شمال با خلیج 
فارس همسایه است با ۴۵ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی بیشترین تعداد مناطق آزاد در 
دنیا را به خود اختصاد داده است و از مجموع ۴۵ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی نیز 3۰ 

منطقه فقط در ُدبی مستقر هستند.
میری ادامه داد: مابقی ۶ امارت )امارات متحده عربی از هفت امارت تشکیل شده 
که یکی دبی هست و در ۶ امارت دیکر فقط ۱۵ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد( 
هم فقط ۱۵ منطقه آزاد دارند و درواقع تعداد مناطق آزاد آن از کل مناطق آزاد قاره آمریکا 
که حدود 3۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی هستند بیشتر بوده و یکی از دالیل موفقیت 
کشور امارات در بهره گیری از ساختار مناطق آزاد آن است که برای پشیبرد هریک از 
اهداف اقتصادی خود یک منطقه آزاد مجزا و با ” اختیارات و مقررات خاص خودش ” 
تاسیس کرده که بدون وابستگی به اقتصاد سرزمینی )سرزمین اصلی ( از هر لحاظ برای 

تحقق اهدافشان امکانات کامل را در اختیار دارند.
وی اضافه کرد: در رتبه بعدی کشور نیجریه با تعداد 2۶ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی 
است و بعد از آن کشور ترکیه با تعداد 2۱ منطقه آزاد، صربستان با ۱۴ منطقه آزاد، چین با ۶ 
منطقه آزاد، کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، بریتانیا هم بین چهار تا ۶ منطقه آزاد 
دارند. روسیه چهار منطقه آزاد دارد که یکی “والدی وستوک” در دریای ژاپن و دیگری 
“اودیسه” در دریای سیاه و 2 منطقه تازه تاسیس در دریای خزر نیز در حال توسعه دارد.
مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان کرد: یکی از بنادری که به برکت 
منطقه آزاد بودن و حجم فعالیت های اقتصادی اش و استقبال سرمایه گذاران جهان از 
آن در کل دنیا به عنوان یک کشور مستقل شناخته می شود و باوجود سخت گیری های 
چین به لحاظ سیاست گذاری و تصویب قوانین اجرایی مستقل از چین عمل می کند 
“هنگ کنگ” است که در حال حاضر بیش از هشت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی دارد.
وی عنوان کرد: الزم به ذکر است که یکی از اهداف و برنامه های منطقه آزاد 
از  جلوگیری  هدف  با  بین المللی  نهادهای  در  عضویت  کسب  سال ۱3۹2  از  چابهار 
اقدامات آزمون و خطا و بهره گیری از تجربیات موفق مناطق آزاد جهان بوده است و 
به همین دلیل در سال های اولیه دهه ۹۰ با ارتباط گیری با آنکتاد )کنفرانس تجارت و 
توسعه سازمان ملل( تالش شد تا از ظرفیت این نهاد برای اصالح فرآیندهای سازمانی 
و همچنین برقراری ارتباط با شرکت های بین المللی استفاده شود لذا به دلیل تحمیل 
تحریم ها موفق به تکمیل این هدف نشدیم.میری بیان کرد: سپس در سال ۱3۹۵ و 
پس از امضای برجام در تیرماه ۱3۹۴ تالش کردیم تا به عضویت اتحادیه آژانس های 
جذب سرمایه گذاری جهان درآییم که تمامی فرآیند عضویت انجام شد و حتی موافقت 
اصولی عضویت هم از مجمع اتحادیه ذکر شده دریافت شد اما تصویب نهایی عضویت 
همزمان شد با “خروج آمریکا” از برجام و اِعمال مجدد تحریم ها و مجدد اتحادیه یاد شده 
از تصویب نهایی عضویت خوداری کرد.به گفته او، در نهایت امسال تفاهم نامه ای بین 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان جهانی مناطق آزاد برای توسعه همکاری ها 

امضا و زمینه عضویت چابهار در سازمان جهانی مناطق آزاد فراهم شد.
وی ادامه داد: پس از ابالغ این تفاهم نامه و از میان هشت منطقه آزاد کشور، چابهار 

سومین منطقه آزاد کشور پس از کیش و قشم است که عضویت این سازمان را دارد.

در مورد سازمان جهانی مناطق آزاد
مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: از آنجا که بعد از پنج دهه فعالیت، 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند یک نهاد هماهنگی بودند تا در سطح بین الملل 
برای شناساندن ظرفیت ها و پیگیری مطالبات و مشکالت بین المللی شان تالش کنند، 
هرچند که سازمان آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( خود را به نوعی در 
کنار تجارت جهانی مسئول پیگیری و ساماندهی مناطق آزاد نیز می داند اما به لحاظ 
تخصصی، با انواع فعالیت های مختلف مناطق آزاد امروزی که صرفا محدود به تجارت 
نیست همخوانی نداشت و به همین دلیل در سال 2۰۱۴ سازمان جهانی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی در ” ژنو سوئیس ” ثبت شد.وی اضافه کرد: از آنجا که کشور امارات 
به عنوان یک الگوی مثبت و موفق در به کارگیری وسیع تجربیات مناطق آزاد و به عنوان 
کشوری که بیشترین تعداد مناطق آزاد جهان را در خود جای داده است و به طور کامل 
از آزادی عملکرد مناطق آزاد طبق تعاریف بین المللی از جمله تعریف مقرر در فصل دوم 
پیمان تجدید نظر شده کیوتو )کنوانسیون کیوتو مربوط به ساده سازی و روان سازی مقررات 
گمرکی و تجارت فرا مرزی است( عمل کرده و بدون دخالت دادن قوانین و سالیق 
سرزمینی توانسته است فضای کسب و کار آزاد و با رعایت حقوق ذیفعان مناطق آزاد 
مستقر در کشور خود فراهم کند. “هم اینک مقر این سازمان در ُدبی امارات” و رئیس 

هیات مدیره آن محمد الزرونی مدیرکل منطقه آزاد فرودگاهی ُدبی است.
میری تصریح کرد: این سازمان در حال حاضر دارای بیش از ۷۶3 منطقه آزاد، 
مناطق ویژه اقتصادی و تمامی نهادها و سازمان ها و شرکت هایی که به نوعی در راستای 
تحقق اهداف مناطق آزاد و خدمات رسانی مشغول فعالیت هستند است و از ۱3۹ کشور 
دنیا به عضویت این سازمان درآمده اند که در مناطق آزاِد عضو این سازمان سه میلیون 
شرکت به ثبت رسیده و دارای بیش از ۷۰ میلیون نفر پرسنل هستند.به گفته وی، هدف 
سازمان مناطق آزاد شناساندن ظرفیت ها و توانمندی های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دنیا 
به عنوان ابزاری راهبردی برای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در بخش های 

مختلف صنعتی، گردشگری، خدماتی، حمل و نقل و لجستیک است.

همزمان با سراسر کشور؛
آزمون عملی رشته تربیت بدنی در دانشگاه بین المللی چابهار 

برگزار می شود

دنیای جوانان : آزمون عملی رشته علوم ورزشی )تربیت بدنی( با حضور 
یکهزار و 2۹2 داوطلب، از فردا سه شنبه به مدت چهار روز در محل سالن ورزشی 

“َورنا” به میزبانی دانشگاه بین المللی چابهار برگزار می شود.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل منطقه 
آزاد چابهار ناصر آبرِوش سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: آزمون عملی تربیت بدنی از نهم تا دوازدهم شهریورماه 

جاری در سالن ورزشی َورنا منطقه آزاد چابهار برگزار خواهد شد.
وی افزود: دانشگاه بین المللی چابهار در این رویداد میزبان داوطلبانی که 
ساکن مناطق راسک، گلشن، چابهار، ُکنارک، سرباز، سراوان، نیکشهر، مهرستان، 

سیب  سوران، فنوج، قصر قند و دشتیاری هستند، خواهد بود.
سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار با بیان اینکه آزمون عملی تربیت بدنی 
برای دومین بار است که در منطقه آزاد چابهار برگزار می شود، گفت: روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری، آزمون ویژه آقایان در 2 نوبت صبح و بعد از 

ظهر براساس حروف الفبا برگزار می شود.
وی ادامه داد: داوطلبانی که نام خانوادگی آنها با حروف “الف و ب” آغاز 
می شود، صبح سه شنبه و داوطلبانی که نام خانوادگی آنها با حروف “پ تا ذ” 

شروع می شود، بعد از ظهر سه شنبه باهم به رقابت خواهند پرداخت.
آبرِوش تصریح کرد: همچنین داوطلبانی که نام خانوادگی آنها با حروف 
“ر تا غ” و همچنین افرادی که نام خوانوادگی شان با حروف “ف تا ی” آغاز 
می شود به ترتیب در نوبت های صبح و بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۰ شهریور 

ماه باهم رقابت می کنند.
وی در خصوص آزمون تربیت بدنی “ویژه بانوان” نیز عنوان کرد: آن 
دسته از داوطلبانی که نام خانوادگی آنها با حروف “الف تا ب” و همچنین “پ 
تا خ” آغاز می شود به ترتیب در نوبت صبح و بعد از ظهر روز پنج شنبه یازدهم 

شهریورماه باهم رقابت خواهند کرد.
سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار افزود: بانوانی که نام خانوادگی آنها با 
حروف “د الی س” و همچنین “ش تا ی” آغاز می شود به ترتیب در نوبت های 

صبح و بعد از ظهر روز جمعه در این آزمون سراسری شرکت خواهند کرد.
روزهای  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  اعالم  طبق  شد:  یاداور  وی 
سه شنبه و چهارشنبه مخصوص آقایان و روز های پنج شنبه و جمعه هفته 

جاری برای آزمون بانوان اختصاص داده شده است.
سالن ورزشی َورنا در منطقه آزاد چابهار، تراس بهشت واقع شده است و 
داوطلبان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره »۰۵۴3۵3۱۴3۰3« 

تماس گرفته و یا به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

منطقه آزاد چابهار از مربیان ورزشی باتجربه استفاده می کند

دنیای جوانان : مدیر امور اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: سازمان 
از مربیان ورزشی باتجربه در راستای آموزش و شناسایی استعدادهای ورزشی 

شهرستان چابهار و نواحی هم جوار استفاده می کند.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد چابهار مهدی آبروش افزود: سازمان به منظور ایفای نقش مسئولیت 
اجتماعی در حوزه ورزش و امور جوانان مانند سال های گذشته اقدام به انعقاد 
قرارداد با مربیان کاردان و باتجربه بومی جهت استعدادیابی در رده های سنی 

مختلف نموده است.
ترویج  و  توسعه  به منظور  حمایتی  برنامه های  این  کرد:  اضافه  آبروش 

رشته های ورزشی آقایان و بانوان می باشند.
و  ظرفیت ها  از  محلی  جامعه  بهره مندی  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
پتانسیل های موجود در نوار ساحلی شهرستان چابهار، نظارت بر استفاده درست 
از امکانات و ارائه آموزش های الزم به ورزشکاران و کثرت عالقه مندان به 

رشته های ورزشی از دیگر اهداف سازمان هستند.
شایان ذکر است سازمان منطقه آزاد چابهار با توجه به بررسی شرایط و 
وضعیت ورزشی موجود در سطح شهرستان، با اولویت رشته های آبی و ساحلی، 
کریکت، موج سواری و قایقرانی اقدام به انعقاد قرارداد همکاری با ۵ نفر از مربیان 
باتجربه بومی در سال جاری جهت استعدادیابی در رده های سنی مختلف، آموزش 
صحیح و اصولی این رشته ها به ورزشکاران، آموزش و تشکیل تیم، استفاده 
از ظرفیت های موجود در منطقه و کاهش آسیب های فیزیکی احتمالی طی 

تمرینات ورزشی نموده است

خبر ...خبر

کوتاه از مناطق

آمدن  کار  روی  با   : جوانان  دنیای 
طالبان در افغانستان، پروژه توسعه سه جانبه 
بندر چابهار توسط ایران، هند و افغانستان در 
ارشد  مقام  است.  رفته  فرو  ابهام  از  هاله ای 
منطقه آزاد چابهار ادعای توقف طرح توسعه 
این بندر را رد کرده و معتقد است روی کار 
آمدن طالبان مانع از توسعه این بندر نمی شود 
چرا که هند سهم ناچیزی در این پروژه دارد.

با سقوط دولت افغانستان و روی کار 
خارجی  مناسبات  سرنوشت  طالبان،  آمدن 
کابل در ابهام فرورفته. گروه طالبان اگرچه 
وعده داده که به دنبال روابط با همسایگان 
و جهان غرب است اما مشخص نیست در 
در  طالبان  سوی  از  سیاست هایی  چه  ادامه 
قبال کشورهای منطقه، توافق نامه های بین 
المللی و همسایگان اتخاذ خواهد شد. روی 
کار آمدن طالبان در افغانستان به معنای قدرت 
گرفتن یک حکومت نزدیک به پاکستان در 
این کشور است، موضوعی که می تواند روابط 
کابل با هند و ایران را به شدت تحت تاثیر 

خود قرار دهد.
پس از امضای توافق برجام یکی از پر 
سر و صدا ترین قرارداد های بین المللی ایران، 
قراداد سه جانبه ایران، هند و افغانستان برای 
توسعه بندر چابهار بود. در توافق های اولیه قرار 
بود هندی ها ۵۰۰ میلیون دالر برای تسریع 
توسعه بندر چابهار هزینه کنند و از این طریق 
مسیرشان را به آسیای میانه از پاکستان جدا 
کرده و از طریق دریای عمان و خاک ایران 
به این منطقه وصل شوند. سود این توافق 
برای هندی ها قابل توجه بود. از یک طرف 
خود  دیرینه  رقیب  کشور  در  گوادر  بندر  با 
یعنی پاکستان رقابت می کرد و از طرف دیگر 
الزم نبود از خاک پاکستان برای دسترسی به 
افغانستان و کشور های آسیای میانه عبور کند.

