
یک نماینده مجلس:

برای توسعه میادین مشترک پول نداریم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران با اعالم 
اینکه ۱۰ هزار دانشجوی گروه علوم پزشکی آزاد تهران 
واکسینه شده اند، از تزریق ُدز اول واکسن سایر دانشجویان 

طی ۲۵ روز آینده خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از معاونت فرهنگی و آموزشی وزارت 
واکسیناسیون  وضعیت  آخرین  درباره  خوشدل  علیرضا  بهداشت، 
نشجویان  دا کسیناسیون  وا گفت:  ه  نشگا ا د ین  ا نشجویان  دا

گروه های علوم پزشکی اعم از دانشجویان پزشکی، پرستاری، علوم 
آزمایشگاهی و غیره که شامل ۱۰ هزار نفر می شود، انجام شده است.
از  تعداد  این  واکسیناسیون  اول  ُدز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حاضر  حال  در   : داشت  اظهار  است،  شده  تزریق  دانشجویان 
به  به زودی  بوده و  این دانشجویان  به  تزریق  ُدز دوم در حال 

می رسد. اتمام 
صفحه ۲

استاندار تهران اعالم کرد؛

واکسیناسیون ۱۰ روزه افراد باالی ۱۸ سال تهران
 از سه شنبه

طالی جهانی ارزان شد
روز  که  این  از  پس  طال  قیمت 
در  کرد،  سقوط  درصد  دو  گذشته 
معامالت روز جمعه بهبود یافت اما در 

مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار دارد.
فوری  تحویل  برای  طال  اونس  هر  بهای 
 ۱۰ و  دالر   ۱۷۵۸ به  افزایش،  درصد   ۰.۳ با 

سنت رسید.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال 
با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۷۵۹ دالر و ۵۰ سنت 
با  گذشته  بازار شب  این  معامالت  بهای  رسید. 
۳۸ دالر و ۱۰ سنت معادل دو درصد کاهش، در 

۱۷۵۶ دالر و ۷۰ سنت بسته شده بود.
صفحه ۳

شهردار مشهد؛

 حامی و پشتوانه ویژه سرمایه گذاران 
برای رفع موانع سرمایه گذاری خواهیم بود

4
پرسپولیس در آسیا آبروداری می کند

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1836-  شنبه 27  شهریور  ۱4۰۰- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمدمهدی 

عسگرپور: سن آدم 
که باالتر مي رود، 
سختگیرتر مي شود

6ورزش
حمید مطهری: ما 

پرسپولیسیم و قدرت 
اول آسیا هستیم

هنگ 7فر

به مناسبت روز ملی سینما و در ادامه سلسله نشست های 
روز  هر  هفته  یک  طی  ایران  سینمای  موزه  شفاهی،  تاریخ 
ایران  تاثیرگذار سینمای  از عوامل  با یکی  گفتگوی تفصیلی 
را منتشر می کند. روز گذشته گفتگوی محمدمهدی عسگرپور، 
فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران منتشر 

شد که جذابیت هاي خاص خود را دارد.

حمید مطهری درباره مصاف پرسپولیس برابر الهالل عربستان 
در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد:  قبال هم 
درباره این مرحله و مصافمان با تیم های مختلف صحبت کرده 
بودم. ما باید از نظر تاکتیکی و فیزیکی خودمان را به شرایطی 

برسانیم که مقابل هر تیمی به خوبی بازی کنیم. 

جهان،  نویسندگان  مشهورترین  که  کنید  تصور  را  روزی 
آن هایی که موفق به دریافت جوایزی چون نوبل ادبی و پولیتزر 
شدند، هیچکدامشان انسان نباشند و تنها از چند قطعه فلز 
و سیم تشکیل شده باشند؛ ولی داستان هایشان به قدری 
زیبا نوشته شده است که از انسان ها جایزه دریافت می کنند.

آیا هوش مصنوعی 
جای حافظ و 

شکسپیر را می گیرد؟

۱۰هزار دانشجوی گروه علوم پزشکی واکسینه شدند مدیریت بانوان با وجدان کاری باالتر 
و فساد کمتری همراه است

فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه انتظار 
از دولت رئیسی برای انتخاب زنان در جایگاه های مدیریتی بیشتر 
بود، تاکید کرد که باید دیدگاه نسبت به حضور اجتماعی بانوان به 
صورت واقعی تغییر کند و در عمل باید ببینیم که آقایان چگونه در مورد مدیریت 

بانوان فکر می کنند.
صفحه ۲

شهردار تهران با تاکید بر اینکه مطالبی که درباره 
افزایش قیمت بلیت مترو نقل شده است حرف بی 
ربطی است، افزود: افزایش قیمت بلیت مترو دروغ 
سیزده است، نه بنا بر افزایش قیمت است نه تغییری در شرایط.

به گزارش دنیای جوانان، علیرضا زاکانی، شهردار تهران 
با انتشار ویدیویی درباره انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت 

بلیت مترو گفت: تا امروز شهرداری ظرفیت های مختلفی را 
برای امر واکسیناسیون و سایر خدمات به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم در اختیار شهروندان قرار داده اما شهرداری دارای 
ظرفیت های کم نظیری است لذا سعی شد که از همه ظرفیت 

های شهرداری استفاده کنیم.
صفحه ۲

افزایش قیمت بلیت مترو دروغ سیزده است
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آگهي تجدید مناقصه عمومي
 یک مرحله اي با ارزیابي ساده

نوبت دوم
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي همراه با ارزیابي ساده مدیریت و تامین خدمات خودروهاي استیجاري  در سال ۱4۰۰ به 
شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۹۲۲4۷۰۰۰۰۰۳را از طریق سامانه تدارکات الکترونیك دولت برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي 
پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است کلیه مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهي دیجیتال الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱4۰۰/۰۶/۲۳ مي باشد. مضافًا اینکه محل برگزاري جلسه 

توجیهي سالن جلسات شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي واقع درکردستان- سنندج- میدان آزادي- ابتداي خیابان کشاورز، تلفن تماس  ۳۳۲4۱۳۳۷-۰۸۷ مي باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه
فرایند ارجاع کار )ریال(

مهلت دریافت اسناد 
از سامانه

مهلت بارگذاري و 
ارسال پاکات نرخ 
پیشنهادي در سامانه

تاریخ بازگشایي  
پاکات نرخ 

پیشنهادي )الف- 
ب و ج(

زمان جلسه توجیهي

خودروهاي استیجاري 
۱۱,4۷۹,۶۷۸,۰۰۰۵۷۳,۹۸۳,۹۰۰منطقه کردستان

از ساعت ۱۰ روز 
سه شنبه تاریخ 

۱4۰۰/۰۶/۲۳ لغایت 
ساعت ۱۹روز یکشنبه 
بتاریخ  ۱4۰۰/۰۶/۲۸

تا ساعت ۱۹  روز 
پنجشنبه تاریخ 
۱4۰۰/۰۷/۰۸

ساعت ۱۱ روز 
شنبه تاریخ 
۱4۰۰/۰۷/۱۰

ساعت ۱۱ روز 
چهار شنبه بتاریخ 

۱4۰۰/۰۶/۳۱

شرایط متقاضیان و مدارك مورد نیاز:  
۱-بارگذاري و ارائه تصویر برابر با اصل کلیه مدارك مرتبط شرکت خدماتي شامل اساسنامه –آگهي ثبت شرکت به همراهآخرین تغییرات روزنامه جهت شرکت هاي حقوقي 

۲-بارگذاري و ارائه تصویر برابر با اصل گواهینامه صالحیت کارمعتبر از اداره کارو امور اجتماعي جهت شرکت هاي حقوقي
۳-بارگذاري و ارائه تصویر برابر با اصل  گواهینامه تایید صالحیت ایمنیمعتبر از اداره کار و تعاون جهت شرکت هاي حقوقي
4-بارگذاري و ارائه جواز آژانس و یا مجوز فعالیت معتبر در امور حمل و نقل از سوي اداره کار و امور اجتماعي جهت آژانس

۵-بر اساس بند )الف( ماده ۲۲ آیین نامه اجرایي بند )ج( ماده ۱۲ قانون برگزاري  مناقصات، ارزیابي مناقصه گران به صورت ساده انجام مي پذیرد؛ لذا تاکید مي گردد پیشنهاد 
قیمت مناقصه گراني که مستندات فوق را ارائه ننمایند ناگشوده مسترد مي گردد. ضمنًا متن آگهي در سایت www.shana.ir  نیز درج شده است.

۶-بارگذاري گواهي امضاي صاحبان مجاز از دفاتر ثبت اسناد رسمي
۷-با هر تعداد شرکت کننده در مناقصه، پاکات نرخ پیشنهادي بازگشایي خواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار( آدرس : سنندج- میدان 
آزادي ابتداي خیابان کشاورز- شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان تلفن تماس  ۰۸۷-۳۳۲4۱۳۳۷  

اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: ۰۲۱-4۱۹۳4

دفتر تماس: ۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۸۸۹۶۹۷۳۷ 
ضمنًا متن آگهي در سایت www.shana.ir  نیز درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت سوم: ۱4۰۰/۰۶/۲۳
تاریخ انتشار نوبت چهارم:۱4۰۰/۰۶/۲۷

روابط عمومي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي
 منطقه کردستان

شناسه آگهی :۱۱۸۸426

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: یکي از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتي  و به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد) در صورت واریز وجه نقد به شماره حساب 
سییا  ۹۲۰۰۰۲۵۳۹۵ بانك ملت با شناسه واریز  ۳۱۲۰۰۰۰۰۰۳۲.(

ویروس  تحقیقات  مرکز  رییس 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  شناسی 
ایجاد  از  باید  اینکه  بیان  با  بهشتی 
جلوگیری  ازدحام  و  تجمع  هرگونه 
واکسن  یادآور  ُدز  تزریق  درباره  کرد 

ارائه کرد. توضیحاتی  کرونا 
کز  مر ییس  ر  ، جی نا ضا  علیر
نشگاه  دا شناسی  ویروس  تحقیقات 
پاسخ  در  بهشتی  پزشکی شهید  علوم 
از طب  آیا می توان  این سوال که  به 
کرد،  استفاده  کرونا  درمان  در  ایرانی 
که  درمانی  هر  طورکلی  به  گفت: 
مورد  هد  می خوا بیماری  هر  برای 
باید کارآزمایی  ها  استفاده قرار بگیرد، 
و آزمایش های خودش را پس بدهد تا 
ما بتوانیم راجع به کارایی آن صحبت 
کنیم. داروهای مختلف چه طب سنتی 
یا شیمیایی، به هرحال دارو هستند و 
باید تاثیر خودشان را در یك مکانیسم 
بدهند.  نشان  لینی  با یی  زما آ ر کا و 
می خواهیم  طبی  هر  را  اسمش  حاال 
اصال  مدرن.  یا  سنتی  طب  بگذاریم، 
در همین  مدرن  و  تفاوت طب سنتی 
سنتی  طب  در  که  افرادی  اگر  است. 
موضوع  وارد  می خواهند  فعال هستند 
نجام  ا به  ید  با حتما  شوند،  درمان 
آن  بدهند،  تن  بالینی  کارآزمایی های 
وقتی  مناسب.  مکانیسم  یك  با  هم 
مدرن  یا  شیمیایی  داروهای  درمورد 
نیسمی  مکا  ، می کنیم صحبت  هم 
آن  براساس  و  می گیریم  نظر  در  را 
توجیه می کنیم که آن دارو را استفاده 
کنیم. آنها هم باید همین کار را انجام 
صحبت  مبنا  بدون  نمی شود  بدهند. 
کرد و گفت چرا ما از آن دارو استفاده 

نمی کنیم.  
ز  ندا ا چشم  با  تباط  ر ا ر  د و  ا
رو  پیش  به  توجه  با  کرونا  وضعیت 
در  ما  گفت:  اربعین  تجمعات  بودن 
هرگونه  ایجاد  از  باید  کووید  دوران 
جلوگیری  م  زدحا ا و  تجمع  د  یجا ا
می تواند  ازدحام ها  این  حال  کنیم. 
داخلی  مسافرت های  رستوران ها،  در 
اخیرا  که  همانطور  باشد،  خارجی  و 
اتفاق افتاد و افرادی در کنسرت هایی 
یا  کردند  شرکت  کشور  از  خارج  در 
مراسم های مذهبی که به این صورت 
باید  ما  هرصورت  به  می شود.  برگزار 
و  کنیم  جلوگیری  موضوع  ین  ا ز  ا
ین  ا به  مراسم  اجرای  موقع  االن 
صورت نیست. باید جلوی هر مراسم، 
اگر  مسافرت و تجمعی گرفته شود و 
این اتفاق بیافتد این خطر وجود دارد 

که دوباره کووید شعله تر شود. 
ناجی در پاسخ به این سوال که 
باتوجه به اینکه ایمنی افرادی که در 
را  واکسنشان  اول  دوز  ماه  فروردین 
دوز  مدتی  از  بعد  و  کرده اند  دریافت 
دوم را دریافت کرده اند، به مرور زمان 
کاهش پیدا کرده است، چه زمانی باید 
جمعیت  کردن  واکسینه  دوباره  برای 
در ایران برنامه ریزی کرد که از بروز 
موج های شدید کرونا جلوگیری کرد، 
که  است  واقعیتی  یادآور  دوز  گفت: 
براساس  زمان  در طول  و  دارد  وجود 
نتی  آ سطح  کاهش  کسن،  ا و نوع 
بادی هایی که حاصل از واکسن است، 
این  این در  از  به غیر  ایجاد می شود. 
آمده اند  واریانت هایی  اخیر  مدت  چند 
کرده اند،  کم  را  واکسن ها  تاثیر  که 
پادتن های  و  ایمنی  تقویت  بنابراین 
است  واقعیت  یك  کووید،  به  مربوط 
آیا  اینکه  و  بگیرد  صورت  باید  که 
ین  ا برای  مه ای  برنا ید  با کشورها 
موضوع داشته باشند، کامال به امکان 
کشورها  این  که  برمی گردد  سنجی ها 
حدی  چه  تا  را  واکسن  تهیه  توانایی 
خودمان  کشور  در  هرحال  به  دارند. 
اول  دوز  هنوز  افراد  از  مناسبی  تعداد 
باید  نزده اند،  را  واکسنشان  دوم  یا 
بررسی شود که آیا اولویتی برای زدن 
دوز یادآور وجود دارد و اگر دارد برای 
چه کسانی است و اینکه اگر بخواهیم 
واکسن بزنیم، چه واکسن هایی داریم 
که این کار را انجام بدهیم. اما به طور 
۶  تا ۱۰ ماه  کلی باید گفت که بین 
بعد از تزریق واکسن و بسته به نوع آن 
این نظریه وجود دارد که دوز تقویتی 
نه  اما  زده شود،  افراد  برای  بوستر  یا 
در  افرادی که  بلکه  افراد،  برای همه 
هستند،  ابتال  برای  بیشتری  ریسك 
ایمنی  یا  باال  سن  که  کسانی  مانند 
بیماری ها  به  باتوجه  دارند،  ضعیفی 

و  می کنند  مصرف  که  رویی  ا د یا 
همینطور کادر درمان و کسانی که با 
آن ها برخورد دارند می توانند از جمله 

باشند. افراد  این 
تزریق  از  پس  اول  روز  درچند 

باشید مراقب  واکسن کرونا 
این سوال که  به  پاسخ  ناجی در 
واکسینه  از  بعد  افراد  است  ممکن  آیا 
»تبخال«  یا  »زونا«  بیماری  به  شدن 
مبتال شوند، گفت: نخست اینکه کسی 
که زونا دارد نباید واکسن بزند و باید 
واکسن  بعدا  و  دهد  انجام  را  درمانش 
بزند. اما در برخی از موارد، زمانی که 
اینکه  علت  به  می شود،  زده  واکسن 
زدن واکسن یك پروسه التهابی است و 
سیستم ایمنی را درگیر می کند، ممکن 
است برخی از عفونت ها بروز کنند. البته 
مطالعات ارتباط میان واکسن و خانواده 
را  زونا،  از جمله  ویروس ها«  »هرپس 
اما می توانیم  نداده است.  کامال نشان 
در  که  بگیریم  درنظر  را  مکانیسمی 
ممکن  می زنند،  واکسن  که  کسانی 
است که در درصد بسیار کمی از مواقع 
سیستم  در  لتهابی  ا پروسه  علت  به 
ایمنی و برانگیختگی علیه واکسن، بدن 
پایش خود را برروی بیماری های دیگر 
کمتر کند و برخی از بیماری ها ممکن 
که  شنیده اید  کنند.  پیدا  بروز  است 
می گویند اگر واکسن زدید، در چندروز 
که  باشید  خودتان  مواظب  خیلی  اول 
با بیماری برخورد نکنید، به این علت 
که ممکن است بیمار شوید. استراحت 
را  باشید و مالحظات  کنید و در خانه 
دلیل  به  توصیه  این  بگیرید.  درنظر 

همین موضوع است. 
کلی  طور  به  افزود:  ادامه  در  او 
از  باید  واکسن  تزریق  از  پس  افراد 
کل  اینکه  و  کنند  مراقبت  خودشان 
شامل  که  ویروس ها،  هرپس  خانواده 
بیماری هایی مانند تبخال، زونا و آبله 

مرغان می شوند، درواقع در بدن وجود 
دارند و وقتی که پایش بدن ضعیف تر 
می شود، این ها ممکن است بروز کنند. 
البته من باز هم تاکید می کنم که در 
و  نگرفته  زمینه مطالعات صورت  این 
مورد  دو  این  بین  صددرصدی  رابطه 
ممکن  گاهی  اما  است،  نشده  دیده 
بدن  در  که  درگیری  براساس  است 
می  وجود  به  واکسن  خاطر  به  افراد 
آید و سیستم ایمنی آن ها، این مساله 

ایجاد شود. 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  ناجی 
ممکن  کرونا  واکسن  مختلف  انواع  آیا 
زمینه  بیماری های  با  افراد  برای  است 
ای خاص تاثیرات متفاوتی داشته باشند، 
از  برخی  در  نیست.  چنین  خیر  گفت: 
ممکن  که  است  شده  گفته  بیماری ها 
است تزریق واکسن با محدودیت همراه 
باشد اما به طور کلی ما درارتباط با نوع 
محدودیت  چندان  افراد  برای  واکسن 
موارد  از  برخی  در  اما  نداریم،  خاصی 
کسانی که بیماری صرع دارند و تشنج 
بهتر  که  است  شده  گفته  می کنند، 
اسپوتنیك  و  سینوفارم  واکسن  است 
ایران بهتر  را نزنند و در این موارد در 
است افراد آسترازنکا بزنند البته ممکن 
است کسانی باشند که نسبت به اجزای 
واکسن حساسیت داشته باشند. این افراد 
ممکن است از زدن برخی از واکسن ها 
منع شوند. اما طور کلی می توانم بگویم 
برای  تفاوتی  چندان  واکسن  نوع  که 
ندارد،  مختلف  زمینه ای  بیماری های 
بزنند  واکسن  موقعی  چه  در  اینکه  اما 
بله. برای مثال اگر کسی سرطان دارد 
یا داروهای سرکوبگر ایمنی می خورد یا 
رادیو تراپی و شیمی درمانی می کند، باید 
حواسشان باشد در زمان های خاصی که 
شیمی درمانی انجام نمی شود یا چندماه 
بعد از پیوند اعضا واکسن نزنند. اما اینکه 
بگوییم کدام واکسن را بزنند، نه چنین 

چیزی وجود ندارد. 
او درارتباط با مشکالت گوارشی 
واکسن  تزریق  از  پس  افراد  برخی 
گفت: ممکن است که با درصد پایین 
تر چنین عالیمی در افراد دیده شود. 
به هرحال ما یك سری عالیم اصلی 
داریم که شامل درد در محل تزریق، 
بینی و  آبریزش  لرز، بدن درد،  تب و 
به  شبیه  عالئمی  و  است  این  مانند 
وجود  به  که  است  ممکن  آنفوالنزا 
دیگری  است عالئم  اما ممکن  بیاید، 
مشاهده  کمتر  که  باشد  داشته  وجود 

مانند عوارض گوارشی. می شود 

واکسیناسیون ادامه دارد اما...

از ایجاد هرگونه تجمع و ازدحام باید جلوگیری شود
مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
و  تولید  جهش  قانون  براساس  گفت: 
نمی سازد  مسکن  دولت  مسکن  تامین 
بلکه با تامین زمین و مصالح ساختمانی، 
و  می کند  حمایت  خصوصی  بخش  از 
پیمانکاران این حوزه با قیمت مشارکتی 

مسکن می سازند.
به  اشاره  با  زاده  محرم  احمد 
تامین  و  تولید  جهش  طرح  تصویب 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  مسکن 
تاییدآن از سوی شورای نگهبان گفت: 
این طرح در کمیسیون عمران برای رفع 
کمبود مسکن تدوین شده و بویژه برای 
جوانانی که فاقد مسکن بوده و در ُشرف 
ازدواج هستند، تسهیالت ویژه ای در نظر 

گرفته است.
مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
با   : د کر فه  ضا ا سالمی  ا ی  ا ر شو
انجام شده کمیسیون  برنامه ریزی های 
سازی،  شهر  و  راه  وزارت  با  عمران 
در  وزراتخانه  این  به  متعلق  زمین های 
گیرد.  می  قرار  مسکن  بخش  اختیار 
وزیر راه و معاونینش هم وعده دادند که 
تسریع این پروسه را در اولویت کاری 

خود قرار دهند.
هریس  و  هر  ا مردم  ینده  نما
بیان  با  اسالمی   شورای  مجلس  در 
بلکه  سازد  نمی  مسکن  دولت  اینکه 
با  دولت  گفت:  می کند،  تسهیل گری 
مصالح  تامین  و  زمین  کردن  فراهم 

ساختمانی از بخش خصوصی  در ساخت 
مسکن  حمایت می کند و پیمانکاران با 

قیمت مشارکتی مسکن می سازند.
عمران  کمیسیون  عضو  گفته  به 
ارگان های  و  نهادها  تمام  مجلس، 
هستند  مکلف  دولتی  رسان  خدمات 
تولید  برای  الزم   زیرساخت های 
خصوصی  بخش  ی  ا بر ا  ر مسکن 

کنند. فراهم 
این  در  یادآورشد:  زاده  محرم 
در  و مسئولینی که  افراد  برای  مصوبه 
و  نکنند  همراهی  قانون  این  اجرای 
زمین های دولتی و مازاد وزارتخانه ها را 
ظرف سه ماه برنگردانند »جرم انگاری« 

پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در این طرح قرار 
است ساالنه یك میلیون مسکن ساخته 
شود، گفت: با هماهنگی نهادهای دولتی 
این مقدار از مسکن برای جبران کمبود 
مسکن ساخته می شود و کسانی که وام 
اولویت  در  اند  نکرده  دریافت  مسکن  

دریافت تسهیالت هستند.
نماینده مردم اهر و هریس گفت: 
در این مصوبه صندوق ویژه ای در بانك 
مسکن پیش بینی شده که  وزیر راه و 
و  است  آن صندوق  رییس  شهرسازی 
بر  مالیات  اخذ  جمله  از  محل  پنج  از 
خانه های خالی، این صندوق شارژ می 
افراد  به  با سود کم  تسهیالتی  و  شود 

فاقد مسکن پرداخت می کند.

عضو کمیسیون عمران:

دولت در ساخت مسکن تسهیل گر بخش خصوصی است

صفحه ۳
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یک نماینده مجلس:
مدیریت بانوان با وجدان کاری باالتر و فساد کمتری همراه است
انتظار  اینکه  بیان  با  یازدهم  مجلس  نماینده  محمدبیگی،  فاطمه 
بود،  بیشتر  مدیریتی  جایگاه های  در  زنان  انتخاب  برای  رئیسی  دولت  از 
صورت  به  بانوان  اجتماعی  حضور  به  نسبت  دیدگاه  باید  که  کرد  تاکید 
مورد  در  چگونه  آقایان  که  ببینیم  باید  عمل  در  و  کند  تغییر  واقعی 

می کنند. فکر  بانوان  مدیریت 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  یازدهم  مجلس  نماینده  محمدبیگی  فاطمه 
ایلنا، درباره حضور زنان در کابینه دولت اظهار داشت: انتظار داریم آقای 
رئیسی در دولت قوی و کارآمد از قوت و کارآمدی و تجربه بانوان شایسته 
و نخبه ایران اسالمی استفاده بیشتری کند؛ بارها و بارها در کالم امام 
است.  اشاره شده  زنان  توانمندی  و  به شایستگی  انقالب  معظم  رهبر  و 
وی افزود: در دوران قبل و بعد از انقالب و پیروزی انقالب، از قیام 
از آن، پشتیبانی و حمایت در  بعد  تا دفاع مقدس و  پانزده خرداد گرفته 
همه صحنه های انقالب و صحنه های اجتماعی و راهپیمایی ها، در خلق 
حماسه های همدلی و مواسات، پیشرفت های فرهنگی، علمی و اقتصادی 
بوده است.  به ویژه حوزه خانواده، حضور زنان خیلی جدی  و ورزشی، 

یازدهم  مجلس  خانواده  از  حمایت  و  جمعیت  فراکسیون  رئیس 
زنان  به کارگیری  فرآیندهای فمینیستی در حوزه  دنبال  ما  تصریح کرد: 
ندارد.  معنی  اسالمی  حکومت  و  اسالم  در  فمنیسم  چون  گفت:  نیستیم، 
به خوبی دیده شده و جایگاه  قرآن  بانوان در اسالم و  ارزش و کرامت 
اتفاقًا  و  است  شده  تعریف  زیبایی  به  بانوان  اجتماعی  و  شرعی  قانونی، 
آن ها با حفظ عفاف و حجاب می توانند حضور اجتماعی سالم و کارآمدی 
داشته باشند. در حال حاضر نیز انتظار داریم در دولت سیزدهم از بانوان 

شود.  شایسته ای  استفاده  دغدغه مند  و  متخصص  و  توانمند 
نماینده قزوین، آبیك و البرز تصریح کرد: در صحنه های مدیریتی، 
کرده اند،  طی  یك  به  یك  را  پیشرفت  پله های  که  متخصصی  بانوان 
آن ها  مردان،  به  نسبت  باالتر  یا  و  برابر  وجود سطح  با  گاه  که  بسیارند 
است  حالی  در  این  می شوند.  گرفته  کار  به  مدیریتی  پایین تر  سطوح  در 
که بانوان متخصص در چهل سال پس از انقالب رشد کرده و در بستر 
مردان  دوشادوش  آن ها می توانند  رسیده اند،  پختگی  به  اسالمی  انقالب 
مسئولیت های خوب و مهمی را در کشور بپذیرند و سکاندار مدیریت های 
کالن باشند. وی درباره اینکه چرا در دولت ها آنچنان که باید از بانوان 
اما  پرسید.  دولت ها  خود  از  باید  را  اینها  گفت:  است،  نشده  استفاده 
اندیشه های خوبی را از آقای رئیسی در مورد بانوان سراغ داریم. ما در 
باید در سمت های  آنچنان که  بانوان  دولت های مختلف می بینیم حضور 
مدیریتی پررنگ نیست و در این مسائل بانوان مظلوم واقع شده اند. حتی 

می دهد.  نشان  را  این  نیز  مجلس  نمایندگان  تعداد 
وی با بیان اینکه چیزی حدود نزدیك به هشت درصد از نمایندگان 
که  می دهد  نشان  مسئله  همین  شد:  یادآور  می دهند،  تشکیل  بانوان  را 
تعدادشان کم است. در حوزه های دیگر  نیز  قانون گذاری  زنان در حوزه 
از جمله حوزه قوه قضائیه و قوه مجریه هم می بایست بیشتر از تخصص 
به  بانوان  اجتماعی  حضور  به  نسبت  دیدگاه  باید  شود.  استفاده  بانوان 
بانوان  مدیریت  می دهد  نشان  تحقیقات  نتایج  کند.  تغییر  واقعی  صورت 
کمتر  رانت  و  فساد  و  بیشتر  پیگیری  و  باالتر  کاری  وجدان  با  اکثرا 

است.  همراه 
شود  دیده  بانوان  شایستگی های  باید  کرد:  خاطرنشان  محمدبیگی 
بانوانی که می توانند مسئولیت  یا کم رنگ است، درصد  نشده  اما چنین 
مراحل  تمامی  در  البته  است.  آن ها  از شایستگی  کمتر  خیلی  کنند  قبول 
تعریف  با  و  است  مهم  بسیار  محوری  خانواده  با  مسئولیت  همراهی 
اشتغال های  شکوفایی  شاهد  می توان  بانوان  با  متناسب  کاری  شرایط 