چابهار  بندر  توسعه  پروژه  اهمیت 
دوران  سخت ترین  در  که  بود  حدی  به 
تحریم ها، پروژه این بندر با درخواست هند از 
تحریم ها معاف شد. اگرچه آمریکا این پروژه 

تحریم های  اما  کرد  معاف  تحریم ها  از  را 
روند  مجموع  در  ایران  علیه  متحده  ایاالت 
سرمایه گذاری و توسعه بندر چابهار را با تاخیر 

مواجه کرد.
دوران  در  هند  و  ایران  تجاری  روابط 
تحریم های جدید به شدت کاهش یافت و 
برخالف دوره های قبلی تحریم، واردات نفت 
هند از ایران متوقف شد. تعلل هندی ها در 
اقدام در جهت پیش قردادی که برای ساخت 
راه آهن چابهار زاهدان منعقد کرده بودند سبب 
شد ایران رسما اعالم کند هندوستان را از این 
پروژه کنار گذاشته. عدم ورود تجهیزات به بندر 
تا فروردین ماه امسال  شهیدبهشتی چابهار 
صدای مقامات کشور را در آورد و حتی شائبه 
لغو توافق با هند نیز مطرح شد، اما در نهایت 
هندی ها با اجرای تنها ۱۸ درصد از تعهداتشان 
در چابهار، تجهیزاتی به ارزش ۸۵ میلیون دالر 

را وارد بندر کردند.
معطل  ایران  سال ها  که  شرایطی  در 
برای  هند  اقتصادی  و  سیاسی  تصمیمات 
رسانه ها  برخی  بوده  چابهار  بندر  توسعه 
در  طالبان  آمدن  کار  روی  با  مدعی اند 
افغانستان، همین حضور نیم بند هندوستان 
به  شد.  خواهد  متوقف  نیز  چابهار  بندر  در 
هدفی  چابهار  توسعه  رسانه ها،  این  تحلیل 

دور  و  افغانستان  و  هند  روابط  توسعه  جز 
زدن مسیر به جای عبور از پاکستان نداشته 
نشانده  دست  دولت  آمدن  کار  روی  با  و 
پاکستان در کابل، هند دیگر قادر به ادامه 
طرح های توسعه خود نخواهد بود. آیا روی 
کار آمدن طالبان طرح توسعه بندر چابهار را 

متوقف خواهد کرد؟
افغانستان به بندر چابهار احتیاج دارد

کردی  عبدالرحیم  رابطه  همین  در 
صنعتی  ـ  تجاری  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
چابهار توقف سرمایه گذاری هند در چابهار 
در  طالبان  آمدن  کار  پیامد روی  عنوان  به 
در  حتی  گفت  و  نکرد  تایید  را  افغانستان 
صورت خارج شدن هند از بندر چابهار هم 
تغییری در روند توسعه این بندر ایجاد نخواهد 
شد چرا که سهم هند در توسعه چابهار بسیار 
تبلیغات  در  که  است  چیزی  آن  از  کمتر 
چابهار  طرفی  از  و  شده  مطرح  رسانه ای 
بلکه  نشده  ایجاد  افغانستان  اقتصاد  برای 
این افغانستان است که به چابهار نیاز دارد.

او با اشاره به برخی خبر های منتشر شده 
که گفته اند چابهار با آمدن طالبان از مسیر 
توسعه خودش خارج می شود، گفت: دو نکته 
مهم در این بین باید مد نظر قرار بگیرد. اول 
اینکه شاید افغاستان خیلی خودش را وابسته 

به چابهار می دانست و رییس جمهور سابق این 
کشور هم در مورد نقش چابهار حرف های 
زیادی زده باشد، اما مقیاس چابهار فراتر از 
چابهار  در  وقت  هیچ  ما  و  بوده  افغانستان 
نگاهمان برای توسعه بندر، صرفا به افغانستان 
نبوده که با تغییر وضعیت در این کشور فکر 

کنیم چابهار باید متوقف شود.
بندر  توسعه  در  افغانستان  ناچیز  وزن 

چابهار
کردی ادامه داد: نکته مهم دیگری که 
باید اضافه کرد این است اگرچه توافق نامه 
امضا شده بین سه ریس جمهور هند و ایران 
و افغانستان بوده، اما هند هم در سرمایه گذاری 
در بندر چابهار، فقط به افغانستان فکر نمی کند 
در  افغاستان  با  هند  مبادالت  حجم  چون 
مقایسه با دیگر شرکای این کشور در آسیای 

میانه و روسیه قابل قیاس نیست.
او به نگاه بلند مدت هند به کشور های 
آسیای میانه اشاره کرد و گفت: هند به دنبال 
تقویت ارتباط با روسیه است و مسیری جز 
چابهار برای این منظور ندارد؛ بنابراین یکی 
از هدف های اقتصادی هند در توسعه چابهار، 
افعانستان بوده، اما وزنش در مقایسه با بقیه 
روسیه  به خصوص  هند  تجاری  طرف های 

ناچیز است.
کردی تاکید کرد از منظر هند این پروژه 
قابل توقف نیست؛ اگرچه منافعش با شرایط 
جدید در افغانستان زیر سوال رفته، منتها نگاه 

هند از ابتدا صرفا به افغانستان نبوده.
او به فعالیت هند در چابهار در دو سال 
گذشته اشاره کرد و گفت: در دو سالی که 
هندی ها در چابهار فعال بوده اند، تنها چند 
ارسال  افغانستان  به  اهدایی  گندم  محموله 
سری  یک  هند  مدت  بلند  در  شاید  شده. 
از  افغانستان  برای  توسعه ای  برنامه های 
طریق چابهار داشته اما توسعه بندر چابهار 
بازار های  در  هند  حضور  هدف  با  بیشتر 
منطقه ای و ارتباط با روسیه و آسیای میانه 

و ایران بوده است.

مدیر عامل منطقه آزاد چابهار بررسی کرد؛

به قدرت رسیدن طالبان چه تاثیری بر پروژه توسعه منطقه آزاد چابهار دارد؟

با حضور  : در نشستی  دنیای جوانان 
معاون وزیر و رییس سازمان شیالت ایران، 
مدیرعامل  بلوچستان،  و  سیستان  استاندار 
منطقه آزاد چابهار، مدیرکل شیالت سیستان 
و بلوچستان، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
و  تجارت  توسعه  گذاری،  سرمایه  شرکت 
صید صنعتی منطقه آزاد چابهار، مدیرعامل 
تل  مکران  شرکت  هیئت مدیره  اعضای  و 
محل  در   ۱۴۰۰ شهریور   2 شنبه  سه  روز 
شد  برگزار  شیالت  سازمان  جلسات  سالن 
مکران  خانواده  به عضویت  جامعه صیادی 

تل و ماکا در آمد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط 
عمومی و امور بینالملل منطقه آزاد چابهار به 
نقل از سازمان شیالت ایران، مهندس گلشنی 
آزاد  منطقه  سرمایه گذاری  گروه  مدیرعامل 
چابهار با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع 
اظهار داشت: یکی از مشکالت ما در حوزه 
صید و صیادی، موضوع خدماتی است که در 
نیازمند هم افزایی  آنها  ارائه  برای  این حوزه 
و  سخت افزاری  لحاظ  به  زیادی  خیلی 

نرم افزاری بین بخش های مختلف هستیم.
وی اشاره کرد: با توجه به اینکه جامعه 
شیالتی در صنعت شیالت و در زیربخش آن، 
از مهم ترین بخش ها  صید و صیادی یکی 
ادامه  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  است، 
این  از  استفاده  خود  مسئولیت های  اجرای 
به صورت  را  صیادی  جامعه  برای  خدمات 

الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده 
ضمن  بهاران  مجموعه  خوشبختانه  است. 
وارد  به طورجدی  موضوع،  این  از  استقبال 
فاز اجرایی شدند که درنهایت موفق شدیم 
را  آن  رئیس جمهور  حضور  با  فطر  عید  در 

رونمایی نماییم.
این جلسه  افزود: در  ادامه  گلشنی در 
بهره برداری از این خدمات را در اولین الیه از 
مخاطبین خود یعنی جامعه صیادی با حضور 
مدعوین محترم در سازمان شیالت و استان ها 

افتتاح خواهیم کرد.
موضوع  این  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
در جامعه صیادی گفت: تأمین مواد غذایی، 
عوارض بندری، سوخت، تعرفه صید و همه 
خدمات بهداشتی و درمانی جامعه پرمخاطب 
صیادی از موضوعات مهم سازمان شیالت 
ایران است که با هم افزایی سازمان منطقه آزاد 
چابهار و به خصوص مجموعه بهاران، امروز 
بهره برداری الکترونیکی از خدمات مذکور را 

رونمایی و افتتاح می کنیم.

و  وزیر  معاون  میرزایی  خون  دکتر 
رئیس سازمان شیالت ایران، ضمن تسلیت 
گرامیداشت  و  محرم  ماه  سوگواری  ایام 
این  شهدای  خاطره  و  یاد  و  دولت  هفته 
هفته اظهار داشت: عمده فعالیت های صید 
جنوب  در  ظرفیت  لحاظ  به  ما  صیادی  و 
از  تن  هزار   ۶۰۰ از  بیش  است  متمرکز 
استان  دو  در  ما  صید  تن  هزار   ۷۰۰ کل 
صورت  هرمزگان  و  سیستان وبلوچستان 
محدوده  در  صید  این  عمده  که  می گیرد 
شهرستان  چهار  در  است  مکران  سواحل 
سه  و  سیستان وبلوچستان  استان  جنوبی 

شهرستان شرقی استان هرمزگان.
وی افزود: به موازات این تولید، بدیهی 
است که بخش اعظم جامعه صیادی ما در 
به تبع آن، صنایع شیالتی  منطقه هستند و 
در  عمده  به طور  هم  صید  این  به  وابسته 
بر  عالوه  و  است  متمرکز  استان ها  این 
دو  در  که  ساحلی  آبزی پروری  فعالیت های 
استان رخ داده است استعداد و ظرفیت تولید 

دو استان در عملکرد سال ۱3۹۹ در همین 
بخش بوده است.

بر  تأکید  با  یی  میرزا خون  دکتر 
استان  دو  صیادی  و  صید  ظرفیت های 
در  افزود:  هرمزگان  و  سیستان وبلوچستان 
حوزه آبزی پروری ساحلی با تمرکز بر ماهی 
و میگو و همچنین پرورش ماهی در قفس در 
محیط های دریایی، این دو استان ظرفیت های 
بسیار زیادی دارند به ویژه در شهرستان های 
این جامعه، بسیار  سواحل مکران؛ و طبیعتاً 
وسیع و گسترده است و شاغلین بسیاری را 

دربرمی گیرد.
وی ارائه خدمات و مدیریت فعالیت های 
صیادی را نیازمند هوشمندسازی و به روزرسانی 
فعالیت ها دانست و عنوان کرد: در این زمینه 
و  نرسیده ایم  به دستاوردهای مطلوب  هنوز 
پس  و  پیش  حلقه های  نیازمندی ها،  تأمین 
از تولید و سامان دهی بازار، تأمین سرمایه در 
گردش و منابعی که مربوط به این کار است 
نیاز به یک بازنگری، به روزرسانی و تقویت 
جدی دارد، این جامعه در حوزه فعالیت های 
و  بازار  جامعه  خانوارها،  به اضافه  شیالتی 
مصرف کنندگان که بعد دریافت کنندگان این 
خدمت قرار می گیرند جامعه بسیار وسیعی را 
در جنوب کشور تشکیل می دهد و باتجربه 
خواهیم  به دست  زمینه  این  در  که  موفقی 
آورد قابل تسری به همه فعالیت های شیالتی 

در کشور است.

جامعه صید و صیادی به مکران تل پیوست



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1834- چهارشنبه 24 شهریور 61400 ورزش دنیای 

والیبال قهرمانی مردان آسیا؛
ایران – کره؛ مسابقه جذاب مرحله دوم

تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملتهای 
آسیا از ساعت پنج بامداد سه شنبه به وقت تهران در سالن شماره یک مسابقات به 

مصاف پاکستان رفت.
به گزارش ورزش سه، ملی پوشان والیبال ایران در این مسابقه سه بر صفر و با 
امتیازهای 2۵ بر 2۰، 2۵ بر ۱۹ و 2۵ بر ۱۵ پاکستان را شکست دادند تا با سه برد 

متوالی و کسب ۹ امتیاز به عنوان تیم صدرنشین گروه B به مرحله بعد صعود کنند.
تیم ملی والیبال ایران در دو دیدار دیگر مرحله مقدماتی موفق به شکست سه 

بر صفر تیم های هنگ کنگ و تایلند شده بود.
هدایت تیم ملی والیبال پاکستان را در این رقابت ها رحمان محمدی راد مربی 
بین المللی ایران بر عهده دارد و این تیم نیز با دو برد برابر تایلند و هنگ کنگ و کسب پنج 
امتیاز به عنوان تیم دوم گروه به جمع هشت تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد.

تیم های شرکت کننده در رقابت های قهرمانی مردان آسیا امروز استراحت دارند 
و ادامه مسابقات از روز پنج شنبه پیگیری خواهد شد.

در مرحله دوم این رقابت ها تیم های اول و دوم چهار گروه مقدماتی در دو گروه 
E و F به مصاف یکدیگر می روند و تیم های سوم و چهارم گروه های مرحله مقدماتی 

نیز در دو گروه G و H با هم مسابقه می دهند.
 بدین ترتیب ملی پوشان کشورمان در مرحله دوم با تیم های پاکستان، چین 
تایپه و کره جنوبی در گروه F رقابت  خواهند کرد و تیم ملی والیبال ایران در این 
مرحله از رقابت ها دو مسابقه خواهد داشت که به ترتیب به مصاف تیم های اول و 

دوم گروه D خواهد رفت.
در حال حاضر چین تایپه و کره جنوبی با دو برد و ۶ امتیاز در رتبه های اول و دوم 
گروه D قرار دارند و نتیجه مسابقه دو تیم، صدرنشین این گروه را قطعی خواهد کرد.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا با حضور ۱۶ تیم از 2۱ تا 2۸ شهریورماه 
در ژاپن پیگیری می شود.

مهران حاتمی: به جذب بازیکن خارجی فکر می کنیم
سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان، 
خوبی  اتفاق  را  لیگ  در  زیاد  تیم های  حضور 
دانست، به شرطی که باشگاه ها تا پایان کار در 

مسابقات حضور داشته باشند.
تیم  شرایط  درباره  حاتمی،  مهران 
شهرداری گرگان برای حضور در فصل جدید 
به  توجه  با  داد:  توضیح  بسکتبال،  برتر  لیگ 
تغییراتی که در تیم داشتیم، سعی کردیم برای 
کنیم.  زود شروع  را  تمرینات  جبران خسارات 
خوشبختانه در حال حاضر نیز شرایط تیم خوب 

است و راضی هستیم .
او در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه شهرداری گرگان به فکر جذب بازیکن 

خارجی نیز هست؟ گفت: صد درصد به فکر این موضوع هستیم.
سرمربی شهرداری گرگان درباره افزایش تعداد تیم های لیگ برتر نیز گفت: به 
هر حال هر چقدر در لیگ تعداد بازی ها بیشتر باشد برای بسکتبال ما بهتر است، از 
نظر من اتفاق خوبی است. حاتمی در پاسخ به این سوال که آیا او هم ظرفیت بسکتبال 
ایران را برای لیگی با ۱۶ تیم ناکافی می بیند؟ توضیح داد: به هر حال من امیدوارم 
باشگاه ها وقتی قدم به عرصه می گذارند، در کنار اول کار، آخر کار را هم در نظر بگیرند.

او افزود: از نظر من همه تیم ها و باشگاه ها باید با یک بودجه مناسب، متناسب با 
شأن خودشان، شأن سوپر لیگ و در شأن فدراسیون وارد مسابقات شوند. به هر حال 
همه می دانند که این مسابقات، میدان هزینه بری است. حاتمی در پایان گفت: امیدوارم 
که همه تیم های شرکت کننده با قدرت تا پایان کار ادامه دهند و به جوانان میدان دهند. 
چیزی که هست من این اتفاق را تصمیم خوبی می بینم چون جوانان دیده می شوند.