بود. بانوان  با  مرتبط 

شهردار تهران:
افزایش قیمت بلیت مترو دروغ سیزده است

شهردار تهران با تاکید بر اینکه مطالبی که درباره افزایش قیمت بلیت مترو نقل 
شده است حرف بی ربطی است، افزود: افزایش قیمت بلیت مترو دروغ سیزده است، 

نه بنا بر افزایش قیمت است نه تغییری در شرایط.
به گزارش دنیای جوانان، علیرضا زاکانی، شهردار تهران با انتشار ویدیویی درباره 
انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت بلیت مترو گفت: تا امروز شهرداری ظرفیت های 
مختلفی را برای امر واکسیناسیون و سایر خدمات به صورت مستقیم و غیر مستقیم در 
اختیار شهروندان قرار داده اما شهرداری دارای ظرفیت های کم نظیری است لذا سعی 

شد که از همه ظرفیت های شهرداری استفاده کنیم.
است  کرونا  با  مواجه  از  بخش  یك  درمان  و  بهداشت  موضوع  افزود:  وی 
واکسیناسیون یك جز از این بخش های بهداشت و درمان است ما در شهر نیازمند 
خدمات اجتماعی اجتماعی و زنده نگهداشتن شهر از طریق فاصله گذاری های مناسب 
هستیم و در همه این امور شهرداری خود را موظف می داند که خدمتگذار مردم باشد لذا 
در مرحله اول در هفته آینده ستاد »مدیریت بحران کرونا« را در شهرداری راه اندازی 
می کنیم و همه ظرفیت ها را برای خدمت به مردم یکپارچه می کنیم و بعد از آن با 
هماهنگی که با سایر دستگاه ها صورت می گیرد سطح خدمت را در قالب یك قرارگاه 

با سایر دستگاه ها خواهیم داشت به امید روزی که ما شاهد رفع این مشکل باشیم.
زاکانی همچنین در باره افزایش قیمت بلیت مترو نیز گفت: این از آن دروغ های 
شب سیزده است. به هر حال برخی ها چیزی ندارند بگویند و از درون یك جلسه 
تخصصی که پیرامون موضوعات تمام شده قیمت بلیت مترو و بررسی راه برای توسعه 
مترو مطرح شده بود جمله ای را در می آورند و منتشر می کنند. شهردار تهران ادامه 
داد: نه بنا بر افزایش قیمت است نه تغییری در شرایط. آنچه که دنبال می کنیم این 
است که با باال بردن ظرفیت های مترو خود را برای دوره جدیدی از خدمتگزاری آماده 
کنیم که بعد از دوره کرونا با بهره مندی افزون تری بتوانیم پاسخگوی مطالبات جدی 
مردم عزیز باشیم.وی در پایان تاکید کرد: در یك جلسه و در این خصوص درباره یك 
امر تخصصی مواردی مطرح شده بود. گزارشی به دست ما رسیده بود و ما در حال 
بررسی آن گزارش بودیم و از دل آن جلسه مطالبی منتشر شد وگرنه افزایش قیمت 

بلیت مترو حرف بی ربطی است.

استاندار تهران اعالم کرد؛
واکسیناسیون ۱۰ روزه افراد باالی ۱۸ سال تهران از سه شنبه

استاندار تهران جزئیات اقداماتی که در راستای واکسیناسیون افراد باالی ۱۸ سال 
که از روز سه شنبه در استان آغاز خواهد شد را تشریح کرد. 

به گزارش دنیای جوانان، انوشیروان محسنی بند پی در پایان جلسه ستاد استانی 
مقابله با کرونا که روز گذشته)جمعه( به صورت فوق العاده برگزار شد گفت: ظرف دو 
هفته اخیر این آمادگی از سوی استانداری تهران و دانشگاه های علوم پزشکی استان 
تهران اعالم شد که می توانیم تمهیداتی را اتخاذ کنیم که میزان واکسیناسیون و مراکز  
تجمیعی را افزایش دهیم. نهایتا در ۲4 شهریور ماه معاونت بهداشتی وزارت کشور نامه ای 
در هفت بند به همه دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ کرد که براساس آن مراکز تجمیعی 

و تیم های واکسیناتور افزایش یابند و مراکز نیز به صورت شبانه روزی فعالیت کنند.
وی ادامه داد: این اقدامات در راستای این بود که سرعت واکسیناسیون برای 
افراد باالی ۱۸ سال بیشتر شود و ظرف یك یا دو هفته این کار به پایان برسد. در 
جلسه امروز از همه فرمانداری ها گزارش میزان ظرفیت و تعداد تزریق واکسن دریافت 
شد. همه شهرستان ها اعالم آمادگی کردند که تمام اقدامات برای سرعت بخشی به 
واکسیناسیون انجام می  دهند.استاندار تهران گفت: از روز سه شنبه و ظرف ۱۰ روز که 

این اقدامات شروع خواهد شد، همه افراد هدف، دز اول واکسن را دریافت می کنند.
به گفته وی، روز گذشته ۲۵۵ هزار دز واکسن در تهران تزریق شد و قطعا تزریق دز اول 
و دوم به موازات هم انجام می شود.بندپی تاکید کرد: ۱۰ میلیون و ۶۸۲ هزار جمعیت باالی 
۱۸ سال در استان داریم و ما از وزارت بهداشت تقاضا داریم که ثبت نام از طریق دانشگاه 
های علوم پزشکی انجام شود. همچنین شرکت هایی مثل ایران خودرو و سایپا اعالم آمادگی 
کردند که روزانه ۱۰ هزار واکسن به افرادی غیر از جامعه هدف خودشان واکسن تزریق کنند.

یک روانشناس مطرح کرد:

تبعات منفی کرونا در ارتباط گیری و رشد مهارت های اجتماعی نوجوانان
مطالعات  انجمن  عضو 
تاکید  با  ایران  روان درمانی 
براینکه اوج تاثیرگذاری ارتباط 
با همساالن در سن نوجوانی است و در 
نقش  توانند  می  همساالن  سن  این 
اجتماعی  مهارت های  دررشد  مهمی 
به  روزها  این  باشند، گفت:  داشته  فرد 
ارتباطات محدود شده  دلیل کرونا این 
و باید فکری اساسی برای آن اندیشید. 
تاکید  با  باستان  فرنگیس شریفی 
با  رتباط  ا تاثیرگذاری  اوج  ینکه  برا
در  و  است  نوجوانی  همساالن در سن 
نقش  توانند  می  همساالن  سن  این 
اما  افزود:  باشند،  داشته  فرد  در  مهمی 
این روزها به دلیل کرونا این ارتباطات 
محدود شده و باید فکری اساسی برای 

این موضوع اندیشید. 
وی اظهار داشت: در نوجوانی، فرد 
به خاطر شرایطی که دارد می خواهد از 
خود  بردار  و  خواهر  و  والدین  و  خانه 
داشته  فکری  استقالل  و  مستقل شود 
باشد. نظر، ایده و عقیده اش را محترم 
این  در  بپذیرند. حال  را  و وی  شمرده 
سن حسی هم به آنها دست می دهند 

که باید از خانواده دور شوند.
روان  اختالالت  پژوهشگر  این 
اولین چیزی  تاکید کرد: حال  شناختی 
که آنها را در این شرایط جذب می کند، 
گروه همساالن است. گروه های دوستی 
در مدرسه که همسن و سال فرد هستند، 
وی را همان طور که هست می پذیرند، 
با وی متناسب با روحیات او رفتار می 
کنند، افکار و هیجان، حس های روانی 
و درونی و عالئق فرد را می پذیرند و به 
آن احترام می گذارند و نقش همساالن 

پررنگ می شود.
این عضو سازمان نظام روانشناسی 
خاطرنشان کرد: این موضوع هم جنبه 
مثبت و هم منفی دارد، اما جنبه های 

مثبت آن خیلی بیشتر است. 
وی ادامه داد: دنیا، دنیای ارتباط در 
هر مقطعی است و در واقع هر سطحی 
تحصیلی،  شغلی،  شخصی،  زندگی  از 
اجتماعی، زناشویی افراد در گرو برقراری 
ارتباط است. به طور قطع ارتباط و تعامل 
اجتماعی با همساالن رشد دهنده است.

شریفی باستان افزود: از طرفی نیز 
برقراری ارتباط می تواند به خودشناسی 
بیشتر و کسب بازخوردهای مثبت فرد از 
اعتماد  تقویت  خود، کسب خودآگاهی، 
به نفس افراد کمك کند، اما اگر شکل 
صحیح ارتباط و مدیریت ارتباطی را یاد 
نگرفته باشیم، قطعا در هر دوره از زندگی 

دچار آسیب هایی نیز خواهیم شد.
صدمه دیدن فرد در جامعه به خاطر 

ضعف در برقراری ارتباط
وی در پاسخ به این سوال که چرا 
ممکن است برقراری ارتباط اثرات منفی 
نیز به همراه داشته باشد، اظهار داشت: 
این موضوع بستگی به پیشینه و مهارت 
های اولیه افراد دارد. ممکن است فردی 
در درون زندگی خانوادگی خود مهارت 
های ارتباطی را یاد نگرفته باشد، اعتماد 
به نفس پایین داشته، حرفش را نشنیده و 
مورد پذیرش و احترام قرار نگرفته باشد.

در  فرد  این  نتیجه  در  افزود:  وی 
محیط های اجتماعی نیز ممکن است 
ضعف ارتباطی با دوستان داشته، کمرو 
ارتباط بگیرد  نتواند  یا  باشد  و خجالتی 
خودش  برعلیه  را  رفتاری  هر  حتی  و 
بداند، ضربه بخورد و غرق در هیجانات 

منفی شود.
این روانشناس تاکید کرد: در واقع 
خودآگاهی کم و ضعف سیستم ارتباطی 
و مهارتی فرد اگر تقویت نشود، ممکن 
است درون جامعه ضربه خورده و مورد 

تمسخر و سرزنش قرار گیرد.
روان  اختالالت  پژوهشگر  این 
هایی  خانواده  در  افراد  گفت:  شناختی 
با سبك های تربیتی متفاوتی رشد می 

کنند که شاید آن سبك تربیتی سبك 
مناسب و متعادلی برای روند رشد یك 
فرد  اگر  حتی  نتیجه  در  نباشد.  انسان 
های  مهارت  تقویت  از  خانواده  درون 
پایه اجتماعی، شخصیتی و رفتاری و... 
محروم مانده باشد، اجتماع کوچکی مثل 
مدرسه فرصتی است برای ارزیابی فرد 
و او در این محیط تا حدی با واقعیت 

دنیای واقعی مواجه خواهد شد.
وی افزود: ممکن است فرد متوجه 
شود که چقدر ضعیف بار آمده. بنابراین 
در مدرسه و در برخورد با همساالن و 
متوجه ضعف های خود شده  معلم ها 
اصالح  و  کردن  برطرف  در  سعی  و 

آن می کند.
ینکه  ا بیان  با  باستان  شریفی 
مشکالتی که بیماری کرونا برای قشر 
حضور  و  نوجوانان  ویژه  به  و  کودك 
کرده،  ایجاد  مدرسه  در  آنها  نیافتن 
بعد  از  بخواهیم  اگر  کرد:  خاطرنشان 
کرونا  قطعا  کنیم  نگاه  شناسی  آسیب 
به  افراد  برای  را  زیادی  منفی  تبعات 
همراه داشته است. روند رشد روانی و 
اجتماعی انسان ها را در گرو برقراری 

ارتباط می دانیم.
این  اگر  حال  کرد:  تصریح  وی 
و  روانی  رشد  و  نشود  برقرار  ارتباط 
اجتماعی به طور طبیعی صورت نگیرد، 
در نتیجه فرد به جای اینکه دستاوردهای 
مثبتی از هر مرحله رشد خود داشته باشد، 
بیشتر از همه درگیر ضعف های روانی 

خود می شود.
و  رشد  به  مدرسه  در  حضور 

خودآگاهی نوجوانان کمك می کند
یك  کرد:   تاکید  روانشناس  این 
روانی  و  اجتماعی  رشد  مراحل  سری 
فرد داریم. بخشی از این فرایند رشد در 
محیط خانه و در گرو ارتباط با والدین 
و خواهر و برادر ایجاد می شود. وقتی 
امنیت  احساس  محیط  این  در  کودك 
کند، می تواند در مرحله بعد به کشف 
مثال  بپردازد.  اطرافش  جهان  شهود  و 
جزو  کردن،  بازی  دبستانی  پیش  در 
مهارت های رشدی و شناختی فرد به 
حساب می آید و رکن اصلی بازی کردن 

برقراری ارتباط است.  
وی بیان کرد: حال وقتی فرد وارد 
مدرسه می شود اگر این فضای ارتباطی 
برایش فراهم شود بعد از ورود به مدرسه 
می تواند در تکالیف گروهی شرکت کند، 
ایده و نظر بدهد، گروهی را رهبری و در 
نقش های مختلفی کسب تجربه کند. 

همین  به  گفت:  باستان  شریفی 
دلیل وقتی تمام این نقش ها به درستی 
سپری شود، فرد با اعتماد به نفس باال، 
وارد مرحله نوجوانی و سپس جوانی می 
شود. او دیگر می داند چه گروه دوستی 
را انتخاب کند که به رشد و خودآگاهی 
و کسب دانش و تجربه وی کمك کند.
عضو انجمن مطالعات روان درمانی 
ایران با اشاره به اینکه به خاطر کرونا 
محدود  نوجوانان  برای  تجربیات  این 
از  که  مثبتی  نقاط  قطعا  گفت:  شده، 
با  و  شود  می  ایجاد  ارتباط  برقراری 
روانی  و  اجتماعی  های  مهارت  رشد 
فرد همراه است، شکل نمی گیرد و فرد 

ضعیف عمل می کند.
به  فقط  نتیجه  در  داد:  ادامه  وی 
برقراری ارتباط با والدین و خواهر و برادر 
خود محدود می شود. این درحالی است 
ارتباط افراد با گروه همساالن و تجربه 
محیط های دیگر رکن اساسی ارتباطی 
این  نداشتن  و  آید  می  حساب  به  فرد 
ارتباط در ابتدا به رشد مهارت و تعامالت 
اجتماعی و ارتباط برقرار کردن افراد و در 
ادامه به مهارت های آنها صدمه می زند.
وقتی  کرد:  بیان  روانشناس  این 
کنیم،  می  برقرار  ارتباط  دیگران  با 
پیدا  بیشتر  خودآگاهی  و  خودشناسی 
می کنیم، مهارت های شناختی، حرکتی 
مهارت  کند،  می  پیدا  رشد  بدنمان 
رهبری  مهارت  مشارکت،  و  همکاری 
مان رشد می یابد و توانمندی هایمان 
از  را  مسائل  خیلی  و  شود  می  بیشتر 

دوستانمان یاد می گیریم.
اینها  وقتی  نتیجه  در  افزود:  وی 
نباشد، مهارت ها نیز شکل نمی گیرد. 
فرد در این مهارت ها دچار ضعف می 
شود. به همین دلیل در آینده کودکانی 
ارتباطی  دنیای  از  که  داشت  خواهیم 

چیزی نمی دانند.
ز  و مر ا گیر  شه  گو ن  کا د کو

بزرگساالن افسرده آینده 
 : کرد تصریح  باستان  شریفی 
که  هایی  بچه  داده  نشان  تحقیقات 
و  نشین  نه  خا و  گیر  گوشه  بیشتر 
بیشتر  بزرگسالی  در  اند،  بوده  خجالتی 
شوند.  می  اجتماعی  اضطراب  دچار 
یعنی در برقراری با دنیا و ارتباطات و 
موقعیت های جدید دوری می کنند و 
آنها  در  نیز  اجتماعی  اختالالت  درصد 

باال می رود.  
روان  اختالالت  پژوهشگر  این 
ارتباط  شناختی گفت: در شرایط فعلی 

تواند  می  زیادی  مزایای  کردن  برقرار 
کودکان  ویژه  به  افراد  باشد.  داشته 
خود  دوست  با  توانند  می  نوجوانان  و 
به  دارند  اعتماد  وی  به  که  کسی  و 
صورت مجازی یا با حفظ پروتکل های 
ارتباط بگیرند، حرف بزنند و  بهداشتی 
در تعامل باشند؛ چرا که در نتیجه این 
گفت و گو و شنیده شدن از سوی یك 
خود  از  درکی  فرد  همسال،  و  دوست 
دریافت می کند و ناراحتی ها و نگرانی 

هایش کمتر می شود.
اینکه  به  اشاره  با  روانشناس  این 
بی  با  تعامل  و  ارتباط  نکردن  برقرار 
میلی و بی انگیزگی فرد همراه خواهد 
بود گفت: تعامل، تعامل می آورد. وقتی 
ارتباط  کنند  می  برقرار  ارتباط  افراد 
دارد  دوست  فرد  و  کند  می  پیدا  رشد 
این ارتباطات ادامه پیدا کند، اما  وقتی 
نباشد، فرد در ادامه بی انگیزه و بی هدف 
شده و از بیرون رفتن می ترسد، گوشه 
نشین شده و دچار اضطراب و در نتیجه 

افسرگی می شود.
برای  ای  برنامه  به  فوری  نیاز 
روانشناختی  مشکالت  از  جلوگیری 

حاصل از کرونا
در  داد:  ادامه  درمانگر  روان  این 
تخلیه  نیز  روانی  های  انرژی  ارتباط 
می شود؛ چرا که همه به شنیده شدن، 
درك شدن، صحبت کردن، بازی کردن، 
مسیر  وهم  همراه  فکری،  هم  ارتباط، 
شدن و... نیاز داریم. در نتیجه در این 
مسیر انرژی های منفی از جمله خشم، 

درد، اضطراب و... تخلیه می شود.  
فرد  نباشد  که  ارتباط  افزود:  وی 
مواقعی  و در  پذیر و عصبانی  تحریك 
خانه  در  ئم  دا شود،  می  پرخاشگر 
بودن و تعامل نداشتن و قرارگیری در 
حالت یکنواخت و یکسان فرد را دچار 
را  فرد  درماندگی  همین  و  درماندگی 

تحریك پذیر و عصبانی می کند.  
شریفی باستان در پایان گفت: در 
این شرایط خاص خیلی اهمیت دارد که 
دولتمردان یکسری کارگروه متشکل از 
جامعه  پزشکان،  مربیان،  روانشناسان، 
بحران  این  حل  برای  و...  شناسان 
تشکیل دهند و بسته هایی را در قالب 
بسته های درمانی و مداخالتی و برنامه 
مثل  جایگزین  برنامه  و  آموزشی  های 
برنامه هایی در خصوص شکل دادن و 
تقویت مهارت های رفتاری افراد تدوین 
و در اسرع وقت در اختیار خانواده ها و 

مدارس قرار دهند.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران:
۱۰هزار دانشجوی گروه علوم پزشکی واکسینه شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران با اعالم اینکه ۱۰ هزار دانشجوی گروه 
علوم پزشکی آزاد تهران واکسینه شده اند، از تزریق ُدز اول واکسن سایر دانشجویان 

طی ۲۵ روز آینده خبر داد.
از معاونت فرهنگی و آموزشی وزارت بهداشت،  به گزارش دنیای جوانان 
دانشگاه  این  دانشجویان  واکسیناسیون  وضعیت  آخرین  درباره  خوشدل  علیرضا 
دانشجویان  از  اعم  پزشکی  علوم  گروه های  دانشجویان  واکسیناسیون  گفت: 
نفر می شود،  هزار   ۱۰ که شامل  غیره  و  آزمایشگاهی  علوم  پرستاری،  پزشکی، 

انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه ُدز اول واکسیناسیون این تعداد از دانشجویان تزریق 
شده است، اظهار داشت : در حال حاضر ُدز دوم در حال تزریق به این دانشجویان 

بوده و به زودی به اتمام می رسد.
گروه  دانشجویان  واکسیناسیون  تامین  خصوص  در  البته  داد:  ادامه  وی 
داروسازی مشکل داشتیم که خوشبختانه ُدز اول تامین شد اما هنوز ُدز دوم این 

گروه از دانشجویان تامین نشده است.
خوشدل با اعالم اینکه واکسیناسیون اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
هفته  چهارشنبه  از  دانشجویان  سایر  واکسیناسیون  گفت:  است،  رسیده  اتمام  به 
گذشته در مراکز مختلف دانشگاه آزاد و پایگاه های وزارت بهداشت آغاز شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران تصریح کرد: در واحدهای دانشگاه 
آزاد استان تهران، ۱۸ مرکز واکسیناسیون که ۱۰۰ کانتر واکسیناسیون دارد، در 

نظر گرفته شده و دانشجویان می توانند مراجعه کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که تا ۲۵ روز آینده دز 

اول همه دانشجویان علوم پزشکی تهران را تمام کنیم.
خوشدل ضمن اشاره به اینکه هنوز تقویم آموزشی ۱4۰۰-۱4۰۱ به طور 
رسمی از سوی وزارت بهداشت و سازمان مرکزی ابالغ نشده است، گفت: طبق 
شهریورماه   ۲۵ از  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  برنامه  سال  هر  روال 

آغاز خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران با بیان این مطلب که ترم تحصیلی 
ُدز دوم  تلفیقی )مجازی و حضوری( است، گفت: منتظر هستیم تزریق  پیش رو 
بیش از ۷۰ درصد دانشجویان تکمیل شود تا پس از آن احتمااًل از نیمه های آبان ماه 

کالس های عملی و آزمایشگاهی را حضوری برگزار کنیم.

از مهرماه سال جاری؛
معافیت تحصیلی دانشجویان اینترنتی صادر می شود

براساس اعالم سازمان امور دانشجویان و با هماهنگی سازمان وظیفه عمومی 
ناجا، از مهرماه سال جاری معافیت تحصیلی دانشجویان به صورت اینترنتی صادر 

می شود.
با حضور نمایندگان سازمان وظیفه عمومی ناجا در سازمان امور دانشجویان، 
کارگاه آموزشی درخواست و صدور اینترنتی معافیت تحصیلی دانشجویان در تمام 
مقاطع تحصیلی برای کارشناسان آموزشی حوزه نظام وظیفه دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی به شیوه مجازی برگزار شد.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه با پیگیری سازمان امور دانشجویان 
و موافقت سازمان وظیفه عمومی ناجا، از مهرماه سال جاری برای دانشجویان 
جدیدالورود درخواست و صدور معافیت های تحصیلی در همه مقاطع تحصیلی 
کارگاه  شد،  خواهد  صادر  اینترنتی  شیوه  به  حضوری  مراجعه  به  نیاز  بدون 
وظیفه  نظام  حوزه  آموزشی  کارشناسان  برای  اقدام  این  انجام  فرایند  آموزشی 

برگزار شد. دانشگاه ها 
در این نشست، نمایندگان و کارشناسان سازمان وظیفه عمومی ناجا و رئیس 
اداره خدمات آموزشی و کارشناسان اداره کل امور دانشجویان داخل سازمان امور 
دانشجویان، تمامی مراحل فرآیند ثبت درخواست و صدور نهایی معافیت تحصیلی 
را برای کارشناسان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تشریح کرده و به سواالت 

مطروحه پاسخ دادند.

بازداشت اعضای باند کپِی کارت های بانکی در کرج
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز از بازداشت اعضای یك باند خبر داد 
و گفت: اعضای این باند با کپی کارت های بانکی اقدام به خرید طال با حساب قربانیان 

خود می کردند.
به گزارش دنیای جوانان، حسن مددی دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز 
در این باره گفت: با مراجعه فردی به پلیس فتا که اعالم می کند متوجه برداشت از حساب 

خود شده دستورات برای بررسی موضوع صادر شد.
او افزود: در بررسی پرینت حساب این شخص، مشخص شد که پول به حساب شخص 
طالفروشی واریز شده است، لذا فرد طالفروش به عنوان مطلع به پلیس فتا احضار و در 
بررسی فیلم دوربین های مداربسته مشخص شد زن و مردی به آن طالفروشی مراجعه و 

با کپی تهیه شده از کارت مالباخته اقدام به خرید طال کرده اند.
دادستان عمومی و انقالب کرج ادامه داد: در بررسی های کارشناسی، فرد مظنون 
شناسایی و مشخص شد فردی که اقدام به خرید طال کرده قبال نیز سابقه چنین اقدامی 
را داشته است.مددی با تشریح اقدامات فنی و سپس دستور جلب بدوی دو نفر از افراد 
سابقه دار و مغز متفکر این باند گفت: با نیابت قضایی، فردی که معروف به چاپگر بوده به 
همراه زنی که با عنوان همسر قالبی وی در طالفروشی ها اقدام به خرید طال کرده بودند 

با یکی دیگر از همدستان این باند دستگیر شدند.
وی با اشاره به رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادیاری دادسرای کرج توضیح 
داد: از محل بازداشت متهمان، دو دستگاه کپی کارت، یك لپ تاپ که در آن نرم افزار کپی 

کارت بوده به همراه ۲۵ کارت بانکی خام یا کپی کشف و ضبط شده است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با بیان محدوده فعالیت این باند گفت: 
این افراد در مناطقی از قبیل شهرك صنعتی گلبون، شهرك صنعتی پرند، جاده بهشت 
زهرا و محدوده آزادگان در کرج، تحت عنوان میوه فروش در کنار خیابان بساط کرده و 

پس از خرید مردم و پرسیدن رمز کارت بانکی قربانیان، اقدام به کپی کارت ها کرده و 
سپس با آن طال می خریدند.

وی از مردم خواست ضمن پرهیز از خرید از دستفروش ها با کارت های بانکی، در 
سایر خریدها نیز رمز عبور را شخصا وارد کنند تا در دام باندهای کپی کارت بانکی نیفتند.

مرگ مرد جوان در خط ویژه بزرگراه اشرفی اصفهانی
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت از فوت عابر پیاده بر اثر برخورد اتوبوس 

BRT در خط ویژه بزرگراه اشرفی اصفهانی خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، سرهنگ احسان مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس پایتخت 
در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار کرد: ساعت ۱۹:۲۰ پنجشنبه شب گذشته در مسیر 
شمال به جنوب بزرگراه اشرفی اصفهانی پایین تر از تیراژه داخل خط ویژه یك دستگاه 
اتوبوس BRT به شدت با یك نفر عابر پیاده برخورد کرد.او با بیان اینکه ورود ناگهانی 
این عابر در مسیر و راه این اتوبوس مزید بر علت این واقعه بود تصریح کرد: در اثر شدت 
ضربه عابر پیاده که یك مرد بود در محل حادثه فوت کرد که بالفاصله تیم کارشناسی 
منطقه ۵ پلیس راهور پایتخت، در محل حادثه حاضر شد و با ایمن سازی محدوده تصادف 

برای جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار به بررسی علل و عوامل این تصادف پرداختند.
رئیس اداره تصادفات پلیس پایتخت به عابران پیاده توصیه کرد: به هیچ وجه به صورت 
ناگهانی وارد خطوط ویژه اتوبوسرانی نشده و برای تردد حتما از پل های عابر پیاده نصب شده 
در مسیر این ایستگاه ها استفاده کنند تا شاهد این گونه حوادث ناگوار در سطح معابر نباشیم.

هشدار پلیس فتا درباره خرید رمزارز از صرافی ها
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره خرید رمزارز 

از طریق صرافی ها هشدار داد.
به گزارش دنیای جوانان، سرهنگ محمدعلی رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرائم سایبری پلیس فتا گفت: متاسفانه مردم ما بدون دانش وارد زمینه سرمایه گذاری و 
خرید و فروش رمز ارزها می شوند. یکی از خطراتی که کاربران را تهدید می کند این است 
که از صرافی هایی استفاده می کنند که هیچ شناختی روی اعتبار آنها ندارند.وی افزود: 
برخی افراد از صرافی هایی رمزارز خریداری کرده اند که آن صرافی ها کالهبردار بوده اند 

و در مدت کوتاهی صرافی جمع شده و افراد دسترسی به سرمایه های خود نداشته اند.
سرهنگ رجبی بیان کرد: خطر دیگری که افراد سرمایه گذاری کننده روی رمزارزها 
را تهدید می کند، خرید از برخی صرافی هاست که ممکن است به دلیل تحریم های آمریکا 
علیه کاربران ایرانی، امکان دسترسی به دارایی های خود از طریق آنها را از دست بدهند.
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کرم ها با تبادل RNA، خاطرات خود را با 
دیگران به اشتراک می گذارند.