تاندون پاشنه آشیل زالتان؛
 »ابراهیموویچ« به لیورپول نرسید

باشگاه  سرمربی  تایید  براساس 
به  ابرهیموویچ«  »زالتان  میالن،  آ.ث 
تاندون آشیل در دیدار  دلیل کشیدگی 
اروپا  قهرمانان  لیگ  در  تیمش  امشب 

برابر لیورپول غایب خواهد بود. 
دنیای جوانان، ستاره  به گزارش 
سوئدی باشگاه میالن نهم ماه مه)۱۹ 
التزیو،  برابر  دیدار  در  اردیبهشت ماه( 
فصل  این  در  را  خود  بازی  نخستین 
به  موفق  و  داد  انجام  میالنی ها  برای 

گلزنی شد.
»استفانو پیولی« سرمربی میالن در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر 
لیورپول گفت: حال او خوب است اما پس از بازی یکشنبه کمی احساس ناراحتی 
داشت. او امروز سعی کرد که تمرین کند اما درد داشت و هیچ لزومی ندارد که در 
این برهه از فصل، چنین ریسکی را متحمل شویم. چهارشنبه دیدار بسیار مهمی 

داریم اما این بازی تنها بازی مهم ما نیست.
پیولی در پاسخ به این پرسش که مصدومیت تاندون ابراهیموویچ که بدنبال چهار 
ماه مصدومیت و خانه نشینی حادث شده، بدین معنا است که میالن باید به زندگی 
بدون مرد سوئدی خو بگیرد؟ گفت: من میالن را با زالتان تصور می کنم؛ ۱۰۰درصد 

اینطور است. این همان چیزی است که او، من و تمام هم تیمی هایش می خواهیم.
ابراهیموویچ به میالن کمک کرد که تا این تیم برای نخستین بار پس از سال 
2۰۱۴ به لیگ قهرمانان اروپا بازگردد؛ در واقع گل های حیاتی وی در فصل گذشته 

به نایب قهرمانی میالنی ها منجر شد.
حضور »اولیویر ژیرو« مهاجم پیشین باشگاه چلسی نیز که دیدار برابر التزیو را 
از دست داد، باوجود منفی شدن تست کرونا پس از طی کردن دوره قرنطینه، همچنان 
در هاله ای از ابهام است. مرد فرانسوی در دو بازی نخست میالن در سری آ حضور 

داشت و در پیروزی چهار بر یک برابر کالیاری دبل کرد.

پوچتینو:
فکر نمی کردم پی اس جی قادر به جذب مسی باشد

پاری سن ژرمن  باشگاه  سرمربی 
اعتراف کرد که انتظار نداشته پاریسی ها 
پای  را  مسی«  »لیونل  امضای  بتوانند 

قرارداد بنشانند.
ستاره  فوق  به  بارسلونا  باشگاه 
این باشگاه اعالم کرد که آنها حتی با 
کاهش ۵۰ درصدی دستمزد، استطاعت 
مالی حفظ وی را نداشته و در نتیجه این 
اطالع رسانی، درها به روی وی برای 

کوچ به پارک دوپرنس باز شد.
پوچتینو«  »مائوریتسیو  حاال  و 

سرمربی تیم پاریسی در گفت وگو با تارنمای رسمی اتحادیه فوتبال اروپا)یوفا( گفت: 
فکر نمی کنم برای توصیف مسی مناسب ترین گزینه باشم. افراد زیادی هستند که 
فرهنگ لغات گسترده تری دارند تا مسی را آنطور که شایسته او است، توصیف کنند.
وی ادامه داد: او همیشه در بین بهترین های جهان خواهد ماند. از زمانی که به 
ما پیوست، خیلی سریع وقف یافته و برای رسیدن به باالترین سطح خود در سریع ترین 
زمان ممکن، تالش کرده است.پوچتینو افزود: فکر نمی کردم امضای قرارداد با مسی 
برای پی اس جی امکان پذیر باشد؛ اما وقتی موقعیتی پیش می آید و همه چیز سریع 
پیش می رود، شما نمی توانید بالفاصه آن را پردازش کنید. با این حال، این پیوند 

بین ما وجود دارد؛ هر دو آرژانتینی، طرفدار نیولز اولد بویز و زاده روزاریو هستیم.
وی تاکید کرد: عالوه بر این، تا سال ها و زمانی که با مسی به عنوان رقیب 
روبرو می شدم، او را تحسین می کردم و حاال که لئو را در کنار خودمان داریم، واقعا 

خوشحال کننده است. با هم می توانیم به آرزوهای باشگاه را برآورده کنیم.
»سرخیو راموس« بازیکن آزاد دیگری بود که پی اس جی در تابستان سال 
جاری با وی قرارداد امضا کرد و پوچ در مورد وی گفت: سرخیو هم بازیکنی است 
که فکر می کنیم می تواند تجربیات و جنگندگی خود را به ما منتقل کند. او هم مثل 
لئو همه افتخارات را به دست آورده است. اتفاق خوبی است که می توانیم در تیم 

تمام تجربیاتی را که وی در رئال کسب کرده، داشته باشیم.
»اشرف حکیمی« نیز با قراردادی به ارزش ۶۰ میلیون یورو به پاریس  پیوسته 
و مرد آرژانتینی معتقد است که وی در زمان هدایت تاتنهام، قصد به خدمت گرفتن 
وی را داشته است. تیم فوتبال پاری سن ژرمن فرداشب)چهارشنبه( در چارچوب رقابت 

های لیگ قهرمانان اروپا در بلژیک برابر کالب بروژ صف آرایی می کند.

 – استقالل  مصاف  در 
ها  آبی  برای  چیز  همه  الهالل 
خوب پیش می رفت و با توجه به 
موقعیت های ایجاد شده تا پیش 
از گل گومیس انتظار می رفت استقالل برنده 

میدان باشد اما ...
به گزارش دنیای جوانان؛ یک اتفاق همه 
بازیکن  چیز را خراب کرد. پاس توی عمق 
الهالل برای گومیس به راحتی می توانست 
اما  دفاع شود  مرادمند  توسط محمد حسین 
او در لحظه آخر سر خورد تا توپ به بهترین 
شکل ممکن برای گومیس جفت و جور شود 
و این بازیکن با یک ضربه فنی و راحت سید 
حسین حسینی را که برای تصاحب توپ جلو 
آمد بود مغلوب کند و در نهایت گل نخست تیم 
الهالل را به ثمر برساند. این گل آب سردی بود 
بر پیکره تیم استقالل و حتی آبی ها را از جبران 
نتیجه بازی نا امید کرد. به این خاطر که آبی 
ها پیش از این گل تیم برتر میدان بودند و به 
مراتب بهتر از پر افتخارترین تیم باشگاهی آسیا 
موقعیت ایجاد کردند اما این الهالل بود که به 
گل رسید و در ادامه به بازی حرفه ای خود ادامه 
داد و یک گل دیگر به ثمر رساند و بعد از گل 
دوم با ایجاد تجمع در منطقه یک سوم دفاعی 
به خوبی بازی را اداره و از مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا به سالمت عبور کرد. 
نکته جالب اینکه گزارشگر بازی به سر 
بودن زمین به خاطر آب دادن به آن پیش 

از شروع بازی و هم چنین در بین دو نیمه 
اشاره کرد در حالی که این در فوتبال حرفه 
ای مرسوم است. حتی در مسابقات بین المللی 
دیگر هم این کار را انجام می دهند. این کار 
در استادیوم آزادی پیش از بازی های تیم ملی 
هم انجام می شود. حتی در جام جهانی. پیش 
از شروع بازی کمی به زمین آب می دهند تا 
زمین بازی نرم و توپ با سرعت بیشتری به 
گردش در بیاید. این حتی توصیه کادر پزشکی 
فیفا نیز هست چرا که بر این عقیده اند بازی 
در زمین خشک به زانو و کمر بازیکن فشار 
آورد و ممکن است موجب مصدومیت  می 
بازیکنان شود. در چنین زمین هایی بازیکنان 

کفش میکس می پوشند. تا پیش ازاین دو 
نوع کفش فوتبال داشتیم.

 کفشی که مخصوص بازی در زمین 
های خشک بود و کفشی که به درد بازی 
در زمین های خیس و بارانی می خورد. اما 
اکنون کفش میکس طراحی شده که حاصل 
با استوک   . این دو نوع کفش است  تلفیق 
های مخصوص که مانع می شود در زمین 
های خشک که پیش از شروع بازی و بین دو 
نیمه به آن آب می دهند بازیکن سر بخورد. 
تشخیص اینکه بازی با کدام کفش راحت تر 
است با بازیکن است و بازیکن هنگام گرم 
استوک   ۱3 کفش  شود  می  متوجه  کردن 

بپوشد یا کفش میکس. کفش میکس میخ 
های کمتری دارد و موجب چسبندگی پای 
بازیکن  کمتر  و  شود  می  زمین  به  بازیکن 
زمین های خیس سر می خورد. ظاهرا  در 
هنگام گرم کردن به محمد حسین مرادمند 
گفته بودند کفش میکس بپوشد که این کار 
را نکرد و نتیجه آن شد که در دقیقه 3۹ بازی 
به دلیل سر خوردن نتوانست پاس منجر به 
گل از سوی گومیس را قطع کند. البته او در 
نیمه دوم به این توصیه گوش و کفشش را 
عوض کرد اما دیگر کار از کار گذشته بود؛ 

نوشدارو بعد از مرگ سهراب. 
نکته جالب اینکه در برخی از بازی های 
لیگ برتر همانند بازی هایی که در استادیوم 
آزادی برگزار می شود یا بازی هایی که در 
استادیوم نقش جهان پیش از شروع بازی و 
بین دو نیمه به زمین آب می دهند و معموال 
بازیکنان در این زمین ها با کفش میکس بازی 
می کنند. در اروپا هم این چنین است و کمتر 
بازیکنی است که دیگر با کفش ۱3 استوک 
بازی کند. به هر صورت در فوتبال گاهی عدم 
توجه از سوی یک بازیکن به جزییات ممکن 
است منجر به شکست تیمی شود و این اتفاق 
به ظاهر ساده در بازی شب گذشته زمینه ساز 
پیروزی الهالل شد. در مسابقه ای که پیش 
از گل گومیس استقالل تیم برتر میدان بود و 
این تصور را به وجود آورد که برنده از میدان 

خارج خواهد شد.

حذف چند باره آبی ها از آسیا؛

استقالل و آرزوهای بر باد رفته!

برخی  از  گالیه  با  فکری  محمود 
پیشکسوتان استقالل نسبت به عملکرد این 
تیم مقابل الهالل و اقدامات فرهاد مجیدی 

دوباره موضع گیری کرد.
محمود  جوانانف  دنیای  گزارش  به 
از  یکی  استقالل  پیشین  سرمربی  فکری 
ماه  در  مجیدی  فرهاد  سرسخت  منتقدان 
های گذشته بوده است. فکری که مصاحبه 
های تندی را علیه مجیدی انجام داده بود، 
حاال بعد از دیدار با الهالل که با شکست آبی 
پوشان همراه بود بار دیگر علیه کادر مستقر 

آبی ها موضع تندی گرفت.
سرمربی سابق آبی ها نکات مختلفی را 
بیان کرده و طبق معمول پای لشگر مجازی 

او را نیز به میان کشیده است.
**کادری که 3 جام از دست داده، چه 

فرصتی می خواهد؟
از دوشنبه شب گذشته مصاحبه های 
پیشکسوتان را می بینم و همه به به و چه چه 
می کنند! همه تعریف می کنند و می گویند 
فرصت بدهید. چه فرصتی؟ کادری که 3 جام 
را از دست داده، چه فرصتی باید به او داده شود؟
**با ارتش فحاش، نمی توانند جام بگیرند

شاید  کردن  درست  فحاش  ارتش  با 
دوران ماندن را زیاد کنند اما باید با این افراد 
جام هم بگیرند. استقالل تیمی نیست که یکی 
یکی جام ها را از دست بدهد و بعد بگویند 
مدیریت ایراد داشته، وزیر ایراد داشته است. 
بگویند فکری بعد از بازی یک استوری می 
گذارد و مصاحبه می کند. به نوعی بخواهند 

باخت ها را گردن یک نفر دیگر بیندازند.
**امیدوارم مدیران استقالل شهامت 

داشته باشند
پیشکسوتان  و  مردم  سادگی  از  اینها 
در  تازند!  می  فعال  و  کنند  می  سوءاستفاده 
شکلی  این  نیست  استقالل  حق  که  حالی 
اداره شود. امیدوارم مدیران استقالل شهامت 

داشته باشند و تصمیماتی که به سود استقالل 
است، بگیرند.

مجازی  فضای  با  ما  زمان  **مثل 
تصمیم می گیرند

زمانی که ما بودیم تصمیمی گرفتند تا 
فقط فضای مجازی و رسانه ای را آرام کنند. 
هرچه  گیرند.  می  تصمیم  آنگونه  هم  االن 
در  کنند.  می  اجرا  بخواهد  مجازی  فضای 

حالی که حق استقالل نیست.
**پرسپولیس بود، الهالل را شکست 

می داد
باشد  بازنده  قبل  از  استقالل  اینکه 
عجیب  بازیم،  می  دانستیم  می  بگویند  و 
الهالل می خورد،  به  پرسپولیس  اگر  است. 
شک نکنید برایش مشکل ساز می شد. من 
احساس می کنم آنالیزی نسبت به آن تیم 
هایی  اینکه چه ضعف  بود.  نگرفته  صورت 
گفتند  و  ترساندند  را  بازیکنان  فقط  داشت. 
الهالل بازیکنان گرانقیمت دارد. در حالی که 

قیمت بازیکن که به داخل زمین نمی رود.
فحاشی  او  به  کند،  انتقاد  **هرکس 

می شود
نفراتی به زمین رفتند که تجربه کافی 

نداشتند و می توانستند نفرات باتجربه تری 
را به زمین بفرستند. نفراتی که در آسیا بازی 
به  استقالل  کنم  فکر می  بودند. من  کرده 
اشتباهات خودش باخت. متاسفانه می بینم 
همه تعریف می کنند. البته اگر انتقادی کنند 
ارتش فحاش به آنها فحاشی می کند. آنها 
اجازه نمی دهند کسی انتقاد کند و حرفی بزند. 
اگر قرار باشد همه از اینها تعریف کنند نتایج 
هم از حاال مشخص است. با انتقاد است که 

ایرادها مشخص می شود.
**هیچ آنالیزی از الهالل نکرده بودند
زمانی که ما در استقالل بودیم تراکتور 
را در زمین خودش بردیم و می دانستیم با 
پرس از جلو پیروز می شویم. در بازی با گل 
گهر هم همین کار را کردیم و بردیم. بعد از 
دفاع  اشتباهات خط  گفتند  تراکتور  با  بازی 
تراکتور بوده است. بعداز گل گهر هم گفتند 
اگر رشید مظاهری نبود استقالل پیروز نمی 
شد. در حالی که الهالل را آنالیز می کردند و 
پرس از جلو انجام می دادند و استقالل با ترس 
وارد زمین نمی شد می توانستند برنده از زمین 
خارج شوند. اینکه می گویند استقالل بازی 
خوبی انجام داد را متوجه نمی شوم. کجای 

این بازی خوب بود؟الهالل آنقدر قدرتمند نبود 
که بزرگش کنند و بازیکنان بترسند.

**می خواستند فرار روبه جلو داشته 
باشند

نبود.  قبول  قابل  بازی  من  نظر  به 
استقالل از قبل باخته وارد زمین شد. چون 
دوستان  این  حامی  که  صفحات  یکسری 
داشته  جلو  روبه  فرار  خواستند  می  هستند 
بردند می گفتند کار بزرگی  اگر می  باشند. 
کردیم. اگر باختند هم بگویند این تیم خیلی 

قوی بوده و بازیکنان میلیاردی داشته است.
**دفاع الهالل خیلی ضعیف بود اما...

آمار بازی های استقالل و الهالل مشخص 
است و در گذشته آمار برد استقالل بیشتر هم 
بود. در ادوار مختلف الهالل همیشه بازیکنان 
گرانقیمت داشته است. ولی استقالل همین تیم 
را می برد. اگر بازی را دیده باشید هیچ آنالیزی از 
بازی نشده بود. ۱۰ دقیقه اول را دیدید؟ بازیکنان 
استقالل اگر کمی فشار روی خط دفاع الهالل 
می گذاشتند موقعیت درست می کردند. نشان 
دادند که در دفاع الهالل خیلی ضعیف است. اگر 
پرس از جلو می گذاشتند می توانستند توپ گیری 

کنند و با برد زمین را ترک کنند.
**استقالل را از پیش بازنده به زمین 

فرستادند
مصاحبه سیاوش یزدانی را دیدید. آنقدر 
گفتند الهالل تیم خوبی است، آنقدر خوب نبود. 
بازیکنی مثل یزدانی که ملی پوش است از این 
فضا ترسیده بود. او فکرمی کرد تیم الهالل 
خیلی قدرتمند است. متاسفانه استقالل را از 
کادرفنی  و  فرستادند  زمین  به  بازنده  پیش 
آماده  را  بازیکنان  روحی  بحث  در  استقالل 
نکرده بود. الهالل اما آن تیم از پیش برنده 
نبود. اگر اشتباهات فردی نبود حتی آن گل 
ها هم وارد دروازه استقالل نمی شد. استقالل 
به خاطر ترس خودش باخت نه به بازیکنان 

گرانقیمت الهالل.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/2۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۴۴۴۴ و 
اول  ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۴۴۴۵ و ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۴۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ هیات 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقای هادی زهانی و مهدی زهانی و خانم مهدیه زهانی فرزندان محمد حسین هرکدام نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۱۶۸/3۰ متر مربع از پالک شماره 2 
فرعی از 3۶ اصلی واقع در اراضی گذر بوجغکی بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری 

از مالک رسمی خانم فرزانه عمرانی فرزند محمد علی محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 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 نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/23

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۴۴۵3

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
مورخ  شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۰۵۰۰3۷۵2  رای  برابر  و  مصوب ۱3۹۰/۰۹/2۰  رسمی  سند 
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آقای حامد حاجی بیگلو فرزند حیدرعلی نسبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۶۸/۸۰ متر مربع از پالک شماره ۱۴/2 و ۱۵ فرعی از ۱۰ اصلی واقع 
در اراضی گذر جهان آباد بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای 

جهانگیر کاشفی نیشابوری محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 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 نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/23

علی امینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 
م / الف ۴۴2۹

زمین  قطعه  یک  ششدانگ  تحدیدحدود  اینکه  تحدیدحدوداختصاصی،نظربه  آگهی 
بیداری  وعلی  بیداری  اکبر  اقای  ملکی  الیپه  قریه  شبانکاره  سه  دربخش  واقع  مزروعی 
بالمناصفه درپالک ۱۹۸فرعی مجزاشده از۴۴/۷3۶2اصلی بمساحت ۵۷/۱۴۵۷3۴مترمربع 
بعمل نیامده لذاحسب درخواست نامبرده جهت انتشار اگهی اختصاصی وقت تحدید حدودمورخه 
۱۷/۰۷/۱۴۰۰تعیین وعملیات تحدید ازساعت ۸صبح در محل شروع وبعمل خواهدامداینک 
بوسیله این آگهی ازمتقاضی وکلیه مجاورین برطبق ماده۱۴قانون ثبت دعوت میشود که در 
وقت مقرردرمحل وقوع  ملک حضور بهم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدودوحقوق 
ارتفاقی طبق ماده 2۰قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید ی بمدت 3۰روزپذیرفته 
طبق  است  مکلف  نمایدمعترض  تسلیم  شبانکاره  ثبت  اداره  کتبابه  بایستی  خواهدشدکه 
ماده۷۴و۸۶ایین نامه قانون ثبت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
دادخواست به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم نمایدواال حق اوساقط خواهدشد،داریوش جالل 

منش سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک واحدشبانکا ره
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۰۶/2۴

م الف ۴۱۰

زمین  قطعه  یک  تحدیدحدودازششدانگ  اینکه  تحدیدحدوداختصاصی،نظربه  آگهی 
بوشهر  سه  دربخش  واقع  ۴۴۹۵اصلی  پالک  ۴۱/۱۰۰۷۰۹مترمربع  مساحت  به  مزروعی 
برازجاناراضی روستای عیسوند مورد درخواست اقای محمدخیاطی که ازطرف وراث ابراهیم 
خیاطی به ایشان واگذار گردید ه است نامبرده دراجرای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی تقاضای ثبت نموده است وحسب تقاضای نامبرده که 
دراجرای ماده۱3.آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی درخواست 
انتشاراگهی تحدیدحدودنموده است درروز۱۹/۰۷/۱۴۰۰درمحل شروع بعمل خواهدامداینک 
بوسیله این آگهی ازمتقاضی وکلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده ۱۴قانون ثبت دعوت 
میشود که دروقت مقرردرمحل حضوربهمرسانندواخواهی مجاورین نسبت به حدودوحقوق 
ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید ی تا3۰روزپذیرفته  ارتفاقی طبق ماده 2۰قانون ثبت 
خواهدشد ضمنامعترض مکلف است طبق تبصره2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضین ثبتی مصوب 2۵/2/۱3۷3وماده ۸۶ایین نامه اجرایی ظرف مدت یکماه ازتاریخ 

تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی محل تسلیم دارد
مهردادپرنیان خوی رییس واحدثبتی اداره ثبت اسنادوامالک برازجان

تاریخ انتشار 2۴/۰۶/۱۴۰۰
م الف ۴3۰

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/2۰ و برابر آرای شماره های ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۴۴۴۸ و 
۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۴۴۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقایان عیرضا محسن آّادی فرزند 
حسین و محمود لطفی فرزند اسماعیل هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 22۹/۹۴ متر مربع از پالک شماره 32 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی 
گذر ده جیلوگر بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آریاالی علی 

بوژآبادی محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 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 نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/2۴

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 2۴۵۰

مفقودی
اسناد مالکیت ،برگ سبز وبرگ کمپانی خودرو سواری رنو تندر ۹۰ مدل ۱3۹۶ به رنگ 

سفید شیری روغنی  به شماره موتور 
شناسه  NAALSRALDHA2۶2۴۴۶و  وشاسی   ۱۰۰۰۱۹۶۰۶RR۱۷۴۵۶۵
IRFC۹۶۱V۱RT2۶2۴۴۶  وشماره پالک ۶۱-۷3۸ ص ۹۵ مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است. مریوان

دادنامه
مرجع رسیدگی : شعبه هجدهم شورای حل اختالف شهرستان رشت خواهان: بانک 
مهراقتصاد به مدیریت فریدون حاجی زاده و وکالت آقای کیوان صفری خواندگان: ۱-علی 
آتشی به آدرس رشت معلولین روبروی آسایشگاه معلولین چوب بری محمد آتشی 2-ابراهیم 
حسن شیر به آدرس رشت میدان زرجوب خ شهدا ک سلمان فارسی ک منوچهری پ 3۵ 
-3- رضا هادی نژاد به آدرس رشت عینک خ امام حسین چهارراه انقالب کارگاه تولیدی 
وحدت ۴-سید عباس مرتضوی به آدرس رشت پسیخان تراشکاری پیمان – خواسته: مطالبه 
وجه چک مبنی برمحکومیت خواندگان به مبلغ ۱3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت تاخیرتادیه 
و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به تاریخ ۹۷/۱2/2۷ در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
۱۸ شورای حل اختالف شهرستان رشت به تصدی قاضی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده 
کالسه ۹۷۱۰۷۱ تحت نظر است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظریه مشورتی 
اعضا محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوای خواهان بانک مهراقتصاد به مدیریت فریدون حاجی زاده ووکالت کیوان 
صفری بطرفیت خواندگان ۱-علی آتشی 2- ابراهیم حسن شیر3- رضا هادی نژاد ۴-سید 
عباس مرتضوی به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۱3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره 
چک به شماره ۹۱۶۸۴3 مورخ ۹۰/۴/22 عهده بانک رفاه شعبه مرکزی رشت به انضمام هزینه 
دادرسی و حق دادرسی و حق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه بشرح ستون خواسته نظر به 
اینکه وکیل خواهان با اختیارات حاصله از وکالتنامه مندرج در پرونده به وکالت از خواهان با 
تقدیم فتوکپی مصدق یک فقره چک به شماره های موصوف اظهار داشته که موکل ایشان 
از خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس طلبکار می 
باشد که با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سررسید آن خواندگان از تادیه و پرداخت آن 
استنکاف نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد فلذا شورا با 
بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه در آن از جمله شرح دادخواست کپی مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت آن و مالحظه صورتجلسه اعضا محترم شورا نظر به اینکه چک ابرازی 
ممضی به امضا خوانده ردیف اول علی آتشی به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف ابراهیم 
حسن شیر-رضا هادی نژاد –سید عباس مرتضوی عنوان ضامن از هرگونه تعرض مصون 
باقی مانده است ووجود اصل چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه مسئولین چک به 
میزان وجه مندرج در آن در حق خواهان می نماید و وجود گواهی عدم پرداخت چک در ید 
دارنده آن که حکایت از عدم پرداخت آن در سررسید معینه را دارد از طرفی خوانده ردیف اول 
با حضور در جلسه رسیدگی دفاع موثر و موجهی مبنی بر برائت ذمه خویش معمول ندانسته 
و خوانده ردیف دوم علیرغم ابالع واقعی وخوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ حضوری و خوانده 

ردیف چهارم علیرغم ابالغ قانونی جملگی در جلسه حضور نداشته اند و الیحه و دفاعیه 
ای از آنها نیز واصل نگردیده است.لذا شورا با اجازه حاصله از ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی 
مدنی جهت کشف حقیقت مبنی بر میزان بدهی خواندگان از بانک محل علیه مبادرت به اخذ 
استعالم نموده که حسب نامه واصله به شماره ۶/2۴/3۸/۸۶2۴/م مورخ ۹۷/۱2/23 میزان 
بدهی خواندگان تا تاریخ ۹۷/۱2/22 را به مبلغ ۴۰۹/۹۰۹/۰۰۵ریال قید واعالم نموده است 
فلذا شورا با توجه به مراتب فوق دعوا خواهان را وارد ومحمول به صحت تشخیص داده و 
مستندا به مواد 3۱۴-3۱3-3۱۰ قانون تجارت تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 
استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک ۱3۷۶/۰3/۱۰ 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۵22-۵۱۹-۵۱۵-۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقالب در امور مدنی ومواد 2۷-2۶-2۵-۱۹-۱۸-۹ قانون شورای حل اختالف 
حکم برمحکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل سیزده 
میلیون تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 2/33۴/۴۰۰ ریال و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک ۹۰/۴/22 لغایت اجرای 
حکم براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعالم می نماید این 
حکم نسبت به خواندگان ابراهیم حسن شیر-رضا هادی نژاد –سید عباس مرتضوی غیابی 
بوده ظرف مدت 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس مدت 2۰ روز 
قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاههای عمومی و حقوقی شهر رشت می باشد ودر خصوص 
خوانده علی آتشی وخواهان دعوی حضوری بوده ظرف مدت 2۰ روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض و رسیدگی در دادگاههای عمومی و حقوقی رشت می باشد.
قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختالف رشت-ناصر امیری

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/2۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای 

الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
۱۰۰۴ فرعی از ۵ اصلی واقع در قریه آیشبن بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوش 
مربوط به سید علیرضا کاویانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 

2۴۷/2۵ متر مربع خریداری مع الواسطه از غالم شعبانی مقدم مالکیت رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 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 نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبت و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نماید. شناسه آگهی :۱۱۸۸3۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 
علیرضا براری 

به کادری که ۳ جام را از دست داده نباید فرصت داد؛

فکری: استقالل به اشتباهات خودش باخت!
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رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران گفت: در نشست هاي تخصصي 
کارشناسان صنعت چاپ تاکید کردند که مطالبه صنعت چاپ باید به شکلی 
مطرح شود تا برای هر تصمیمی در صنعت چاپ از اتحادیه مشورت گرفته 

شود و نقش صنف پررنگ تر باشد.
احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهرانبا اشاره به 
برگزاری نشست  با دست اندرکاران و فعاالن صنعت چاپ طی دو هفته 
اخیر، گفت: به دنبال حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم روز 
صنعت چاپ، قرار شد مجموعه مشکالت و دغدغه های صنف به همراه 

راهکارهای رفع موانع جمع آوری شود.
 وی افزود: قرار است مجموع این نظرات و دیدگاه ها در قالب 
پیشنهاد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه تا در اولین فرصت نسبت 

به رفع آن ها اقدام شود.
 ابوالحسنی با بیان اینکه تاکنون دو نشست در این زمینه طی 
دو هفته اخیر برگزار شده است، عنوان کرد: روز گذشته )دوشنبه 22 
شهریور( نشستي در این زمینه با هیات مدیره و جمعی از دست اندرکاران 
این حوزه داشتیم و قرار است این جلسات طی دو تا سه هفته آینده نیز 

ادامه داشته باشد.
 وی تاکید کرد: در این 2 نشست  برگزار شده، کارشناسان تاکید 

کردند که مطالبه صنعت چاپ باید به شکلی مطرح شود که برای هر 
تصمیمی در صنعت چاپ از اتحادیه مشورت گرفته شود و نقش صنف 

پررنگ تر شود.
ابوالحسنی با بیان اینکه واگذاری اختیارات به اتحادیه از دیگر مسائلی 
است که در این دیدارها بر آن تاکید شده است، توضیح داد: فعاالن در 
این دیدارها عنوان کردند که اصلی ترین مطالبه صنف چاپ این است که 
دولت تسهیل گر شرایط و روند فعالیت های صنف چاپ باشد و در این 

زمینه پیشنهاداتی نیز مطرح شد.
وی یادآور شد: یکی از مسائلی که در این دوره پیگیر خواهیم 
بود این است که وضعیت جهان و دنیای صنعت به گونه ای شده است 
که دیگر چاپخانه ها ی کوچک به تنهایی نمی توانند با یک دستگاه 
چهاررنگ فعالیت کنند و باید با هم تجمیع شوند و حوزه های جدید 

را تجربه کنند.
ابوالحسنی همچنین با طرح این موضوع که ارائه راهکار براي عبور 
از رکود کاری نیز در این دیدارها از سوي کارشناسان صنف مطرح شده 
است، تاکید کرد: بحث واسپاري وجه صنعتی چاپ به وزارت صنعت نیز 
از دیگر موضوعاتی است که آن را در تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و وزارت صمت پیگیري خواهیم کرد.