دوره ی وحشتناك مسمومیت غذایی تجربه ای نیست که فراموش شود. کرم 
حاصل  اطمینان  نه تنها   )Caenorhabditis elegans علمی  نام  )با  الگانس 
می کند که آن را به خاطر می آورد، بلکه از نظر ژنتیکی نیز تهدید آن وعده غذایی 
ناخوشایند را به فرزندان خود منتقل می کند تا آن ها را مجبور کند که از آن دور بمانند. 
اگر با بدشانسی یکی از آن کرم ها له شود، هشدار رمزگذاری شده در RNA می تواند 
از بدن در حال متالشی  شدن کرم نشت کند و به طور بالقوه توسط هریك از اعضای 

در حال عبور این گونه برداشته شود.
از آزمایشگاه مورفی  انتقال حافظه توسط پژوهشگرانی  ابزار قابل  توجه  این 
دانشگاه پرینستون آمریکا به عنوان مجموعه مطالعاتی روی رفتارهای ارثی در این 

نماتد کشف شده بود.
به  علت وجود مانع نسبتا محکم میان سلول های زایا که نسل جدید را پدید می آورند 
و سلول های بدن والد، زمانی این باور وجود داشت که رویدادهایی که فیزیولوژی والد را 
تحت  تأثیر قرار می دهند، نمی توانند در فرزندان آن ها برجای بمانند. این دیدگاه با کشف 
اینکه تنش های محیطی در جانورانی نظیر C. elegans موجب تغییر نحوه ی فعال  

شدن ژن ها نه تنها در فرزندانشان بلکه در نسل های آینده می شود، کنار گذاشته شد.
پدیده ی فوق مختص کرم ها نیست. ژن های فرزندان مگس های میوه و حتی 
موش ها را می توان با نشانه هایی در محیط والدین آن ها تغییر داد و عمال عملکردهای 

زیستی نسل های آینده را دستخوش تغییر کرد.
سال گذشته، پژوهشگرانی در آزمایشگاه کولین مورفی، متخصص زیست شناسی 
باکتری  خوردن  به  الگانس  کرم  واکنش های  مورد  در  را  خود  یافته های  موکولی، 
این  کردند.  منتشر   )Pseudomonas aeruginosa( آئروژینوزا  سودوموناس 
باکتری برای آن ها سمی است.کرم ها رشته های RNA را از غذای سمی خود از 
طریق روده جذب کرده بودند که در میان آن ها قطعه  ی RNA غیر کدکننده ای به 
نام P۱۱ قرار داشت. مشخص شد این تکه ی اسید نوکلئیك به کد متناظر آن در ژنوم 
کرم متصل می شود )ژنی که maco-۱ نامیده می شود( که در ادراك حسی نقش 
دارد. درنتیجه ی این امر، کرم یاد می گیرد در آینده از P. aeruginosa اجتناب کند. 
به طرز شگفت آوری، این تغییر رفتاری بر زادگان کرم نیز تأثیر می گذارد و حداقل به 
چهار نسل بعدی یاد می دهد از این غذای میکروبی خاص اجتناب کنند. آخرین آزمایش 
نشان می دهد که حافظه ژنتیکی امری کامال خانوادگی نیست و شواهدی وجود دارد 
که نشان می دهد به شکل افقی نیز منتقل می شود؛ اما برای این کار، به طور غم انگیزی 

ابتدا معلم باید متالشی شود. مورفی می گوید:
دریافتیم که کرم می تواند یاد بگیرد از این باکتری بیماری زا دوری کند و اگر آن 
کرم را له کنیم یا حتی فقط از محیطی استفاده کنیم که کرم ها در آن شنا می کنند و آن 
محیط یا کرم های له شده را به کرم هایی بدهیم که آن تجربه را نداشته اند، این کرم ها 
نیز یاد خواهند گرفت از آن پاتوژن پرهیز کنند.بررسی نماتدهایی که قدرت یادگیری 
ترفند اجتناب فوق را ندارند، نشان داد که با وجود نقش شناخته شده ی maco-۱ در 
پرهیز از سودوموناس، وجود این ژن به تنهایی نمی تواند علت ارثی بودن این رفتار را 
توضیح بدهد. اتفاق دیگری در حال رخ دادن بود؛ بنابراین پژوهشگران در جستجوی 

کشف عوامل دیگر پشت  صحنه ی این سازگاری عصبی عجیب برآمدند.
مظنون اصلی، ژن پرش کننده دوره گردی به نام Cer۱ بود که قباًل مشخص 
شده بود ویژگی های مناسبی دارد که بتواند مانند ویروس ها از بخشی از ژنوم به بخش 
دیگر ژنوم بپرد. مورفی می گوید:آنچه ما کشف کردیم، این است که به  نظر می رسد 
رتروترانسپوزونی )ژن های انتقالی( به نام Cer۱ که ذرات ویروس مانندی ایجاد می کند، 
حافظه ای را نه تنها بین بافت های مختلف یك کرم )از سلول های زایا به نورون ها( حمل 

می کند، بلکه این حافظه را بین افراد نیز منتقل می سازد.
کرم هایی که به طور طبیعی فاقد Cer۱ بودند یا با هدف نداشتن آن ویرایش 

شده بودند، نمی توانستند خوردن مقدار اندکی از P. aeruginosa را تحمل کنند.
البته این تجربه ی یادگیری بدون خطر نیست. رفتار پرش رتروترانسپوزون می تواند 
باعث آسیب شود؛ زیرا خود را وارد بخش هایی از ژنوم جانور می کند و این امر نشان 

می دهد که نسبت  به آسیب های بالقوه، باید مزیتی داشته باشد.
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ر  و صد تسهیل  طرح 
که  ر  کسب وکا مجوزهای 
به  اسالمی  شورای  مجلس 
است،  کرده  تصویب  آن  کلیات  تازگی 
عنوان  به  آن  از  اقتصادی  کارشناسان 
اقتصاد  از  مانع زدایی  برای  قدم  اولین 
کشور و تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد یاد 
مطالعات  ملی  مرکز  رئیس  و  می کنند 
هم  کسب وکار  محیط  بهبود  و  پایش 
ملزومات اجرای موفق آمیز این طرح را 
در همت دولت و مراجع صدور مجوزها، 
پشتیبانی مالی، نیروی انسانی و حمایت 
و  زدایی  مقررات  هیئت  تصمیمات  از 
مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط 

کسب وکار اعالم کرد.
به گزارش دنیای جوانان، مجلس 
یازدهم اواخر هفته گذشته کلیات طرح 
تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را 
طرح،  این  براساس  که  کرد  تصویب 
دولت مکلف می شود در راستای ایجاد 
قوانین  مورد  در  اطالعات  شفافیت 
پایگاه  کسب وکار،  حوزه  مقررات  و 
و  دهد  ارتقا  را  کسب وکار  اطالعات 
پس از مدتی دیگر دولت اجازه اجرای 
پایگاه  این  در  ثبت  بدون  را  قانونی 

نخواهد داشت.
ند  ا می تو فردی  هر  همچنین 
درگاه  در  را  خود  مجوز  درخواست 
ملی کسب وکار ثبت و پس از سه روز 
مجوز را دریافت کند و این فرآیند تنها 
حوزه  به  مربوط  کسب وکارهای  برای 
سالمت، بهداشت و محیط زیست که 
براساس بازه زمانی تعریف شده تا سه 

ماه طول بکشد.
عالوه براین، بسیاری از مشاغل از 
جمله داروخانه و نانوایی تا کارشناسان 
دادگستری  که دچار محدودیت هستند، 
بر مبنای این طرح دیگر محدودیت هایی 
از جمله ظرفیت ها، محدودیت صنفی و 
فاصله جغرافیایی را نخواهند داشت که 
رونق  جهت  در  بزرگی  گام  اقدام  این 

کسب وکارها است.
ثر  متا ح  طر ز  ا غلی  مشا چه 

می شوند؟ 
از جمله مهمترین مشاغلی که در 
تاثیر  تحت  طرح  این  تصویب  صورت 
داروخانه ها،  نانوایی ها،  می گیرند  قرار 
رانندگی،  آموزش  مرکز  سونوگرافی، 
وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس 

و سایر شغل های دارای محدودیت های 
مشابه هستند.

برای آنکه این طرح پس تصویب و 
تبدیل به قانون ضمانت اجرای کافی را 
داشته باشد، مقرر شده که در صورتی که 
مراجع صدور مجوز در زمان مشخص به 
درخواست متقاضی که در سامانه درگاه 
ملی مجوزهای کشور ثبت شده پاسخ 
گرفته  نظر  در  موافق  عنوان  به  ندهند 
شده و مجوز به صورت خودکار از سوی 

سامانه صادر خواهد شد.
همچنین در صورتی که متقاضی 
هنگام ثبت درخواست اطالعات نادرستی 
ثبت کند تا دو سال از امکانات سامانه 
در  اینکه  ضمن  شد،  خواهد  محروم 
ماموران  استعالم  با  مواجهه  هنگام 
مجوز  یکتای  شناسه  ارائه  ضابطین، 
صادره کافی است و درخواست مدرك 
محسوب  جرم  مجوز  دارنده  از  اضافی 

خواهد شد.
امضاهای طالیی حذف می شوند

در این زمینه، احسان خاندوزی - 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن 
طرح  کلیات  از  دفاع  در  مجلس  علنی 
کسب وکار  مجوزهای  صدور  تسهیل 
از  بسیاری  طرح  این  تصویب  گفت: 
انحصارطلبی ها  و  رانت ها   ، فسادها
طالیی  امضاهای  و  می زند  کنار  را 
تبدیل  همچنین،  می دهد.  کاهش  را 
پسینی  نظارت  به  پیشینی  نظارت 
و  مجوزها  اخذ  در  شفافیت  ایجاد  و 
قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم 

این طرح است.
عالوه براین، علی فیروزی- رئیس 
مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط 
ایسنا  به  طرح  این  درباره  کسب وکار 
مجوزهای  صدور  تسهیل  طرح  گفت: 
کسب وکار چهار بخش دارد که بخش 
پارادایم  تغییر  و  مجوزها  به  آن  اول 

نظارت  و  می شود  مربوط  مجوزدهی 
تغییر  به پسینی  پیشینی  از  بر مجوزها 
مردم  کسب وکار  شروع  که  می کند 
افراد  بلکه  نمی داند  مجوز  وابسته  را 
دارای شرایط مورد نیاز برای کسب وکار 
سامانه  در  خود  درخواست  و  اطالعات 
وارد می کنند و پس از آن مجوز برای 
آن ها به صورت خودکار صادر می شود 
و چه مجوزهای تایید محور و چه ثبت 
دریافت  را  مجوزها  یکتای  کد  محور 

می کنند.
طرح  این  دوم  بخش  افزود:  وی 
پرقدرت موتور  فعالیت  از  به جلوگیری 
مقررات زایی مربوط می شود که در این 
و  دستورات  مقررات،  همه  باید  طرح 
بخشنامه های سازمان ها در یك سامانه 
دیگر  بخش  شود.   ثبت  مشخص 
کسب وکار،  مجوزهای  صدور  طرح 
تسهیالت  قراردادهای  شفاف سازی 
در  مردم  آن  پی  در  که  است  بانکی 
قرار می گیرند  قراردادهای خود  جریان 
تا مورد اجحاف قرار نگیرند و حاکمیت 
نیز از نحوه توزیع تسهیالت در بخش 

تولید آگاه می شود. 
شروط اجرای موفق طرح تسهیل 

صدور مجوزهای کسب وکار
چهارم  بخش  داد:  ادامه  فیروزی 
ی  ها ز مجو ر  و صد تسهیل  ح  طر
بازارهای  از  کسب وکار به رفع انحصار 
خدمات حقوقی چون سردفترها، وکال، 
مربوط  دادگستری  رسمی  کارشناسان 

می شود. 
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش 
اجرای  ر  کسب وکا محیط  بهبود  و 
دولت  همت  به  منوط  را  طرح  این 
و  دانست  مجوزها  صدور  مراجع  و 
اجرای  ملزومات  از  دیگر  یکی  گفت: 
انسانی،  نیروی  مالی،  پشتیبانی  طرح 
مقررات  هیئت  تصمیمات  از  حمایت 

از  باید  دیگر  سوی  از  است.  زدایی 
دبیرخانه هیئت مقررات زدایی که مرکز 
محیط  بهبود  و  پایش  مطالعات  ملی 
عالوه  شود.  حمایت  است،  کسب وکار 
براین، باید ضمانت های اجرا به صورت 
که  شویم  مطمئن  و  شود  اجرا  دقیق 
این مسیر درست طراحی شده و دقت 
زیادی در اجرای آن صورت گیرد زیرا 
موضوع جدیدی است و پارادایم در حال 

تغییر است.
از سوی دیگر، کامران ندری در 
با ایسنا درباره تاثیرات طرح  گفت وگو 
کسب وکار  مجوزهای  صدور  تسهیل 
طرح  کلیات  با  رابطه  در  کرد:  اظهار 
کسب وکار  مجوزهای  صدور  تسهیل 
باید بگویم که اقدام درست و به جایی 
بوده است زیرا یکی از چالش های جدی 
اقتصاد کشور همین موانع اداری است 
مختلف  مجوزهای  عنوان  تحت  که 
می شود  رها  کسب وکا شروع  نع  ما
ایجاد  برخی  برای  نیز  انحصاری  و 

کرده است. 
صدور  تسهیل  طرح  مثبت  تاثیر 

مجوزها بر اقتصاد 
وی افزود: اگر جزئیات این طرح 
آن  در  تغییراتی  باشد،  قبول  قابل  نیز 
نیز  تصویب  از  پس  و  نشود  ایجاد 
صورت  اجرای  برای  جدی  اهتمام 
اقتصاد  بر  مثبتی  اثر  می تواند  گیرد، 

کشور داشته باشد. 
ادامه این کارشناس اقتصادی  در 
گفت: به عنوان مثال در حوزه ساخت 
در  فساد  غیرضرور،  موانع  اگر  مسکن 
برای  زائد  مجوزهای  و  اداری  سیستم 
طی کردن فرآیند ساخت مسکن حذف 
شود و ساخت وسازها به صورت اصولی 
تا  نیست  نیازی  دیگری  شوند،  انجام 
شود  ساخت وساز  وارد  مستقیما  دولت 
بلکه  کند  پیدا  مالی  تامین  مشکل  و 
بخش خصوصی با انگیزه و منابع مالی 
کافی خود می تواند تعداد مسکن مورد 

نیاز کشور را تامین کند.
عالوه براین، علی سعدوندی- یك 
کارشناس اقتصادی طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کسب وکار را پیشرفت بزرگی 
می داند  کسب وکارها  تسهیل  راه  در 
از  مورد  اولین  طرح  این  کرد:  بیان  و 
مانع زدایی در اقتصاد کشور در سالی به 

همین نام خواهد بود.