نشست هم اندیشی با صنف چاپ برای طرح مشکالت 
با وزیر ارشاد برگزار می شود

ــدم  ــی تقوی مق مصطف
تاریخ نــگاری  در  گفــت: 
ــه شــکلی وانمــود  ــوی ب پهل
می شــود کــه رضاشــاه بــه ســید 
حســن تقــی زاده، علی اصغــر حکمــت، 
فروغــی، مخبرالســلطنه و داور امــر 
می کنــد کــه در پروســه مدرنیزاســیون 
چــه بکننــد چــه نکننــد! حــال این کــه 
ــر  ــه ب ــی قضی ــرد علم ــک رویک در ی

عکــس اســت.
ــه  ــش س ــتین روز از همای  نخس
روزه هشــتادمین ســالگرد »اشــغال 
ــنبه  ــان« دوش ــران و ســقوط رضاخ ای
22 شــهریور بــا حضــور صاحب نظــران 
ــخ معاصــر  از ســوی پژوهشــکده تاری
برگــزار شــد. در ایــن همایــش موســی 
ــی  ــگاه و مصطف ــتاد دانش ــی، اس نجف
تقــوی مقــدم، پژوهشــگر تاریــخ و 
ــر  ــای دیگ ــی چهره ه ــخنرانی برخ س
بــا دبیــری موســی حقانــی به بررســی 
ــرایط  ــت در ش ــوی نخس ــرایط پهل ش
ــه شــهریور ۱32۰ پرداختنــد. منجــر ب
 مصطفــی تقوی مقــدم گفــت: 
نکتــه قابــل تامــل، توجــه بــه پیشــینه 
ــدون آن  ــت، ب ــران اس ــه در ای مدرنیت
پیشــینه جایگاه تاریخی مدرنیزاســیون 
رضاشــاه ابتــر اســت؛ بــه عبارتــی هــم 
ــن  ــه. در ای ــم بی ت ــت ه ــر اس بی س
ــاه  ــد رضاش ــد ش ــان روشــن خواه می
ــه  ــود ن ــیون ب ــر مدرنیزاس ــه مبتک ن
ــه  ــن این ک ــن. ضم ــران نوی ــدر ای پ
از  فــارغ  دوره  ایــن  مدرنیزاســیون 
اشــتباه نبــود. در ایــن رابطــه می تــوان 
ــی مســتند  مصادیــق را در تاریــخ خیل

ذکــر کــرد.
ــیر  ــه س ــر ب ــا اگ ــزود: ام  وی اف
تاریخــی تحــوالت و مدرنیزاســیون 
در ایــران توجــه نشــود، آن وقــت 
بــه  تبدیــل  رضاشــاه  خودبه خــود 
نویــن  ایــران  معمــار  و  مبتکــر 
ــن  ــع چنی ــه واق ــه ب ــود! اگرچ می ش
باشــد، تعصبــی در میــان نیســت؛ امــا 
چــون چنیــن موضوعــی واقعیــت ندارد 
ــه و مدرنیزاســیون در  ــده مدرنیت و پدی
ــاز  ــاه آغ ــل دوره رضاش ــران از قب ای
ــود  ــرده ب ــی را طــی ک ــده و مراحل ش
ــوی  ــدن پهل ــا روی کار آم ــا ب و اتفاق
ــه از  ــه ک ــی مدرنیت ــیر طبیع اول، س
ــود، منحــرف و  قبــل در حــال اجــرا ب

ــد. ــکل ش ــار مش دچ
ــرد:  ــوان ک ــگر عن ــن پژوهش  ای
بــه هــر حــال پدیــده مدرنیزاســیون در 
دوره رضاشــاه بــا ماهیتــی دیگر شــکل 
گرفــت و بــه اجــرا درآمــد کــه عوارض 
پــی  در  را  خــودش  آســیب های  و 
داشــت. لــذا اگــر رونــد مدرنیزاســیون 
در دوره پهلــوی اول بــه درســتی دیــده 
ــود  ــه وج ــی ب ــج فهم ــن ک نشــود، ای
می آیــد کــه تصــور می کنیــم مدرنیتــه 
و مدرنیزاســیون ایران از دوره رضاشــاه 

آغــاز شــد.

 تقوی مقــدم گفــت: نکتــه دیگــر 
کــه در ایــن میــان اهمیــت دارد، 
نــگاه جریانــی بــه دوره رضاشــاه 
اســت. بــرای همیــن نادیــده گرفتــن 
می شــود  باعــث  معرفتــی  نــگاه 
انحصــاری  عامــل  رضاشــاه  کــه 
مدرنیزاســیون  متحرکــه  موتــور  و 
ایــران معرفــی شــود، در حالــی کــه 
خطاســت.  واقعــا  نگاهــی  چنیــن 
ــر یــک  ــوی اول تنهــا مدی ــرا پهل زی
تامیــن  بــرای  سیاســی  حکومــت 
مدرنیزاســیونی  بــرای  زمینــه ای 
ــای  ــا کودت ــد ب ــرار ش ــه ق ــود ک ب
ســوم اســفند شــرایط آن فراهــم 
شــود. بــه عبارتــی قــرار بــر آن 
بــود کــه مدیریــت امنیــت از ســوی 
رضاشــاه فراهــم شــود کــه بــه ایــن 
شــکل پیــش نرفــت و انــرژی او 
صــرف زمین خــواری، دیکتاتــوری 
ــه  ــرک اندیش ــروی مح ــذف نی و ح

مدرنیزاســیون شــد.
 وی افــزود: و گرنــه رضاشــاه 
نــه درکــی از مدرنیتــه و مدرنیزاســیون 
ــرد  ــه رویک ــری و ن ــه نظ ــت ن داش
خاصــی. البتــه رضاشــاه وقتــی در 
بــود  آگاه  گرفــت،  قــدرت  مســند 
کــه بایــد زمینــه ای فراهــم شــود 
ــی  ــد جهان ــران در ســاختار جدی ــا ای ت
بعــد از جنــگ جهانــی اول و انقــالب 
شــوروی و کودتــای ســوم اســفند 
ــرود. او کارش  ــه ب ــمت مدرنیت ــه س ب
تامیــن ایــن شــرایط بــود نــه این کــه 
مدرنیزاســیون  از  درکــی  خــودش 
ــرای آن.  ــی ب ــه طرح ــد ن ــته باش داش
البتــه در تاریخ نــگاری پهلــوی بــه 
ــه  ــه این گون ــده ک ــر ش ــکلی تحری ش

ــه  ــاه ب ــه رضاش ــود ک ــود می ش وانم
ســید حســن تقــی زاده، علی اصغــر 
حکمــت، فروغــی، مخبرالســلطنه و 
داور امــر می کنــد کــه چــه بکنــد چــه 
نکنــد! حــال این کــه در یــک رویکــرد 

ــت. ــس اس ــر عک ــه ب ــی قضی علم

سقوط رضاشاه؛ سقوط یک 
فرهنگ بود

ــاره  ــت: درب ــی گف ــی نجف موس
ــی وجــود  ســقوط رضاشــاه تحلیل های
ــه ســقوط را  ــل نخســت ک دارد؛ تحلی
ــد و  ــاه می دان ــه شــخص رضاش متوج
بیشــتر از ســوی روشــنفکران مطــرح 
می شــود. زمانــی هــم ســقوط متوجــه 
ــان وابســته  شــخص اســت هــم جری
بــه آن؛ یعنــی رضاخــان هــم خــودش 
ســقوط کــرد هــم جریان سکوالریســم 
ــر  ــا اگ ــود، ام ــه پشــت او ب ــی ک و مل
ــد،  ــان باش ــخص و جری ــر از ش فرات

ــرد. ــم در برمی گی ــگ را ه فرهن
ــاهان  ــی از ش ــزود: برخ  وی اف
ــگ  ــا فرهن ــد و ب ــتبد بودن ــا مس تنه
ــران  ــخ ای ــا در تاری کاری نداشــتند، ام
ــوی  ــر از خ ــه غی ــد ک ــر بودن دو نف
کار  هــم  فرهنــگ  بــا  اســتبدادی 
ــود  ــار ب ــاه افش ــدا نادرش ــتند؛ ابت داش
کــه بــرای پــاک کــردن ذهن هــا 
ــت و  ــگ رف ــراغ فرهن ــه س از صفوی
ــار  ــکه چه ــه س ــام را ب ــکه ۱2 ام س
ــیعی را  ــران ش ــر داد و ای ــه تغیی خلیف
بــه ســوی دیگــری بــرد و خیلــی زود 

ــرد.   ــقوط ک ــم س ه
ایــن اســتاد دانشــگاه بیــان کــرد: 
نفــر دوم رضاشــاه پهلــوی بــود کــه او 
ــود و  ــم نب ــدت ه ــال وح ــرا دنب ظاه

ــه  ــه مدرنیت ــه ب ــی ک ــک نوگرای ــا ی ب
تعبیــر می شــود، جلــو آمــد و خواســت 
بــا چنیــن رویکــردی بــه ســمت 
ــی از  ــذا وقت ــرود. ل ــگ ب ــر فرهن تغیی
رضاشــاه صحبــت می کنیــم بایــد 
ــگ کار دارد؛  ــا فرهن ــم ب ــم او ه بدانی
یعنــی هــم قلــدر اســت و هــم ســراغ 
تغییــر فرهنــگ مــی رود. بــرای همیــن 
وقتــی از ماهیــت ســقوط می خواهیــم 
صحبــت کنیــم بایــد بدانیــم بیــداری 
اســالمی کــه در مشــروطه شــکل 
ــاه  ــدن رضاش ــر کار آم ــا س ــت ب رف

ــال منحــرف شــد. کام
 : گفــت نجفــی  ســی  مو
مشــروطه  نهضــت  از  قرائت هایــی 
تغییــر کــرد، بــه طــوری کــه عدالــت 
جــای خــود را بــه آزادی داد. ظالــم بــه 
مســتبد و مســتبد بــه دیکتاتــور تبدیــل 
ــر عکــس  ــز ب ــه چی ــی هم ــد. گوی ش
شــد، در صورتــی کــه ماهیــت نهضــت 
مشــروطه که هویت اســالمی داشــت، 
کــم کــم این هویــت از آن گرفته شــد. 
لــذا طبیعــی اســت چنیــن نهضتــی که 
ماهیتــش دینــی اســت و هــر چــه قدر 
کــه از آن خــط انحــراف پیــدا می کنــد، 

ســقوطش نزدیک تــر می شــود.
 وی ادامــه داد: آن قــدر تغییــر در 
ــاه  ــروطه در دوره رضاش ــت مش نهض
ــه  ــنت جامع ــر س ــه دیگ روی داد ک
در  نمی پذیرفــت.  را  آن  نــی  یرا ا
ــک  ــوی اول ی ــقوط پهل ــت س حقیق
ــی ها  ــاال انگلیس ــه ح ــود ک ــه ب پروس
ایــن پروســه را جلــو انداختنــد؛ ماننــد 
ســقوط اتحــاد جماهیــر شــوروی کــه 
ــرد. در  ــزور ک ــف آن را کاتالی گورباچ
حالــی کــه بــه هــر شــکل کمونیســم 
ــت آن  ــی ماهی ــرد؛ یعن ــقوط می ک س

ــود. ــه مــرگ ب رو ب
 مولــف کتــاب »مراتــب ظهــور 
فلســفه سیاســت در تمــدن اســالمی« 
اظهــار کــرد: در حقیقــت ماهیــت 
ســقوط پهلــوی نــه ســقوط یــک فرد، 
نــه یــک جریــان بلکــه ســقوط یــک 
فرهنگــی اســت کــه در نهضت هــای 
ــود و از  ــالمی وارد می ش ــداری اس بی
ــد  ــور می کن ــا عب ــن نهضت ه ذات ای
تفســیر،  یــک  آن  از  می خواهــد  و 
غیرهویتــی و غیردینــی و ســکوالری 
ــزی در  ــن چی ــه چنی ــد ک ــه ده ارائ
تجربــه رضاخانــی محکــوم بــه مرگ، 
و شکســت و نیســتی اســت. حــال چه 
ــد.  ــه نکن ــد چ ــت بکن ــی دخال خارج
ــه  ــز چنانچ ــالمی نی ــالب اس در انق
و  اســالمی  انقــالب  ماهیــت  در 
ــد  ــت کنن ــی آن دخال ــت هویت ماهی
هویتــی،  جنبــه ضــد  بخواهنــد  و 
ضــد غربــی و ضــد بیگانــه آن را 
ــد، در  ــن ببرن ــا از بی ــد ی ــق کنن رقی
ــل  ــالمی تحم ــای اس ذات نهضت ه
ــت  ــه شکس ــوم ب ــود و محک نمی ش

ــود. ــد ب خواهن

نخستین روز از همایش ملی »هشتادمین سالگرد اشغال ایران و سقوط رضاخان« برگزار شد

»نگاهبان«؛ پنجاه خاطره از نیروهای نگهدارنده اسیران عراقی 
در ایران

بر  مشتمل  »نگاهبان«  کتاب   
نگهدارنده  نیروهای  از  خاطره  پنجاه 
اسیران عراقی در ایران به قلم نسرین 
ساداتیان و با همکاری اصغر عزیزی به 

چاپ رسید.
به گزارش دنیای جوانان از روابط 
نگاهبان  مهر،  سوره  انتشارات  عمومی 
توصیف خاطراتی از اردوگاه های اسرای 
زبان  از  که  است  ایران  در  عراقی 
اردوگاه ها  این  فرماندهان  و  نگهبانان 

روایت می شود. اصغر عزیزی، عضو کمیسیون نگهداری از اسیران عراقی، واسطه 
آشنایی و گردآوری اطالعات و مصاحبه نویسنده با نیروهای نگهدارنده اسرای عراقی 

در دفتر ادبیات و مقاومت حوزه هنری می شود.
آن ها می آیند و ساعت ها می نشینند و از خاطرات اسیران عراقی حرف می زنند؛ 
نسرین ساداتیان، نویسنده همه روایت ها را ضبط می کند و گاهی پرسش هایی مطرح 

می کند که راوی ها با کمک آقای عزیزی جواب می دهند.
ساداتیان روز هفدهم اسفند ۱3۹۵ اولین مصاحبه را با عزیزی انجام می دهد. 
روزها و هفته ها گذشت و این گفت وگو گرم تر از روزهای پیش ادامه داشت. هرچند 
گذشت زمان جزئیات را از یاد راوی ها برده است این قضیه چیزی از جذابیت خاطرات 
نمی کاهد. این کتاب به خوبی نشان می دهد در اردوگاه های اسیران عراقی در ایران 

چه گذشته و مسئوالن این اردوگاه ها چه رفتاری با اسیران عراقی داشتند.
و  می دهد  نانی  لقمه  که  می داند  پدر  مثل  را  نگاهبانان  این  نگاه  نویسنده 
گاهی مادری است که دلداری  می دهد تا روزهای دوری از خانواده و زندگی اش را 
کمی آسان می کند. همه زحمت ها برای راحت زندگی کردن میهمانان عراقی در 
کمیسیون اداره اسیران عراقی برنامه ریزی می شد که در رأس این کمیسیون، شهید 

حاج آقا محمدعلی نظران بود.
نویسنده بعد از یک سال گفت وگو با نیروهای نگهدارنده اسیران عراقی خاطرات 
کوتاه آن ها را نوشته و با مشورت عزیزی آماده چاپ می کند. حاال این کتاب با عنوان 
نگاهبان پیش روی شماست. این کتاب تنها گوشه ای از زحمات ارتش ایران را برای 

نگهداری از اسیران عراقی، نشان می دهد. 
نگاهبان را انتشارات سوره مهر در 2۶۵ صفحه و شمارگان یک هزار و 2۵۰ 

نسخه منتشر و روانه بازار نشر کرده است.