پیام تبریک مدیرعامل بانک پارسیان به مناسبت فرارسیدن 
بیستمین سالگرد تاسیس بانک

فرارسیدن  پیامی،  در  پارسیان  بانك  مدیرعامل 
بیستمین سالگرد فعالیت بانك پارسیان را تبریك گفت.

بیستمین   : است  آورده  پیام  این  در  دکترپرویزیان 
همکاران  تمامی  به  را  پارسیان  بانك  تاسیس  سالگرد 
ارجمند،  سهامداران  پرتالش،  و  توانمند  پذیر،  مسئولیت 

مشتریان معزز و ذی نفعان بانك تبریك می گویم.
بانك پارسیان در حالی بیستمین سال فعالیت خود را سپری کرده است، که 
طی این سال ها ، با تکیه بر نیروی انسانی توانمند و کارآمد و به پشتوانه اعتماد 
مشتریان و حمایت سهامداران توانسته است به عنوان بانك تسهیل گر و محرك 
چرخه های اقتصاد با پشتیبانی از تولید، رفع موانع کسب وکار و ایجاد اشتغال پایدار 
تسهیالت  اعطای  از طریق  اجتماعی  و مسئولیت های  رسالت  ایفای  ، همچنین 
اشتغالزایی و قرض الحسنه در مناطق کمتربرخوردار، کارنامه ای درخشان ارایه داده 
و نام و جایگاه خود را بیش از پیش در جامعه به عنوان بانکی پیشگام مطرح کند.

تداوم تحریم ها از یك سو و پاندمی ویروس کرونا از سوی دیگر سال های 
سخت برای کشور و نظام بانکی رقم زد. شیوع ویروس کرونا و پیامدهای آن زندگی 
بین همکاران روزهای  داد، دراین  قرار  تاثیر  به شکل وسیعی تحت  را  هموطنان 
پراضطراب و سختی را پشت سرگذاشتند، خانواده بانك پارسیان در غم از دست دادن 
فرزندانی عزیز به سوگ نشست و به تبع آن شرایط پرتنش و دشواری بر محیط کار 
مستولی بود، ولی همکاران پرتالش ما همگام با سایر دستگاه ها و همچون گذشته 
با اخالص تمام با وجود شرایط سخت فعالیت، در ارائه خدمات به مردم هیچ گونه 

کوتاهی نکرده و اجازه ندادند تا چرخ اقتصاد کشور از حرکت باز ایستد.
در واقع فعالیت شما همکاران در این برهه حساس مصداق بارز از خودگذشتگی 
و تعهد به خدمت بوده است که جا دارد به نوبه خود ضمن آرزوی سالمتی ، از 

زحمات یکایك شما در سراسر کشور قدردانی و تشکر نمایم.
دار  میراث  ما  امروز  ارجمند؛  سهامداران  و  گرامی  نفعان  ذی  مشتریان، 
دستاوردهای مدیران باتجربه وکارکنان خدوم و پرتالشی هستیم که با تمام توان 
پاسدار سرمایه های ارزشمند و دارایی های شما بودند و تمام ظرفیت و توانایی های 
خود را برای خلق ارزش بیش از پیش به کار بسته اند تا بانك پارسیان بتواند با نوآوری 
در خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان همانند گذشته به عنوان یك بانك 
خوشنام در نظام بانکی بدرخشد و همواره برای ایران و ایرانیان افتخار آفرین باشد.

با  و  مضاعف  تالش  با  بانك  تاسیس  سالگرد  بیستمین  طلیعه  در  امیدوارم 
همدلی و وفاق بیشتر بتوانیم ضمن تحقق چشم انداز بانك که همانا ” بانك متمایز 
و نوآور” است، همچنان در راستای تحقق جهش تولید و توسعه و آبادانی کشور در 
سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال” تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 

” نام گرفته به سهم خود گام برداریم.
اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم هیات مدیره، فرارسیدن سالروز تاسیس 
بانك پارسیان را به سهامداران ارجمند، مشتریان گرامی و همچنین همکاران تالشگر 
که از مهم ترین سرمایه های بانك هستند، تبریك گفته و امید است با عزمی راسخ، 
اندیشه ای خالق و پایبندی به مشتری مداری بتوانیم با لطف خداوند متعال بیش از 

پیش در مسیر خدمت گذاری و تحقق اهداف بانك گام برداریم.

قرعه کشی دوره های نهم و دهم طرح راه رفاه برگزار شد
در راستای ایجاد روابط بلندمدت و بهره¬مندی اعضای باشگاه مشتریان بانك 
رفاه از مزایای عضویت در باشگاه، مراسم قرعه کشی دوره های نهم و دهم طرح 

»راه رفاه باشگاه مشتریان« برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانك رفاه کارگران، طرح “راه رفاه” ویژه مشتریانی 
است که عضو باشگاه این بانك هستند و هر ماهه بر اساس قرعه کشی از جوایز 

مربوطه برخواردار خواهند شد.
بر اساس این گزارش، در هر دوره از قرعه کشی طرح راه رفاه باشگاه مشتریان، 
اعضای باشگاه می توانند با انجام فعالیت های باشگاهی همچون، عضویت، تکمیل 
پروفایل، دعوت از دوستان و تراکنش های دارای امتیاز نظیر، پرداخت قبض، خرید 
شارژ، انتقال وجه حساب به حساب و کارت به کارت و … از درگاه های مختلف 
باشگاه مشتریان  در منوی طرح ها در سایت  امتیازی  )مدل  رفاه کارگران  بانك 
قابل مشاهده است( در قرعه کشی شرکت کرده و از شانس برنده شدن جوایزی 

به این شرح بهره مند شوند:
کمك هزینه خرید لوازم منزل

کمك هزینه سفر
کمك هزینه خرید لوازم ورزشی

کمك هزینه چکاپ پزشکی
اسامی برندگان دوره های نهم و دهم طرح راه رفاه      

ارتقای فرهنگ سازمانی در صدر برنامه های بانک کارآفرین
ارتقای فرهنگ سازمانی از طریق آموزش مستمر و بهره گیری از کارکنانی، 
صدر  در  توسعه سازمانی  و  بیشتر  مداری  مشتری  به منظور  متعهد  و  متخصص 

برنامه های بانك کارآفرین قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی بانك کارآفرین، دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل در 
مراسم افتتاحیه ساختمان تابان این بانك با تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ سازمانی 
به ویژه  و  سازمان ها  تمامی  حاضر  در عصر  کرد:  خاطرنشان  مطلب  این  اعالم  با 
شرکت ها و بنگاه های مالی نیاز دارند تا با ارتقای فرهنگ سازمانی مسیر توسعه و 

پیشرفت سازمانی خود را هموار کنند.
وی همچنین افزود: توسعه سازمانی، توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت و 
بنابراین همگی همکاران باید تالش کنند در راستای تحقق اهداف سازمان همگام 
و هم راستا عمل کنند.مدیرعامل همچنین خاطرنشان کرد: نیروی انسانی متعهد و 
متخصص در راستای تحقق اهداف و استراتژی های سازمانی عمل خواهند کرد و بر 
این اساس بانك کارآفرین جذب نیروی های متخصص و متناسب با رشته تحصیلی 

تخصصی را از اولویت های مهم کاری خود می داند.
وی همچنین افزود: بانك کارآفرین بانکی مشتری مدار است و ضرورت دارد 
با توجه به سرعت شتابان تکنولوژی و فناوری های نوین، کارکنان بانك آموزش های 
تخصصی، به روز و متناسب با بخش کاری خود را دریافت کنند تا بتوانند خدمات 
موردنیاز مشتریان خود را با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه دهند 

و در راستای مشتری مداری بیشتر گام بردارند.
دکتر فرزین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به درگذشت زنده یاد رضا 
اجل افشار معاون حقوقی بانك خاطرنشان کرد: فقدان آقای اجل افشار برای تك تك 
همکاران سخت و دشوار است و متأسفانه ما همکاری بسیار متعهد، متخصص، خبره 
و با سعه صدر را که دارای سالمت کاری بسیار باالیی بود، براثر بیماری کرونا از 
دست دادیم و خالء ایشان در بانك کاماًل احساس می شود.وی خاطرنشان کرد: آقای 
اجل افشار دومین همکار بانك هستند که متاسفانه بعد از آقای حسن زاده رئیس 
شعبه مهرآباد جنوبی که ایشان هم از همکاران متخصص و کارآمد ما بودند، براثر 
بیماری کرونا از دست دادیم. از تمامی همکاران خواهش می کنم مراقب سالمتی 

خود و خانواده هایشان باشند تا خدای ناکرده اتفاق ناگواری نیفتد.
برای  بانك  پشتیبانی  مدیریت  زحمات  از  تقدیر  با  همچنین  فرزین  دکتر 
تجهیز و راه اندازی ساختمان تابان خاطرنشان کرد: با همت همکاران این مدیریت 
ساختمان جدید بانك آماده بهره برداری شد تا معاونت بانکی و مدیریت های ذی ربط 

در آن استقرار یابند.

رونق اقتصاد با تامین مالی بانک ایران زمین
صندوق توسعه ملی با انتشار گزارشی، نحوه توزیع بانکی مبلغ قراردادهای 
عاملیت ارزی و ریالی را شرح داد و بررسی  این گزارش نشان داد که ۱۲ طرح صنعت 

و معدن با حمایت بانك ایران زمین راه اندازی گردیده است.
پیش تر در خصوص عدم حمایت بانك ها از تولید و تولیدات داخلی و همینطور 
بازرگردانی گفته بودیم. اما هیچگاه یك طرفه نگاه کردن به موضوعات دلیل بر 

هدر رفت صددرصدی نیست.
زیست  و همچنین محیط  تولید  از  بزرگی  در بخش های  زمین  ایران  بانك 
نقش به سزایی دارد تا جایی که با اعالم صندوق ملی ۸۰۰ میلیارد ریال از منابع 

این صندوق توسط بانك ایران زمین تامین شده است.
رسالت بانك ها همواره کمك به چرخ های اقتصاد در کنار کنترل خلق پول 
و رونق تولید است و بانك اینران زمین در سال ۹۹ نشان داد در اصل و رسالت 
اصلی خود ثابت قدم است.گزارش تجمیعی عملکرد تسهیالت ارزی و ریالی از محل 
منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که 
بانك ایران زمین واحدهای صنعتی و معدنی را تا حد توان تامین مالی کرده است.

جدول توزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهای سپرده گذاری ریالی این 
صندوق از این حکایت می کند که تامین مالی ۱۲ طرح در بخش صنعت و معدن 

توسط بانك ایران زمین صورت گرفته است.

یک نماینده مجلس:
برای توسعه میادین مشترک پول نداریم

حسین حسین زاده گفت: توسعه میادین مشترك فی نفسه بسیار 
پول  که  است  واقعیت  این یك  اما  است؛  اولویت داری  و  مهم  اقدام 
نداریم، اکنون حوزه گاز پارس جنوبی که ۷۰ درصد گاز کشور را تامین 
می کند بیمار است و اگر تا ۱4۰4 فکری به حال آن نکنیم؛ واردکننده 

خواهیم شد.
نماینده مجلس درباره لزوم توسعه میادین مشترك اظهار داشت: 
در حوزه نفت و انرژی باید ابتدا هدف را مشخص کنیم و بدانیم که 
اکنون بازار جهانی در اختیار ما نیست، برای توسعه میادین مشترك 
باید برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته و بدانیم که سرمایه گذاری به 

چه شکل انجام می شود.
وی با اشاره به فرموده رهبری در راستای جلوگیری از خام فروشی 
نفت، گفت: این موضوع به معنای تعطیلی بخش نفت نیست به معنای 
و  گاز   میعانات،  فرآورده،  نفت،  فروش  از محل  اقتصاد  متنوع سازی 

پتروشیمی است
میادین  توسعه  کرد:  تاکید  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  این 
سرمایه زیادی نیاز دارد، ضمن اینکه ما در حال حاضر گشایش سیاسی 
برای صادرات و کسب درآمد برای تزریق به میادین را نداریم، اکنون 
۷۰ میلیون بشکه میعانات شناور در دریا و توان تولید 4 میلیون بشکه 

را داریم اما سرمایه نداریم. 
اقدام مهم و  وی گفت: توسعه میادین مشترك فی نفسه بسیار 
اولویت داری است؛ اما این یك واقعیت است که پول نداریم، اکنون حوزه 
گاز پارس جنوبی که ۷۰ درصد گاز کشور را تامین می کند بیمار است و 
اگر تا ۱4۰4 فکری به حال آن نکنیم واردکننده خواهیم شد و این در 
حالی است که دومین کشور دارنده ذخایر جاری و درجای گاز هستیم. 
حسین زاده با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم باید با استراتژی 
خاصی به توسعه میادین مشترك ورود کنیم، خاطرنشان کرد: توسعه 
میادین در ابتدای امر نیاز به تکنولوژی و پول دارد که ما نداریم، نگاه 
ما به بیرون نیست اما باید این واقعیت را نیز بپذیریم که منابع مالی 

نداریم و نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ در این حوزه داریم.
وی ادامه داد: اکنون وزارت نفت یکی از بدهکارترین وزارتخانه های 
کشور است، با کدام پول می تواند بدهی های خود را بپردازد و بعد در 

میادین مشترك سرمایه گذاری کند؟
به سمت  دنیا  که  آینده  تا ۱۵ سال  گفت:  نماینده مجلس  این 
صفر کردن مصرف سوخت فسیلی می رود و ما هنوز دعوای ساختن 
و یا نساختن پاالیشگاه را داریم، ساختار وزارتخانه ها و ادارت مشکل 
این  نشود  درست  شرکت ها  حکمرانی  وضعیت  و  اساسنامه  تا  دارد، 

روزمرگی ها ادامه دارد.
نماینده مردم الرستان،خنج، گراش و اوز در مجلس یادآور شد: در 
شرایط امروز وضعیت منابع ما در حدی است که باید سال به سال به 
فکر تامین گاز زمستان و برق تابستان باشیم. برنامه بلندمدت نداریم 

چون بودجه، امکانات و پول نداریم.
حسین زاده خاطرنشان کرد: تنها راه توسعه میادین مشترك این 
است که وارد حوزه تهاتر شویم اکنون حفاری یك حلقه چاه تا ۱۰ 
را  میزان هزینه  این  پرداخت  توان  و دولت  دارد  یورو هزینه  میلیون 
و  برداشت  را  نفت  تولید؛  قبال  در  توسعه دهنده  شرکت  یعنی  ندارد، 

خود به فروش برساند.
است  این  واقعیت  اما  نیست،  غرب  به  ما  نگاه  کرد:  تاکید  وی 
تحت االرض،  منابع  تمام  در  می توانیم  اما  نداریم،  هم  داخلی  منابع 
پاالیش،  حتی  بهره برداری  و  اکتشاف  توسعه،  برای  سطح االرض 
منعقد  بلندمت  قرارداد  برد-برد  منافع  اساس  بر  صادرات  و  فرآوری 
کنیم، در غیر این صورت راهی نداریم جز اینکه وام و قرض بگیریم و 
یا از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم که آن هم ذخیره و انفال است 

و باید حساب شده خرج شود.

تسهیل صدور مجوزهای کسب  و کار اولین گام برای تحول اقتصاد
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زیر نظر: محمد امامی

سقوط نفت با احیای تولید آمریکا
خلیج  تولید  از  بیشتری  میزان  شدن  احیا  پی  در  جمعه  روز  نفت 
مکزیکوی آمریکا کاهش قیمت پیدا کرد اما هر دو شاخص در مسیر 

ثبت رشد هفتگی بیش از سه درصد قرار دارند.
به گزارش دنیای جوانان ، بهای معامالت نفت برنت با ۳۵ سنت 
معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۷۵ دالر و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید و 

رشد ۲۱ سنتی روز پنج شنبه را از دست داد.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 4۲ سنت معادل 
۰.۶ درصد کاهش، به ۷۲ دالر و ۱۹ سنت در هر بشکه رسید. شاخص 

نفت آمریکا روز گذشته بدون تغییر بسته شده بود.
باره گفت:  این  ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در 
قیمت نفت پس از بازگشت تدریجی تولید نفت آمریکا و عادی نشدن 
مصرف سوخت در آسیا در شرایطی که بعضی از کشورها همچنان با 
شیوع واریانت دلتا در کشمکش هستند، اندکی ضعیف شده است. اما با 
وجود ضعفی که در سراسر بازارهای کاال مشاهده می شود و ناشی از 
قوی شدن ارزش دالر آمریکاست، قیمتهای نفت هفته خوبی دیگری 

را پشت سر می گذارند.
هر دو شاخص در مسیر ثبت بیش از سه درصد رشد هفتگی قرار 
دارند. احیای تدریجی تولید خلیج مکزیکو پس از طوفان قدرتمند آیدا 
که به تاسیسات نفتی منطقه در اوت خسارت زد و پس از عبور طوفان 

گرمسیری نیکالس در هفته جاری از قیمتها پشتیبانی کرد.
دالر روز جمعه به باالترین حد سه هفته اخیر صعود کرد و قیمت 

نفت را برای واردکنندگان گرانتر کرد.
از وقوع طوفان  نیم  از گذشت دو هفته و  تا روز پنج شنبه پس 
آیدا، ۲۸ درصد از تولید نفت خلیج مکزیکوی آمریکا همچنان متوقف 

مانده بود.
آمار مقدمات اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان داد صادرات نفت 
آمریکا در سپتامبر به ۲.۳4 تا ۲.۶۲ میلیون بشکه در روز در مقایسه با 

سه میلیون بشکه در روز در اواخر اوت کاهش پیدا کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، آمار سازمان JODI هم نشان داد صادرات 
نفت عربستان سعودی در ژوییه به باالترین میزان از ژانویه صعود کرده و 
این کشور در ژوییه ۶.۳۲۷ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است. 
مجموعا صادرات عربستان سعودی شامل فرآورده های نفتی به ۶.۶۵ 
میلیون بشکه در روز رسید. این افزایش در راستای توافق ژوییه اعضای 

اوپك پالس برای تسهیل محدودیت تولید حاصل شده است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

طالی جهانی ارزان شد
قیمت طال پس از این که روز گذشته دو درصد سقوط کرد، در معامالت 

روز جمعه بهبود یافت اما در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار دارد.
بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۷۵۸ 

دالر و ۱۰ سنت رسید.
به  افزایش،  با ۰.۲ درصد  اونس طال  آمریکا، هر  آتی  بازار معامالت  در 
۱۷۵۹ دالر و ۵۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته با ۳۸ دالر 
و ۱۰ سنت معادل دو درصد کاهش، در ۱۷۵۶ دالر و ۷۰ سنت بسته شده بود.
قیمت طال از ابتدای هفته جاری تاکنون ۱.۶ درصد کاهش داشته است.

جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در این باره گفت: 
اگرچه طال تاکنون در سطح ۱۷۵۰ دالر حمایت یافته اما این بهبود ضعیف به 
نظر می رسد و طال با آزمون دیگری در سطح ۱۷۵۰ دالر روبروست زیرا دالر 
قوی مانده است. اگر سطح ۱۷۵۰ دالر شکسته شود، طال ممکن است حمایت 
در سطح ۱۷۱۵ دالر را تست کند و احتماال از حمایت بلندمدت در حدود ۱۶۷۵ 

دالر برخوردار خواهد بود.
دالر روز جمعه نزدیك به باالترین سطح خود در سه هفته اخیر ماند و 

طال را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرد.
انتشار آماری که رشد غیرمنتظره خرده فروشی آمریکا در ماه میالدی گذشته 
را نشان داد و انتظارات برای تعدیل تدابیر محرك مالی بانك مرکزی آمریکا را 
تقویت کرد، روز پنج شنبه به جهش ارزش دالر و ریزش قیمت طال منجر شد.

بر اساس گزارش رویترز، نشست کمیته بازار آزاد فدرال بانك مرکزی آمریکا 
در روزهای ۲۱ و ۲۲ سپتامبر برگزار می شود. شمار زیادی از مقامات بانکی آمریکا 
اظهار کرده اند که بانك مرکزی می تواند تعدیل برنامه خرید را امسال آغاز کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری با 
۰.۱ درصد کاهش، به ۲۲ دالر و ۹۱ سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل 
فوری با ۰.۹ درصد افزایش، به ۹4۱ دالر و ۳۱ سنت رسید. هر اونس پاالدیم 
برای تحویل فوری با ۱.۸ درصد کاهش، ۱۹۹۷ دالر و هشت سنت معامله شد.

رییس اتحادیه مشاوران امالك با بیان 
اینکه وعده اقامت با خرید آپارتمان در ترکیه 
و دوبی، سرابی است که بعضی هموطنان 
به دلیل  عزیز گرفتارش می شوند گفت: 
مشکالت زندگی، نبود شغل و فشارهای 
اقتصادی در ترکیه، دوبی یا قبرس بسیاری از 
هموطنان مجبور به ترك این کشورها شدند؛ 
به طوری که در فرودگاه دوبی خودروشان را 
رها کرده و آمدند و دیگر سراغی از آپارتمان 

خود نگرفتند.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: 
سرمایه های  که  می سوزد  دلش  آدم 
و  آپارتمان  خرید  به  عزیز  ایرانیان 
می کند  پیدا  اختصاص  ترکیه  در  ملك 
و بسیاری از آنها مالباخته می شوند. در 
تبلیغات شبکه های ترکی و عربی طوری 
وانمود می شود که در ترکیه یا دوبی همه 
چیز گل و بلبل است و با وعده اقامت، 
جذب  کشورها  دیگر  از  را  سرمایه ها 
این  که  آمده  پیش  بارها  اما  می کنند 
از دادن  بهانه های مختلف  به  کشورها 
اقامت امتناع می کنند و قوانین با تغییر 

مسئوالن آن کشورها عوض می شود.
ندادن  برای  ترکیه  راهکارهای 

اقامت
وی افزود: در ترکیه دو نوع سند 
ارایه می شود که یکی از طرف شهرداری 
ثبتی است. وقتی خانه  و دیگری سند 
می فروشند  خارجی  فرد  یك  به  را 
سند  این  که  می گوید  دولت  بعضا 
شرایط دریافت اقامت را ندارد یا اینکه 

می گویند شما باید چند سال اینجا بمانید 
و بعد اقامت دریافت کنید. به هر حال 
هزینه های زندگی در آنجا زیاد است و 
شغل چندانی برای ایرانی ها وجود ندارد. 
دریافت  با  موارد  بسیاری  در  بنابراین 
نصف یا یك سوم پول خانه خود مجبور 

به بازگشت می شوند.
رییس اتحادیه مشاوران امالك با 
بیان اینکه در دوبی، قبرس و گرجستان 
ایرانی ها  برای  اینچنینی  نیز مشکالت 
ایجاد شده است گفت: بعضی هموطنان 
ما خودروشان را در فروگاه دوبی گذاشتند 
و آمدند؛ زیرا فشارهای اقتصادی به آنها 
وارد شد و تعدادی از افراد حتی به زندان 
افتادند. برخی افراد حتی برای پیگیری 
وضعیت ملك خود دیگر به دوبی نرفتند.

کشورهای  کرد:  تاکید  خسروی 
منطقه بازیهای اقتصادی را بلدند و از 

ناآگاهی شهروندان دیگر کشورها درباره 
اوضاع کشور مقصد سوءاستفاده می کنند. 
ایران از نظر آب و هوا، امنیت و فرهنگ 
بسیار بهتر از سایر کشورهاست. ما در 
کشور چهار فصل زندگی می کنیم که 
حاشیه  کشورهای  اتباع  از  بسیاری 
در  می خواهد  دلشان  فارس  خلیج 
کنند؛  ویال خریداری  و  آپارتمان  ایران 
چرا که شیفته فرهنگ و آب و هوای 

ایران هستند.
معامالت در شمال تهران به یك 
سوم معامالت ایرانی ها در ترکیه رسید

معامالت  تعداد  کرد:  تصریح  وی 
ماهیانه در شمیرانات به حدود یك سوم 
تعداد خانه هایی که ایرانیان هر ماه در 
است؛  رسیده  ترکیه خریداری می کنند 
ماه گذشته ۲۵۹ فقره خرید مسکن در 
که  حالی  در  داشتیم  تهران   ۱ منطقه 

ترکیه  در  خانه   ۷۰۰ حدود  ایرانی ها 
بعدا  که  است  فاجعه ای  این  خریدند. 
که  است  درست  می آید.  در  صدایش 
و دوست ماست  ترکیه کشور همسایه 
ولی معموال قوانین و مقررات آن با تغییر 
روسا عوض می شود. هیچ تضمینی وجود 
ایرانیان  ندارد که دولت بعدی، امالك 
مقیم ترکیه را مصادره نکند. ممکن است 
به قدری مالیات برای خانه وضع کنند 

که رقمش از ارزش ملك باالتر باشد.
رییس اتحادیه مشاوران امالك با 
توصیه به هموطنان برای خرید مسکن 
در ایران گفت: خرید مسکن، امن ترین 
سرمایه گذاری در ایران است و همواره 
نگه  مصون  تورم  مقابل  در  را  سرمایه 
می دارد. از قدیم می گفتند ملك را بخر 
پنج سال نگه دار بعد از پنج سال، ملك 
تو را نگه می دارد. چرا هموطنان عزیز 
باید به کشورهای اطراف بروند و سرمایه 

خود را از دست بدهند؟
خطرات  اینکه  بیان  با  خسروی 
را  اطراف  کشورهای  در  مسکن  خرید 
کرد:  خاطرنشان  کرده ام  گوشزد  بارها 
متعدد  موارد  گرجستان  و  قبرس  در 
شاهد  را  اقامت  بهانه  به  کالهبرداری 
بودیم. مواردی مثل ساختن سند صوری، 
فروش آپارتمان با چند برابر قیمت واقعی 
یا فروش خانه در اطراف شهرها که از 
از جمله  نبوده  برخوردار  امکاناتی  هیچ 
هموطنان  برای  که  بوده  مشکالتی 

ایجاد شده است.

رییس اتحادیه مشاوران امالک:

وعده اقامت با خرید آپارتمان در ترکیه و دوبی، سراب بیش نیست!
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م  حسا س  مقد مشهد
باقرزاده-تولیت آستان قدس 
و  معرفی  لزوم  بر  رضوی 
بزرگان  و  دانشمندان  علما،  شناساندن 
به  اسوه  و  الگو  به عنوان  تاریخ کشور 

جامعه تأکید کرد.
احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
کتاب  پدیدآورندگان  دیدار  در  مروی 
حاج شیخ  اهلل  آیت  مرحوم  زندگی نامه 
عنوان  با  که  تبریزی  غالمحسین 
»مرزبان عقیده و ایمان« با حضور آیت 
نویسنده  عبدخدائی  محمدهادی  اهلل 
و  محقق  معصومی  مهدی  و  مقدمه 
حرم  والیت  تاالر  در  اثر  این  نگارنده 
مطهر رضوی انجام شد، با بیان اینکه 
شناسایی و معرفی بزرگان و اسوه های 
کشور به جامعه امری الزم و ضروری 
به هیچ عنوان جنبه تشریفاتی  و  بوده 
به  بخواهیم  اگر  کرد:  اظهار  ندارد، 
امتداد  تاریخ  جریان روحانیت در طول 
دهیم، باید زندگینامه بزرگان و علمای 
دین را که مزین به تقوا، پرهیزکاری و 
تهذیب نفس بودند را به جامعه و به ویژه 

جوانان و طالب معرفی کنیم.
چیز  هیچ  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
برای تربیت اخالقی طالب از خواندن 
نیست،  مؤثرتر  و  بهتر  علما  زندگینامه 
ترویج  و  مطالعه  نگارش،  کرد:  عنوان 
جمله  از  دین  بزرگ  علمای  زندگینامه 
موضوعاتی است که رهبر معظم انقالب 
بر آن تأکید دارند و همچنین آیت اهلل 

بهجت)ره( نیز بر این معنا توجه ویژه و 
توصیه مؤکد داشتند.