»شبه تراژدی در تاریخ جهانگشا« منتشر شد
تاریخ  در  تراژدی  »شبه  کتاب 
جهانگشا، بازخوانی تراژیک جهانگشای 
جوینی« به قلم رضا گیلکی درخصوص 
حمله  فرهنگی  و  اخالقی  ثیرات  تا
ایران  مردم  تاریخی  اندیشه  در  مغول 

منتشر شد.
کتاب  این  نویسنده  گیلکی  رضا 
در معرفی این اثر اظهار داشت: درباره 
حمله مغول و علل شروع چنین یورشی از 
سوی اقوام مغول تا کنون پژوهش های 
»شبه  کتاب  آنچه  است،  شده  فراوانی 

را خاص  تاریخ جانگشای جوینی«  تراژیک  بازخوانی  تاریخ جهانگشا،  تراژدی در 
می کند رویکرد تقدیرگرایانه آن است که مسلمانان به دلیل ناسپاسی مورد غضب 
نماینده خدا، یعنی چنگیز خان، قرار گرفته اند. این پژوهش بر آن است که نقطه 

عطف تاریخ ایران نه حمله مغول بلکه سیطره اندیشه اشعری گری است.
وی افزود: درباره حمله مغول و علل شروع چنین یورشی از سوی اقوام مغول 
تا کنون پژوهش های فراوانی شده است. قصد ما آن نیست که رویدادهای تاریخی 
را بازخوانی کنیم؛ ولی آنقدر این رویداد تلخ در جان و روح ایرانیان اثر نهاده که از 
آن پس همه چیز تحت تأثیر آن قرار گرفته و وحشت و نفرت را در دل ایرانی ها 

برانگیخته است.
گیلکی بیان کرد: هنوز اصطالح قوم مغول هنگامی به کار می رود که گروه 
ستمکار، دیگران را آزار دهند. هر رویداد نفرت انگیزی با گذشت زمان تعدیل می شود 
و کم کم آثار آن محو می شود؛ چرا که زندگی اجتماعی جدیدی شکل می گیرد و 

با ایجاد تمدن جدید درد جانکاه پیشین التیام می یابد.
وی افزود اگرچه ظاهر حمله ویرانگر مغول ترمیم پیدا کرد و درد روحی آن 
با تشکیل دولت های بعدی و ظهور تشیع و از سوی دیگر با گسترش عرفان آرام 
یافت، اما به طور کامل از بین نرفت و به زخمی کهنه تبدیل شد و نتایج خود را به 

وجود آورد و سرخوردگی، انزوا و افسردگی بخشی از نتایج آن است.
نویسنده کتاب »شبه تراژدی در تاریخ جهانگشا« ادامه داد: پیامدهای حمله 
مغوالن  است.  گوناگون  علوم   پژوهشگران  از  بسیاری  پژوهش  موضوع  مغول 
پای در مراکز علمی و فرهنگی ایران گذاشتند. جایی که زیستگاه عطار و نجم 
آن  علم  پایتخت  به  مغول  حمله  مولوی هاست.  دهنده  پرورش  و  کبری  الدین 
از  نتایجش  البته  که  فکری شد،  و  عقلی  انحطاط  به  منجر  بخارا  یعنی  روزگار 
یک قرن بعد آغاز شد.گیلکی گفت: خوشبختانه در این دوره آسیای صغیر به عنوان 
پناهگاه تعدادی از عالمان خراسان قرار گرفت که از جمله آن افراد می توان به سلطان 
العلما بهاء ولد اشاره کرد. یکی از تبعات این یورش وحشیانه عقب ماندگی در همه 

حوزه هاست که در نهایت نیز منجر به عقب ماندگی فرهنگی می شود.
پژوهشگر تاریخ ایران با طرح مسئله اصلی کتاب خود گفت: آن چه فرهنگ را 
شکل می دهد اخالق در دو حوزه آن یعنی اخالق فردی و جمعی است. پس علت العلل 
عقب ماندگی را می توان اخالق دانست. سوال اینجاست که اخالق ایرانی-اسالمی 

قرن هفتم چقدر پویا، عدالت گستر، ظلم ستیز بوده است؟
وی ادامه داد: درباره اخالق و سیر قهقرای آن دیدگاهی وجود دارد مبنی بر 
اینکه با حمله مغول جامعه ویران شد و اخالق سقوط کرد. به عبارتی دیگر وارونگی 
اخالق محصول حمله مغول است. لذا عقیده دارم که در حادثه حمله تاتار عاملی 

مهمتر از یک واقعه سیاسی وجود دارد و آن اخالق است.
گیلکی بیان کرد: یکی از ابزارهایی که می توان به باورها و عقاید ملت های 
گذشته پرداخت ادبیات است. چرا که ادبیات خاصیت آینگی جامعه را داراست. با 
حمله مغول تنها می توان گفت سیر سقوط اخالق به قهقرا شدت بیشتری گرفت 
و مثال گسترش بی سوادی، خانقاه نشینی و اخالق عرفان زده را می توان از آثار 
حمله مغول به ایران دانست؛ ولی آیا پایه های اخالق پیش از این به گونه ای دیگر 
بوده است؟ آیا آزادی بیان و نقد حاکمیت در آثار پیش از مغول وجود داشته است؟
نویسنده کتاب »شبه تراژدی در تاریخ جهانگشا« عطا ملک جوینی را یک 
مورخ تمام عیار دانست و گفت: جوینی دارای فلسفه تاریخ است و اولین ویژگی او 
صداقت در بیان و صراحت در معنا است، هر چند در این راه به شیوه اشعری متوسل 
می شود، پس با وجود فضای عرفان زده در جامعه عصر مغول، بهترین ابزار برای 

نقد اخالق، فلسفه اخالق است.
گفتنی است این کتاب در232 صفحه و با قیمت ۶۰۰.۰۰۰ ریال و در ۱۰۰۰ 

نسخه به چاپ رسیده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر تاکید کرد:
ادامه ارائه خدمات وتسهیالت بیشتر به 

اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر 
در جلسه هیات مدیره این صندوق بر 
تداوم ارائه خدمات و ارتقای کمی و 

کیفی آن تأکید کرد.
مجید  سید  نتصاب  ا ز  ا پس 
مدیرعامل  عنوان  به  پوراحمدی 
وزیر  سوی  از  هنر  اعتباری  صندوق 
جلسه  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
حضور  با  صندوق  این  هیات مدیره 

وی دوشنبه شب برگزار شد.
جلسه  این  در  هنر،  اعتباری  صندوق  عمومی  روابط  اعالم  براساس 
از  گزارشی  هنر  اعتباری  سابق صندوق  عامل  مدیر  سیدزاده  سید حسین 
اقدامات صندوق در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر و اقدامات 

انجام شده ارائه کرد.
در ادمه سید مجید پوراحمدی ضمن تقدیر از اقدامات گذشته به تداوم 
خدمات صندوق اعتباری هنر و ارتقا کمی و کیفی آن تأکید کرد. در پایان 
این نشست اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از زحمات 

سیدحسین سیدزاده به دلیل چند سال فعالیت در این صندوق تقدیر کرد.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در حکم سیدمجید پوراحمدی ابراز امیدواری کرده است تا مدیرعامل جدید 
صندوق اعتباری هنر با استعانت از خداوند متعال و همکاری اعضای هیات 
مدیره، صاحب نظران عرصه های فرهنگ، هنر، رسانه و اقتصاد، در تحقق 
هنر،  و  فرهنگ  اقتصاد  به  بخشیدن  رونق  به ویژه  ماموریت های صندوق؛ 
گسترش خالقیت های فرهنگی و هنری، تامین نیازهای معیشتی و رفاهی 
اصحاب فرهنگ و هنر و نیل به اهداف دولت مردمی، زیر سایه امام عصر 
)مدظله  خامنه ای  امام  العظمی  آیت اهلل  حضرت  داهیانه  رهبری  و  )عج( 

العالی( موفق باشد.
به  می توان  پوراحمدی  سیدمجید  فرهنگی  و  علمی  سوابق  جمله  از 
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، معاون برنامه ریزی 
و توسعه شرکت توسعه گردشگری ایران، فرماندار شهرستان خوانسار، دبیر 
شورای هماهنگی حوزه های علمیه، گروه های علوم انسانی و هنر با مراکز 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی استان اصفهان و عضو شورای راهبردی مرکز 

علم و فناوری های پیشرفته  CAST استان اصفهان اشاره کرد.
 صندوق اعتباری هنر در یک نگاه

سیل  فرهنگی  و  آموزشی  مراکز  رشد  با  اسالمی  انقالب  از  بعد 
عالقه مندان به عرصه فرهنگ، هنر و رسانه فزونی گرفت. در این میان به 
دلیل تعطیلی پروژه های فرهنگی و هنری یا نشریات موضوع امنیت شغلی 
و حمایت از کارکنان آن، مسئوالن وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را 
به فکر انداخت تا در اندیشه تاسیس نهاد مشخصی جهت حمایت مستمر از 

هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران باشند.
و  تکمیلی  بیمه  اجتماعی،  تامین  بیمه  اجرایی شدن  با  که  مساله ای 
برخورداری از تسهیالت مالی می توانست تا حدی به رفع دغدغه های موجود 
بی انجامد. در نتیجه صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران 
بنا به  از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور  و هنرمندان با هدف حمایت 
پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر اساس تکلیف برنامه سوم توسعه 
و در راستای سیاست انتقال بخشی از تصدی های دولتی با تصویب هیات 

وزیران در جلسه مورخ ۱2/۰۵/۱3۸2 رسما تشکیل شد.
هنرمندان  و  روزنامه نگاران  نویسندگان،  از  حمایت  اعتباری  صندوق 
فعالیت خود را رسما از فروردین ماه ۱3۸3 در ساختمانی متعلق به موسسه 
فرهنگ و توسعه واقع در خیابان آرژانتین آغاز کرد. در نخستین سال فعالیت 
۷۵۶ نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور به عضویت این صندوق درآمدند. 
صندوق موسسه ای غیردولتی وغیرانتفاعی دارای شخصیت مستقل است که 

زیر نظر هیات امناء اداره می شود.

 پژوهشگران و فعاالن حوزه فرهنگ، در 
نشستی با موضوع کنوانسیون برن، پیشرفت 
صنعت فرهنگ و اقتصاد نشر را الزمه پیوستن 

به این قانون بین المللی دانستند.
 نشست »آثار پیوستن به کنوانسیون 
برن از منظر سیاستگذاری فرهنگی« به همت 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات باحضور 
انجمن  مدیرعامل  حسینی نیک،  سیدعباس 
محمدصادق  دانشگاهی؛  ناشران  فرهنگی 
افراسیابی، معاون امور محتوایی مرکز توسعه 
آرش  مجازی؛  فضای  در  هنر  و  فرهنگ 
محتوایی  امور  معاونت  مشاور  وکیلیان، 
مرکز ملی فضای مجازی و میثم قمیشیان، 
پژوهشگر سیاستگذاری فرهنگ و ارتباطات 

برگزار شد.
مشاور معاونت امور محتوایی مرکز ملی 
فضای مجازی، با اشاره به تاریخچه پیوستن 
به کنوانسیون برن در ایران، گفت: تا سال ۸۶، 
دیدگاه مدیریتی بر این بود که برای انتشار 
تعدادی اثر فرهنگی، یارانه پرداخت شود. این 
آثار مانند کتاب و مطبوعات به نیت اخذ یارانه 
منتشر می شود. از سال ۸۴ قرار بر این شد که 
قانون یکپارچه و جامع تصویب شود، اما هنوز 
این قانون تصویب نشده است. بانک کسب و 
کار فرهنگی را به عنوان فعالیتی که بتوان بر 
اساس آن وام اعطا کرد، نمی شناسد. فعالیت 
فرهنگی نمی تواند وارد بورس شود. سیاست 
صنعت  ایران  در  که  است  این  غیررسمی 
فرهنگ نداشته باشیم؛ هرچند اقداماتی برای 

ترویج کتاب خوانی انجام می شود. در نتیجه به 
کپی رایت نیازی نداریم.

شرایط  در  داد:  ادامه  وکیلیان  آرش 
کسب  از  عوایدی  نمی توان  وقتی  تحریم 
برن  کنوانسیون  به  پیوستن  داشت،  کار  و 
فایده ای ندارد. اگر شرایط اقتصادی نرمال 
شود، تنها دلیل برای نپیوستن به کنوانسیون 
برن، نداشتن صنعت فرهنگ در ایران است. 
ایران از نظر فرهنگی در طول تاریخ صادر 
کننده فرهنگ بود، اینکه خودمان، خودمان 
فرهنگ  کننده  وارد  و  ضعف  موضع  در  را 
تلقی کردیم، نادرست است. البته باید توجه 
داشت، در همه کشورها تولید فرهنگ نسبت 

به واردات کمتر است.
مشاور معاونت امور محتوایی مرکز ملی 
فضای مجازی با تاکید بر اینکه عدم الحاق 
ایران به کنوانسیون برن فقط به زیان تولید 
داخلی  افزود: محصول  است،  داخلی  کننده 
قیمت  با  که  خارجی  محصول  با  نمی تواند 
نتیجه  در  کند،  رقابت  می شود،  ارائه  پایین 
تولیدکنندگان یکی پس از دیگری شکست 
می خورند و صنعت نشر ایران از بین می رود.

وکیلیان با تفکیک ذهنیت تولیدکننده 
پیوستن  لزوم  بررسی  در  مصرف کننده  و 
به کنوانسیون برن توضیح داد: تازمانی که 
محصول خارجی ارزان وارد کشور می شود، 
و  نمی شود  بزرگ  ارزآور،  فرهنگی  صنایع 
توسعه پیدا نمی کند. باید بحث اقتصادی را 
در حوزه صنعت فرهنگ جدی بگیریم و سود 

از تبعات پذیرش  آن را بررسی کنیم. یکی 
اقتصادی  ابعاد  دارای  فرهنگ،  حوزه  اینکه 
کنوانسیون  به  پیوستن  لزوم  پذیرش  است، 
کپی رایت است؛ زیرا باید اقدامی انجام شود 
تا تولیدهای داخلی در برابر تولیدهای خارجی 

از بین نروند.

در  عضویت  تحریم،  یط  شرا در 
کنوانسیون برن صحیح نیست

عباس حسینی نیک، با اشاره به اینکه 
عضو  صنعتی،  مالکیت  بخش  در  ایران 
به  داشت:  اظهار  است،  پاریس  کنوانسیون 
دلیل عضویت در کنوانسیون پاریس، عضو 
طبق  زیرا  هستیم  معنوی  مالکیت  سازمان 
از  قوانین آن ها هر کشوری که عضو یکی 
کنوانسیون های برن یا پاریس باشد، می تواند 
در  آیا  شود.  معنوی  مالکیت  سازمان  عضو 
در  عمال  و  دارد  وجود  تحریم ها  که  زمانی 
که  است  به صالح  هستیم،  جنگ  شرایط 
عضو کنوانسیون بشویم؟ به نظر من در زمان 

تحریم به هیچ وجه صحیح نیست.
کنوانسیون  مقایسه  در  حسینی نیک 
پاریس و کنوانسیون برن اعالم کرد: نظام 
کپی رایت بیشتر به تالیف نگاه می کند، و نظام 
حق مولف، به مولف نگاه می کند و انسانی 
است. در نظام کپی رایت به تالیف، به عنوان 
تحریم  که  شرایطی  در  می شود.  نگاه  کاال 
هستیم، پیوستن به کنوانسیون کپی رایت کار 
وارد  نمی توانیم  زیرا  است،  بسیار خطرناکی 

بازار جهانی شویم.
به گفته او اکثر کشورهای خلیج فارس 
برن  کنوانسیون  عضو   2۰۰۰ سال  از  بعد 
شدند. آن ها ماده 2۱ را به کنوانسیون برن 
به  امکان هایی  باید  گفتند  و  کردند  اضافه 
کشورهای عضو اعطا شود. قوانین حمایت از 
حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان در ایران 
در سال ۴۸ تصویب می شود که از بهترین 
قانون ها است و کل حقوق معنوی را مورد 

حمایت قرار می دهد.
حسینی نیک ادامه داد: برخی از فعاالن 
فکر می کنند که اگر ایران به کنوانسیون برن 
را  آثار  و  کتاب ها  نمی تواند  دیگر  بپیوندد، 
ممیزی کند. درحالی که وقتی به کنوانسیون 
به  نیاز  صورت  در  می توانند  بپیوندیم،  برن 
با  یا  نکنند  منتشر  اصال  را  کتاب  ممیزی، 
هماهنگی ناشر و اعالم حذف آن بخش در 

کتاب، اقدام به حذف کنند.

دیدگاه  کنار  را  مردم  عموم  نظر  باید 
مدیران به حساب بیاوریم

میثم قمیشیان با اشاره به عادت های 
فکری مردم در استفاده و دانلود رایگان متون 
تغییر  داد:  توضیح  و  کرد  اشاره  برنامه ها  و 
عادت و پرداخت بها برای نرم افزارها بسیار 
دشوار خواهدبود. اگر روزی قرار باشد که به 
کنوانسیون برن بپیوندیم، شرایط قبولش برای 

جامعه بسیار دشوار است.
به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  قمیشیان 
البته  بیان کرد:  این حوزه،  امکان سنجی در 
این امکان سنجی باید در شرایط عادی صورت 
بگیرد و نه در شرایطی که کشور تحریم است. 
فردی برای مثال بازی رایانه ای »مسلم بن 
عقیل« را طراحی می کند. مخاطبان این اثر 
فرهنگی حاضرند برای مثال ۶۰ هزار تومان 
برای خرید این بازی پرداخت کنند؛ درحالی که 
با هزار تومان می توانند، بازی خارجی بخرند. 
این ها نشان دهنده تاثیر فرهنگ بر پذیرش 

تولیدهای فرهنگی است.
قمیشیان با تاکید بر لزوم سیاستگذاری 
مشارکتی و استفاده از مشاورها در این حوزه، 
گفت: شاید یکی از نگرانی ها درباره بحث طرح 
صیانت، این بود که مردم به شکل ناگهانی با 
طرح مواجه شدند و افرادی که مشاور بودند، 
نتیجه  در  ندیدند،  طرح  در  را  خود  ردپای 
فضای جامعه کامال تغییر کرد. به نظرم اگر 
به سمت عملکرد مشارکتی می رویم، اشکالی 
ندارد عموم جامعه را هم کنار جامعه مدنی و 

سیاستگذار در نظر بگیریم.

باید برای پیوستن به کنوانسیون برن با 
دیگر کشورها تعامل کنیم

توسعه  مرکز  محتوایی  امور  معاون 
درباره  مجازی،  فضای  در  هنر  و  فرهنگ 
گفت:  برن  کنوانسیون  به  پیوستن  تبعات 
فعال در شرایط تحریم هستیم و نمی توانیم 
در  کنیم.  غیرتحریم صحبت  شرایط  درباره 
کنواسیون  این  به  پیوستن  تحریم  شرایط 
باعث می شود یک سری قید و بندهایی را 
به عملکرد خود اضافه کنیم. موضوع دیگر 
امکانات  از  مردم  استفاده  و  کاربری  عادت 

رایگان است.
به  اشاره  با  افراسیابی  محمدصادق 
تولید محتوا و محصول در ایران در شرایطی 
نمی شود،  رعایت  کپی رایت  قانون  که 
محصوالت  قیمت  که  دلیل  این  به  گفت: 
خارجی، نسبت به محصول داخلی به دلیل 
است،  پایین تر  کپی رایت  نکردن  رعایت 
بازار  با  نمی توانند  ایرانی  تولیدکنندگان 
انتظار  تولیدکنندگان  کنند.  رقابت  جهانی 
دارند، قیمت محصوالت بیشتر شود و بتوانند 
بازار جهانی رقابت کنند. پیچیدگی هایی  با 
روشن  تصمیم گیری  مانع  که  است  مطرح 
شده است. این مساله باید به شکل جدی تر 

مورد توجه قرار بگیرد.
 افراسیابی افزود: شورای عالی فضای 
مجازی، قانون مولف را کافی ندانسته و اعالم 
کرده باید قانونی برای تولیدکنندگان محتوای 

دیجیتال تصویب شود.

پذیرش کنوانسیون برن، نیازمند پیشرفت صنعت فرهنگ و اقتصاد نشر است

 تاکید نجفی بر تحلیل اشتباه روشنفکران از سقوط رضاشاه
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از راست مرتضی سرهنگی ، نویسنده و رییس دفتر ادبیات هنر مقاومت حوزه 
هنری و احمد مسجدجامعی  اختصاصی دنیای جوانان

مشو چو دهر
 که یک عهد پایدار نکرد

پروین اعتصامی

کسی که بر سر نرد جهان قمار نکرد
سیاه روزی و بدنامی اختیار نکرد

خوش آن که از گل مسموم باغ دهر رمید
به رفق گر نظری کرد، جز به خار نکرد

به تیه فقر، ازآن روی گشت دل حیران
که هیچگه شتر آز را مهار نکرد

نداشت دیدٔه تحقیق، مردمی کاز دور
بدید خیمٔه اهریمن و فرار نکرد

شکار کرده بسی در دل شب، این صیاد
مگو که روز گذشت و مرا شکار نکرد

سپهر پیر بسی رشتٔه محبت و انس
گرفت و بست به هم، لیک استوار نکرد

مشو چو وقت، که یک لحظه پایدار نماند
مشو چو دهر، که یک عهد پایدار نکرد

روا مدار پس از مدت تو گفته شود
که دیر ماند فالنی و هیچ کار نکرد
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رضا کیانیان و حضور در جشنواره اسپانیا

ساخته   شوره زار،  در  باغی  فیلم 
قصیده گلمکانی موفق به کسب جایزه 
اسپانیایی  جشنواره  از  فیلم  بهترین 
در  که  فیلم  این  شد.  کارتا  اهورا 
شده،  تصویربرداری  ایران  و  روسیه 
داستان زنی را روایت می کند که پس 

از سال ها زندگی مشترک، تصمیم به ترک 
همسرش می گیرد. سیما بورگین و رضا کیانیان بازیگران اصلی این فیلم 
رضا  درخشان  بازي  کارتا  اهورا  اسپانیایي  جشنواره  در  اتفاقا  و  هستند 
کیانیان در این فیلم به شدت موردتوحه منتقدان قرار گرفت و مطالبي در 

تحسین بازي وي منتشر شد. 
پنجمین جشنواره اهورا کارتا اسپانیا سوم تا یازدهم سپتامبر 2۰2۱ 
در منطقه اندلسی در اسپانیا برگزار شد و افتخار تازه اي براي سینماي 

ایران در عرصه بین الملل به دست آمد.

مصطفي خرقه پوش و کسب عنواني جدید

ه  یز جا قه پوش  خر مصطفی 
بهترین تدوین جشنواره فیلم تورین 
آورد. مصطفی  به دست  را  ایتالیا  در 
خرقه پوش، تدوینگر شاخص سینماي 
کشور این جایزه را برای تدوین فیلم 

سینمایی درخت خاموش، ساخته کارگردان 
سوی سال  فایسال  ترکیه  سینمای  جوان 
کسب کرد. این فیلم در جشنواره تورین ایتالیا در 2 بخش بهترین فیلم 
و بهترین تدوین موفق به دریافت جایزه شد. مصطفی خرقه پوش کار 
حرفه ای اش را با تدوین فیلم لیال به کارگردانی داریوش مهرجویی در 
سال ۱3۷۵ آغاز کرد. او پیش تر جوایز متعددی را به دست آورده بود، 
کارگردانی  به  دوئل  فیلم  برای  تدوین  بهترین  بلورین  از جمله سیمرغ 
احمدرضا درویش در سال ۱3۸2 که یکي از آثار درخشان سینماي کشور 

به شمار مي رود.

همایون اسعدیان و افشاي یک راز عجیب

ئیس  ر ف،  لیبا قا قر  با محمد 
از  جمعی  با  گذشته  شب  مجلس، 
و  سینما  خانه  مدیره  هیات  اعضای 
روسای انجمن های صنفی این حوزه 
و تعدادی از سینماگران دیدار و گفتگو 

کرد. قالیباف در بخشی از این دیدار با اشاره 
به شرایط سخت اقتصادی و کرونایی کشور 
تصریح کرد که در چنین شرایطی ضرورت دارد از فشارهای روحی و روانی 

مردم کاسته و روحیه مردم را ارتقا داد.
 وی حل مشکالت در 3 حوزه بیمه هنرمندان، مالیات و تشکیل 
یک کارگروه فنی و علمی برای ریل گذاری در این عرصه را وعده خود 
با سینماگران برشمرد. اما همایون اسعدیان با اشاره به وضعیت مالیات 
هنرمندان گفت برخی از بازیگران برای ندادن مالیات، خواستار این هستند 

که قراردادشان با بیت کوین بسته شود!
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

حسن پورشیرازي با پیرپسر همراه شد

یگر  ز با زی،  ا شیر ر پو حسن 
کهنه کار و شاخص سینما و تلویزیون 
روز گذشته به فیلم سینمایی پیرپسر، 
اکتای  کارگردانی  و  نویسندگی  به 
نام  این  از  پیش  پیوست.  براهنی 
عنوان  به  حاتمی  لیال  و  بهداد  حامد 

اکنون  بود.  اعالم شده  فیلم  این  بازیگران 
با حضور حسن پورشیرازی گروه تولید فیلم رفته رفته فهرست بازیگران 

اصلی خود را تکمیل می کنند. 
و  حمیدیان   بابک  کنندگی   تهیه  به  پیرپسر،  فیلمبرداری 
سرمایه گذاری ارسالن براهنی به تازگی در تهران آغاز شده است. نکته 
قابل توجه در این است که بابک حمیدیان چندروز پیش به دلیل ابتال به 
کرونا حتي در بیمارستان هم بستري شده بود تا اولین تجربه تهیه کنندگي 

وي کمي به تعویق بیفتد.
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خاطره بازي با فرهاد توحیدي

خلوت فیلمنامه نویسي خود را به هر چیز دیگری ترجیح می دهم

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد9 
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سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

و  سینما  ملی  روز  مناسبت  به 
تاریخ  نشست های  ادامه سلسله  در 
طی  ایران  سینمای  موزه  شفاهی، 
یک هفته هر روز گفتگوی تفضیلی 
با یکی از عوامل تاثیرگذار سینمای 
ایران را  منتشر می کند. روز گذشته 
توحیدی،  فرهاد  ناگفته های  نیز 
کشور  سینماي  شاخص  نویسنده 

منتشر شد.
ز  ا که  ي  حید تو د  ها فر
فیلمنامه نویسان پیشکسوت و بسیار 
شمار  به  تلویزیون  و  سینما  موفق 
با  گفتگو  این  ابتداي  در  مي رود 
و  فرهنگ  در شهر  اینکه  به  اشاره 
تمدن متولد شده است، گفت: شهر 
از  به عنوان یکی  این روزها  رشت 
ثبت  یونسکو  در  خالق  شهرهای 
می بالم  خودم  به  من  و  است  شده 
در  آمدم.  دنیا  به  شهر  این  در  که 
سال ۵۵ وارد دانشگاه شدم و اولین 
گام های حرفه ای شدن را همزمان 
با تحصیالت دانشگاهی برداشته ام.

وی با بیان اینکه فیلمنامه مرد 
عوضی را در سال ۷۵ نوشته است، 

توضیح داد: ایده اولیه این فیلمنامه 
از خبر روزنامه همشهری گرفته شده 
که در صفحه پزشکی اش نوشته بود 
بانک مغز آمریکا با کمبود مغز مواجه 
شده است با خواندن این مطلب مانند 
کارتن ها که باالی سرشان عالمت 
سوالی ایجاد می شود چراغی باالی 

سرم روشن شد.
توحیدی درباره کمال تبریزی 
بیشترین  که  برومند  مرضیه  و 
است،  داشته  آنها  با  را  همکاری 
توضیح داد: فیلمنامه نویس مستقل 
ندارد  کارگردانی  قصد  خود  که 
است  این  سینما  در  بقایش  شرط 
که  کند  کار  کارگردان هایی  با  که 
اعتقاد به کارکردن بر روی فیلمنامه 
جزو  تبریزی  کمال  دارند.  دیگران 
است  هایی  کارگردان  از  آن دسته 
بنابراین  نویسد  نمی  فیلمنامه  که 
می توان راحت با او کار کرد. برخی 
فیلمنامه  که  هستند  کارگردان ها 
می نویسند و فیلمنامه را هم خوب 
آنها هم می توان کار  با  می فهمند؛ 
مانی  اسعدیان،  همایون  مانند  کرد 

حقیقی، مرضیه برومند این ها عالوه 
هستند،  قلم  به  دست  ینکه  ا بر 
می فهمند.  خوب  هم  را  فیلمنامه 
همیشه  تبریزی  کمال  با  همکاری 
اما  بردم  لذت  و  بوده  برایم جذاب 
کار با مرضیه برومند کمی سخت تر 
نویسندگان سخت  با  او  زیرا  است 
و  رفاقت  خاطر  به  اما  می کند  کار 
وجود  متقابل  طور  به  که  دوستی 
او  با  خوبی  به  توانستم  من  داشت 
کار کنم. چند سریال از جمله شهر 
موش ها را با هم کار کردیم. دعوا 
اما همکاری  کردیم، بحث داشتیم 
برومند  مرضیه  شتیم.  ا د خوبی 
که  دارد  خاصی  تلقی  سینما  ز  ا
است.  استاد  خودش  کار  در  البته 
چرا  که  می گویند  من  به  خیلی ها 
کارگردانی نمی کنم و پاسخ من این 
توانایی ها  باید  فردی  هر  که  است 
من  بشناسد.  را  خود  مزیت های  و 
هیچ وقت سودای بازی و کارگردانی 
نداشتم و این گوشه را عمیقا دوست 
امر  تنها  من  برای  نوشتن  دارم. 
معیشت نیست بلکه عشق، دغدغه 

و لذت است و هیچ چیزی به اندازه 
اینکار به من لذت نمی دهد و خلوت 
خودم را به هر چیز دیگری ترجیح 

می دهم.
زنده یاد  درباره  توحیدی  فرهاد 
عباس کیارستمی نیز گفت: همیشه 
به عباس کیارستمی به عنوان یک 
سفر  در  دوبار  و  کردم  نگاه  استاد 
خارجی از جمله جشنواره فیلم کن 
باهم همسفر بودیم  و در دوره خانه 
سینما زمانی که می خواستیم اولین 
کوشش  دهیم  تشکیل  را  آکادمی 
کردیم تا او ریاست آن را قبول کند.  
من زمانی با او آشنا شدم که هنرمند 
شده  گرفته ای  شکل  و  افتاده  جا 
بود  و تجربیات بزرگی را پشت سر 
گذاشته بود و مهمترین فیلم داستانی 
خود به نام گزارش، را ساخته بود و 
بعد از انقالب هم همچنان فیلم های 
مهمی همچون خانه دوست کجاست 
خود  برای  کیارستمی  ساخت.   را 
سبک  و  داشت  ساحتی  و  حریم 
با  که  بود  کرده  شروع  را  جدیدی 
او  تجربه گرای  و  روحیه جستجوگر 

نزدیکی بیشتری داشت.
بخش  ر  د توحیدی  د  فرها
دیگري از صحبت هاي خود توضیح 
داد: من از یک سنتی می آمدم که  
صنعت  خادم  که  بود  این  تصورم  
سینما هستم زیرا همیشه سینما را 
داشتم   دوست  آن  صنعتی  وجه  در 
است مسیر سینمای  این  و تصورم 
داستان  مسیر  از  ما  کشور  در  ملی 
گویی می گذرد و ما هنوز این مسیر 
طی  کمال  با  ایران  سینمای  در  را 
نکرده ایم . امروز اگر سینمای اصغر 
فرهادی صاحب اقبال است به این 
دلیل است که او قصه را به خوبی 
تعریف می کند و از این جهت طبع 
قصه دوست تماشاگر ایرانی را برمی 

انگیزد. 
وی درباره توصیه اش به جوانان 
عالقمند به بازیگری و سینما بیان 
در  که  جوانانی  به  همیشه  داشت: 
آموزشگاه های آزاد و دانشگاه با آنها 
در ارتباط هستم می گویم هر فردی 
باید کاری را انتخاب کند که آن کار 
به او لذت بدهد. کار باید مانند بازی 

باشد. همانطور که می دانید کودکان 
بازی را دوست دارند و اگر به آنها 
کاری نداشته باشیم 2۴ ساعت بازی 
می کنند و اگر به کاری آنها را مجبور 
کنیم ممانعت می کنند و دوباره سراغ 
بازی می روند زیرا غایت بازی چیزی 
به همین  کار هم  نیست.  لذت  جز 
شکل است یعنی اگر لذت بخش باشد 
همه 2۴ ساعت را فدای کار می کنیم 
بنابراین توصیه می کنم کاری که به 
آنها لذت نمی دهد و با اجبار به آن 

آن  در  زیرا  کنند  رها  را  می پردازند 
موفق نمی شوند. ممکن است از نظر 
اقتصادی موفق شوند اما همه زندگی 
اقتصاد نیست و رضایت امری درونی 
است. شادمانگی در حوزه ای به دست 
می آید که به ما لذت ببخشد بنابراین 
اگر این لذت را در بازیگری احساس 
به  اما  بروند  آن  سمت  به  می کنند 
نروند  کاری  سراغ  چیزی  سودای 
پول  و  مشهورشدن  سودای  یعنی 

درآورن به هیچ وجه پایدار نیست.

الزم به ذکر است موزه سینمای 
ایران به عنوان مجموعه ای فرهنگی 
و تاریخی که روایتگر سیر تاریخ و 
تحوالت سینمای ایران است خود را 
موظف می داند نظرات و دیدگاه های 
باتجربه  بازیگران  و  سینماگران 
کرده  جمع آوری  را  پیشکسوت  و 
مسیر  و  نگاه  با  آینده  نسل های  تا 
زندگی حرفه ای و نحوه خلق وشکل 
گیری آثار هنرمندان و صاحب نظران 

هنر سینما آشنا شوند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

سـاخت آثار هنـري براي کودکان 
همـواره در کشـورمان مهجـور بـوده و 
حتـي در دوران اوج سـاخت تولیـدات 
تلویزیونـي و سـینمایي بـراي کودکان، 
بازهـم ضعف هـا و کمبودهایـي در این 
جـوزه دیـده مي شـد. بـا ایـن حـال در 
سـال هاي اخیـر بـه نظـر مي رسـد که 
از سـینماگران بـه سـمت کار  برخـي 
کـودک گرایـش پیـدا کرده انـد و حاال 
شـاهد پخش اولین سـریال ژانر کودک 
هسـتیم.  خانگـي  نمایـش  شـبکه  در 
مهدی فقیه بازیگر پیشکسـوت سـینما 
و تلویزیـون، در مجموعـه نارگیـل کـه 
به تازگی در ویترین فیلیمو در دسـترس 
عالقمنـدان قـرار گرفتـه، ایفاگر نقش 
یـک پدربـزرگ اسـت. بـزرگ خاندان 
کمـک  بـا  اسـت  قـرار  کـه  راسـتگو 
نوه هایـش یـک طلسـم را باطـل کند. 
فقیـه کـه در زمینـه تولیـد آثـار ویـژه 
کـودک و نوجوانـان صاحـب تخصص 
اسـت، تاکید دارد که بیش از اینها باید 
بـرای تولیـد آثـار ویژه این گروه سـنی 
کار کنیـم و محصـوالت متنوع تـری را 

ارائـه کنیم.

خودتـان  حـال  و  حـس  ز  -ا
نسـبت بـه مجموعـه نارگیـل بگویید، 
به خصـوص کـه جـزو آثـار کـودک و 
محسـوب  شـما  کارنامـه  در  نوجـوان 

؟ د می شـو
در  حضـور  تجربـه  مـن  *بلـه 
در  را  نوجـوان  و  کـودک  کارهـای 
کارنامـه ام داشـته ام و اساسـا تخصص 
اصلـی مـن هـم کارهـای عروسـکی 
بـوده اسـت. پیش از این هـم کارهایی 
ماننـد سـرزمین سـبز را در همین قالب 
بـرای کودکان کار کرده بـودم. همواره 
دغدغـه ام ایـن بـوده کـه چرا مـا برای 
کـودکان کـم کار کرده ایـم. کـودکان 
بایـد کارهـای خـوب و فاخـر ببیننـد و 
داسـتان های خـوب تماشـا کننـد تا در 
بزرگسـالی هـم بتوانند کارهـای خوب 
را بهتـر انتخـاب کننـد. ما امـا کمتر به 

ایـن حـوزه توجـه داشـته ایم.

-یعنی معتقدیـد محصوالت ویژه 
کـودک و نوجـوان ضمن ارائـه محتوا، 

می تواننـد در پرورش سـلیقه مخاطبان 
هم موثر باشـند؟

*دقیقـا همینطـور اسـت. دربـاره 
مجموعـه نارگیـل هـم همیـن ویژگی 
را شـاهد هسـتیم. متن کار بسیار خوب 
بـه ماجرای خیر و شـر پرداخته که من 
جی جـی  مجموعـه  در  هـم  پیش تـر 
بی جـی بـه آن پرداختـه بـودم. آقایـان 
عامریـان و صالحـی هـم کارگردانـی 
مجمـوع  در  و  داشـتند  خوبـی  بسـیار 
آمـد.  فراهـم  خوبـی  بسـیار  محیـط 
امیدواریـم از حاصـل کار هـم مـردم و 
به خصـوص بچه هـا لـذت ببرنـد و آن 

را دوسـت داشـته باشـند.

-بـا توجـه به تجربـه و تخصصی 
و  کـودک  کارهـای  حـوزه  در  کـه 
نوجـوان داریـد، بـرگ برنـده نارگیل را 

می دانیـد؟ چـه 
بـرای  حتمـا  مجموعـه  *ایـن 
خانـه  از  دارد.  جذابیت هایـی  بچه هـا 
قدیمـی پدربزرگ گرفته تـا ماجراهای 
متنوعی که در داسـتان روایت می شود. 
مطمئنا این فضـا برای کودکان فضای 
نـدارم  تردیـد  و  بـود  خواهـد  جذابـی 

کـه ایـن سـریال در زمینـه ارتبـاط بـا 
نوجـوان موفـق  مخاطبـان کـودک و 

بود. خواهـد 

بـه  توجـه  بـا  می کنیـد  -فکـر 
تغییـر ذائقـه نوجوانان امروز نسـبت به 
نوجوانـان نسـل های قبلـی، همچنـان 
بـرای  جذابـی  محصـوالت  می تـوان 

آن هـا خلـق کـرد؟
گذشـته  نسـل های  در  *طبیعتـا 
وسـایل ارتباطـی امروز نبـود. امروز هر 
کـودک و یـا نوجوانـی یـک موبایل در 
اختیـار دارد کـه غیـر از مسـائل مربوط 
به آموزش مجـازی در دوران کرونا، به 
چیزهـای دیگـری هـم دسترسـی پیدا 
کرده انـد. کـودکان امـروز از مایـی که 
۷۶ سـال سـن داریم، خیلی بیشـتر سر 
درمی آورنـد. به همین دلیل الزم اسـت 
کـه نـگاه ویـژه ای بـه حـوزه کار برای 
کودکان داشـته باشـیم. کـودک امروز، 
کودک دیروز نیسـت. بایـد این واقعیت 
را مدنظـر داشـته باشـیم کـه کـودکان 
امـروز خیلـی جلوتـر از نسـل های قبل 
از خـود هسـتند. خیلی خـوب همه چیز 
را می بیننـد و خیلـی بهتـر دارد اطراف 

درک  و  می فهمـد  را  پیرامو نـش  و 
پرداختـن  دلیـل  همیـن  بـه  می کنـد. 
به حـوزه مسـائل کـودکان و نوجوانان 
امـروز، دامنه وسـیعی را دربـر می گیرد.

-نارگیـل به عنـوان یکی از معدود 
محصـوالت ویژه کـودکان و نوجوانان 
در ویتریـن شـبکه نمایـش خانگی هم 
محسـوب می شـود. در این حوزه چقدر 
نیاز بـه حرکت های جدی تـری داریم؟
*حتمـا باید به این سـمت حرکت 
کنیـم کمـا اینکـه تاکنـون هم شـاهد 
بـه  خانگـی  نمایـش  شـبکه  حرکـت 
ایـن سـمت بوده ایـم و موفقیت هایـی 
هـم داشـته ایم. در همیـن چنـد سـال 
اخیـر شـاهد پیشـرفت شـبکه نمایـش 
خانگـی و اسـتقبال از محصـوالت این 
حـوزه در میـان مـردم بوده ایـم. زمانی 
آثـار شـبکه نمایـش خانگـی در قالـب 
دی وی دی عرضه می شـد، امروز دیگر 
همه چیـز در خانه ها در دسـترس اسـت 
و به واسـطه خریـد یـک حق اشـتراک، 
آثـار  همـه  بـه  منـزل  تلویزیـون  از 
دسترسـی پیـدا کرده اند. تکنولـوژی تا 
ایـن انـدازه پیشـرفت کرده، بـه همین 

حـوزه  ایـن  تأثیرگـذاری  هـم  دلیـل 
به مراتـب بیشـتر از قبـل شـده اسـت. 
آثـار خوبـی هـم توسـط سـامانه ها در 
ایـن سـال ها تولیدشـده و مـردم هـم 
متقاضـی ایـن آثـار هسـتند و از آنهـا 
اسـتقبال می کننـد. به طـور خاص برای 
کـودکان و نوجوانان بایـد در این حوزه 
آثـاری تولیـد شـود. الزم اسـت در این 

زمینـه شـاهد تعـدد تولیدات باشـیم.

-نارگیـل یک سـریال عروسـکی 
محسـوب می شـود و می دانیـم کـه در 
میـان آثار ماندگار و محبوب کودکان و 
نوجوانان، عروسـک ها معمـوال جایگاه 
 3 دربـاره  کمـی  داشـته اند.  ویـژه ای 
شـخصیت اصلـی ایـن سـریال که هر 

3 عروسـک هسـتند بگویید؟
محبـوب  همـواره  *عروسـک ها 
همیـن  شـما  بوده انـد.  نوسـتالژیک  و 
امـروز اگـر رفتـار دختربچه هـا را دقت 
کنیـد می بینیـد که هرچه مادرشـان به 
آنهـا می گوید، آنها با عروسک هایشـان 
به راحتـی  کـودک  می کننـد.  مطـرح 
می توانـد با عروسـک ارتباط برقرار کند 
و ایـن نکتـه بسـیار مهمـی اسـت. من 

تجربـه کارهای عروسـکی داشـته ام و 
می دانـم کـه این رابطه میـان کودک و 
عروسـک چقـدر می تواند حائـز اهمیت 
باشـد. این رابطه، رابطه عجیبی اسـت. 
لیـوه،  و  لنگـه  نارگیل خـان،  مطمئنـم 
کـه 3 عروسـک اصلی سـریال نارگیل 
کـودکان  بـا  می تواننـد  هسـتند، هـم 

ارتبـاط خوبـی را برقـرار کنند.

سـریال  ایـن  کـه  -به خصـوص 
موزیـکال هـم هسـت و ایـن ویژگـی 
هـم می توانـد در برقـراری ارتبـاط بـا 

کـودکان و نوجوانـان موثـر باشـد...
*مهم این اسـت کـه همه اجزای 
حساب شـده  بایـد  کـودک  کار  یـک 
باشـد. در یـک اثـر ویـژه کـودکان و 
موسـیقی  را  اول  حـرف  نوجوانـان، 
بسـیار  اهمیـت  موسـیقی  می زنـد. 
زیـادی دارد و بسـیار تأثیرگـذار اسـت. 
وقتـی سـراغ از روان شناسـی کـودک 
بگیریـم، دربـاره تک تـک ایـن اجـزا و 
تأثیرگـذاری آن هـا می توانیـم مطالعـه 
همیـن  از  مولفه هـا  از  یکـی  کنیـم. 
کـه  اسـت  موسـیقی  همـواره  منظـر 
را  اثـر  یـک  تأثیرگـذاری  می توانـد 

چندیـن برابـر کنـد.

-توصیـه و پیشـنهاد شـما بـرای 
مخاطبانـی که قرار اسـت بـا مجموعه 

نارگیـل همراه شـوند چیسـت؟ 
*حتمـا توصیـه می کنـم سـریال 
سـریالی  کنیـد.  تماشـا  را  نارگیـل 
و  دارد  بسـیاری  جذابیت هـای  کـه 
مطمئـن هسـتم بـه خوبـی می تواند با 
مخاطبـان کـودک و نوجـوان و حتـی 
بزرگ ترهایشـان ارتبـاط برقـرار کنـد.

مجموعـه  ایـن  می کنیـد  -فکـر 
ظرفیـت تولیـد بـرای فصل هـای بعـد 

را هـم دارد؟
*قطعـا اینگونـه اسـت. ظرفیـت 
داسـتان و جذابیت هـای ایـن سـریال 
به گونه ای اسـت که به راحتـی می تواند 
بـرای فصل هـای بعـدی تمدید شـود. 
از  هـم  سـریال  ایـن  عوامـل  همـه 
دوسـتان بنده هسـتند و برای همه آنها 
پیش بینـی  می کنـم.  موفقیـت  آرزوی 
در  دوسـتان  ایـن  کـه  می کنـم  هـم 
بسـیار  دارنـد  پیـش  مسـیری کـه در 

موفـق باشـند.

هنرمندان در خدمت کار کودک

مهدي فقیه: کودکان امروز با کودکان دیروز بسیار تفاوت دارند