تولیت آستان قدس رضوی زندگینامه 
اسالمی  روایت  و  آیات  تجسم  را  علما 
دانست و تصریح کرد: ائمه معصومین)ع( 
در قله سبك زندگی اسالمی هستند و 
ممکن است عده ای بگویند آن حضرات 
ویژه  عنایت  مورد  و  عبودیت  اوج  در 
آنها  خداوند بودند و ما نمی توانیم مانند 
شویم؛ اما زندگینامه علما این حقیقت را 
نیز  عادی  انسان های  که  اثبات می کند 

می توانند به کماالت برسند.
وی مطالعه زندگینامه علما را در 
و  مؤثر  بسیار  انسان  اخالقی  تربیت 
تصریح  و  برشمرد  سازی  اسوه  موجب 
کرد: آستان قدس رضوی به میزان توان 
آثار مرتبط با سبك  از نشر  و امکانات 
زندگی علما برای شناساندن و معرفی 

الگو به جامعه حمایت خواهد کرد.

حجت االسالم والمسلمین مروی 
بنیاد پژوهش های اسالمی را به فعالیت 
در حوزه تببین و شناسایی زندگی علما 
بویژه علمای بزرگ مشهد و مدفون در 
حرم مطهر توصیه و تصریح کرد: باید 
سبك زندگی و خدمات علمای بزرگ 
از  گیری  بهره  کتاب،  انتشار  طریق  از 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، 
همچنین ساختن سریال و فیلم سینمایی 
به عنوان الگوهای اخالق، تقوا و تالش 

به مردم معرفی شوند.
وی اضافه کرد: در حرم مطهر باید 
فضاهایی مهیا و بسترهایی فراهم شود 
تا با استفاده از ابزارهای نوین از فرصت 
حضور زائران پس از زیارت برای معرفی 
علما استفاده کنیم، این امر می تواند یکی 
از اقدامات برای پر کردن مناسب اوقات 

زائران در حرم مطهر باشد.
رضوی  قدس  ن  ستا آ لیت  تو

همچنین به دانشمندان بزرگی همچون 
شیخ بهایی، خواجه نصیرالدین طوسی و 
... که در علوم مختلف تأثیرگذار و سرآمد 
بودند اشاره کرد و گفت: هرکدام از این 
بودند  اگر در کشورهای غربی  بزرگان 
برایشان  اثرسینمایی  و  فیلم  چندین 
ساخته می شد، غرب با ساخت فیلم های 
متعدد برای دانشمندانش الگوسازی می 
کند و از این طریق بر فرهنگ کشورها 
اما ما بسیار کم به سراغ  اثر می گذارد 
اسطوره هاي تاریخ کشور خود می رویم و 
در معرفی شایسته خدمات و تالش های 

آنها به جامعه خیلی موفق نبوده ایم.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
میزان  به  قدس  آستان  در  باید  گفت: 
بزرگان  معرفی  و  شناساندن  به  توان 
تا  بورزیم  اهتمام  کشور  دانشمندان  و 
زائران  اوقات  کردن  پر  ضمن  بتوانیم 
بزرگان  این  معرفی  در  زیارت،  از  پس 
آنها  الگوسازی  و  جوانان  و  مردم  به 

نقشی ایفا کنیم.
گفتنی است، در ابتدای این مراسم 
دکتر عبدالحمید طالبی رئیس سازمان 
علمی و فرهنگی آستان قدس و فرامرز 
قراملکی مدیر عامل بنیاد پژوهش های 
مجموعه  اقدامات  از  گزارشی  اسالمی 
زندگینامه  نشر  حوزه  در  خود  متبوع 
اهلل  آیت  ادامه  در  و  کردند  ارائه  علما 
روند  از  معصومی  مهدی  و  عبدخدائی 
انتشار کتاب »مرزبان عقیده و  تهیه و 

ایمان« سخن گفتند.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد،

لزوم شناساندن دانشمندان و علمای بزرگ به عنوان الگو به جامعه       
افزایش بی رویه مصرف آب در شهرهای استان بوشهر/ پیش 

بینی پاییز کم باران و ضرورت تداوم صرفه جویی در مصرف

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت: با توجه به پیش بینی 
انتظار است همچنان در مصرف آب  از هم استانی ها  پاییزی کم بارش  شدن 

نهایت صرفه جویی را داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان بوشهر، مدیرعامل 
این شرکت با اشاره به افزایش مصرف آب در شهرهای مختلف استان گفت: برای 
جلوگیری از بروز بحران کم آبی و تنش آبی باید مدیریت مصرف و صرفه جویی 

آب در دستور کار همه مشترکین آب استان بوشهر قرار بگیرد.
عبدالحمید حمزه پور با اشاره به افزایش مصرف آب در استان بوشهر اظهار 
داشت: با توجه به اینکه ۸۵ درصد آب آشامیدنی استان از دیگر استان ها با خطوط 
طوالنی و مشکالت خاص و تالش شبانه روزی کارکنان آب و فاضالب وارد 
شبکه های سراسری استان وارد می شود باید برای عبور از بحران و تنش آبی 

باید مدیریت مصرف مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر اینکه 
مهر و آبان ماه سالجاری کم بارشی را پیش رو داریم صرفه جویی در مصرف 
با  بپذیریم که صرفه جویی در مصرف  باید  یابد و  آب ضرورت بیشتری می 
توجه به کاهش شدید نزوالت جوی در کشور ما که دارای اقلیمی خشك و 
نیمه خشك می باشد جزئی انکارناپذیر از زندگی وبه عنوان یك فرهنگ در 
جامعه باید نهادینه شود .دراستان بوشهرنیزبا توجه به عدم برخورداری از منابع 
تامین آب مطمئن ،این موضوع ضرورت بیشتری پیدا می کند از مردم تقاضا 
می شود تنها با ۱۵ تا ۲۰ درصد صرفه جویی، در گذر از این تنش با شرکت آب 

وفاضالب همکاری نمایند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اینکه این استان 
نیز همچون سایر استان های کشور با پدیده کمبود آب مواجه است افزود: گرمای 
شدید هوا و شرایط کرونایی باعث افزایش مصرف و کمبود آب در شهر ها و 

روستا های استان بوشهر شده است.
حمزه پور تصریح کرد: از مشترکین محترم تقاضا می شود در این شرایط 
خاص، آب را بیهوده هدر ندهند و از مصارف غیرضروری همچون شستشوی 
جلوی درب منازل و مغازه ها، خودرو و آبیاری باغات و باغچه ها با آب شرب 
خودداری کنند و با استفاده از شیرآالت کاهنده در مصرف آب صرفه جویی کنند.

به منظور نظارت بر عملکرد اجرایی پیمانکاران:
حال  در  های  پروژه  از  سمنان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 

انجام شهرستان سرخه بازدید کرد
بهره  در  تسریع  بر  تأکید  نیز  و  اجرا  وضعیت  آخرین  بررسي  منظور  به 
برداری پیمان هاي گازرساني در سطح استان و نیز نظارت نزدیك بر عملکرد 
اجرایي پیمانکاران مجري، بازدید از پروژه های شهرستان سرخه صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان 
سمنان با اعالم خبر فوق، گفت: این بازدید با حضور رئیس و مسئولین امور 
مهندسی و اجرای طرح ها و مشاور نظارت کارگاهی با هدف شناسایی و رفع 

موانع و مشکالت اجرایی پروژه ها صورت پذیرفت.
وی افزود: این بازدید که از پروژه هاي گازرساني به مرغداري هاي محور 
ایج و جوین، گازرساني به روستاي عبداله آباد و صنایع محور السجرد تا عبداله 
آباد به عمل آمد؛ ضمن بررسی کیفیت اجراي کار، مسائل و موانع موجود شناسایي 
و تصمیمات جهت رفع مشکالت و همچنین تسریع در اجراي کار اتخاذ گردید.
اعوانی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این طرح ها تا 
پایان سال ۱4۰۰ به بهره برداری خواهد رسید، افزود: پیمان هاي فوق الذکر 
در قالب اجرای مصوبه شورای اقتصاد و با هدف گازرسانی به ۳۲ واحد تولیدی 
زیر مجموعه کشاورزی استان تعریف شده است؛ در مجموع شامل 4 کیلومتر 
خط تغذیه ۶ اینچ، 4۱ کیلومتر شبکه توزیع در اقطار ۶۳ تا ۲۲۵ میلیمتر و یك 

ایستگاه تقلیل فشار به ظرفیت ۲۵۰۰ مي باشند.
الزم به توضیح است با اجرای این پروژه عماًل فاز نخست گازرسانی به 
محور روستایی ایج، جوین و امام زاده عبداله که زیر ساخت آن به صورت مشترك 
طراحی شده است تا پایان سال جاری به مرحله بهره برداری خواهد رسید و 
متعاقب آن در ادامه مسیر گازرسانی به روستاهای یاد شده تکمیل خواهد شد.  

در  بسیج سمنان  اقشار  توسط  برنامه  هزار   ۲ از  بیش  اجرای 
هفته دفاع مقدس

 سرهنگ »منصور شوقانی« جانشین سپاه قائم آل محمد استان سمنان 
در نشست خبری که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به شعار 
هفته دفاع مقدس با نام »ما مقتدریم« اظهار داشت: این شعار بر اساس هویت 

و عزت ملی به این عنوان نامیده شده است.
جانشین سپاه قائم آل محمد )عج( استان سمنان با بیان اینکه در چهل 
و یکمین سالگرد دفاع مقدس 4۱ عنوان برنامه اجرا خواهد شد، خاطر نشان 
کرد: در این ایام به یاد ۳ هزار شهید استان ۳ هزار فعالیت مختلف در قالب 
کمیته نیرو های مسلح سپاه و بسیج در استان برگزار خواهد شد. همچنین در 
روز ۳۱ شهریور رژه خودرویی متمرکز در شهر سمنان و شاهرود با حضور کلیه 
نیرو های مسلح برگزار خواهد شد. با توجه به تقارن ایام اربعین و هفته دفاع 
مقدس می توان فرهنگ ایثار وشهادت و از خودگذشتگی با رویکرد عاشواری 

حسینی را به نمایش گذاشته.
جانشین سپاه قائم آل محمد )عج( استان سمنان با اشاره به عدم حضور 
گسترده مردم در پیاده روی اربعین حسینی، خاطر نشان کرد: ظرفیت بسیار 
خوبی برای همه دست اندرکاران برنامه های دفاع مقدس ایجاد شده است که 
از این عاشقان جامانده در برنامه های جاماندگان اربعین حسینی استفاده کند. با 
توجه به شروع سال تحصلی نیز برنامه زنگ مقاومت به همراه روایت گری در 

شبکه شاد در قالب برنامه های اسطوره ها برگزار خواهیم کرد.
شوقانی با بیان اینکه در این هفته با توجه به ایثار مدافعان سالمت، تجلیل 
از این قهرمانان را خواهیم داشت، افزود: در این مدت شیوع ویروس کرونا عرصه 
ایثار و جهاد دیگری در بین مدافعان سالمت ایجاد کرد و این مدافعان نقش 

آفرینی زیادی کرده اند.
جانشین سپاه قائم آل محمد )عج( استان سمنان با اشاره به اینکه خدمت 
ایام افزایش پیدا خواهد کرد، تصریح کرد: هفته  رسانی به محرومان در این 
دفاع مقدس فرصت مغتنمی است تا ادامه خدمت رسانی به محرومین و مناطق 
محروم در قالب کاروان خدمت که در طول سال انجام می گرفت به صورت 

ویژه تری انجام گیرد.
وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار برنامه در اقشار ۲۲ گانه بسیج با مشارکت 
دستگاه های متناظر اجرا خواهد شد، ابراز کرد: در این ایام نمایشگاه دفاع مقدس 

را نیز خواهیم داشت که اقدامات رزمندگان ما در آن زمان را نشان می دهد.
دیگر  از  را  حسینی  اربعین  روز  در  مردم  گسترده  روی  پیاده  شوقانی 
برنامه های هفته دفاع مقدس دانست، و عنوان کرد: این برنامه با حضور گسترده 
مردم و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی با حضور عاشقان و جامندگان 

اربعین حسینی در سراسر استان سمنان برگزار خواهد شد.
جانشین سپاه قائم آل محمد )عج( استان سمنان با اشاره به طرح جهاد 
سالمت در سراسر استان سمنان، بیان کرد: در این مدت تمرکز بیشتری در 
قالب طرح شهید سلیمانی ایجاد خواهد شد و با ورود واکسن به مراکز تجمیعی 

واکسیناسیون به کمك خدا این ویروس هر چه سریع تر از بین می رود.
وی با بیان اینکه در این ایام مراکز درمانی سپاه به صورت رایگان و یا 
تخفیف دار به مردم استان خدمت رسانی خواهند کرد، تشریح کرد: در این هفته 
با ویزیت رایگان پزشکان و دندان پزشکان در مناطق محروم به این خدمت 

قدرت بیشتری خواهیم بخشید.
جانشین سپاه قائم آل محمد )عج( استان سمنان با بیان اینکه بیش از 
هزار برنامه یادواره ای در محالت استان سمنان برگزار خواهد شد، افزود: این 
مراسم  در قالب برنامه آبروی کوچه ها افتخار محله در سراسر استان سمنان 

اجرایی خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان:
بسترهای رشد ورزش پرورش اندام در ایالم فراهم است

ایالم - مدیرکل ورزش و جوانان ایالم گفت: بسترهای های رشد و توسعه 
ورزش بدنسازی و پرورش اندام بدلیل پتانسیل های باالی جوانان و همچنین 

شناخت ترکیب جدید فدراسیون از هیات استان فراهم شده است.
مظفر علی شائی در نشست مجمع انتخاب رییس هیات بدنسازی و پرورش 
اندام استان ایالم اظهار داشت: عملکرد هیات بدنسازی پرورش اندام ایالم طی 
چهار سال گذشته در استان و سطح فدراسیون قابل قبول و رضایت بخش بود.
وی افزود: رییس هیات قبلی که چهار سال اخیر مسوولیت هیات بدنسازی 
و پرورش اندام را عهده دار بود و امروز نیز با رای اعضا برای چهار سال آینده ابقا 
شد، بعنوان رییس کمیته فیزیك پرورش بدنسازی و فدراسیون یکی از امیدها و 

نیروهای تاثیرگذار فدراسیون محسوب می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان ایالم تاکید کرد: انتظار ما از رییس هیات این 
است که برای توسعه و پیشرفت این رشته پرطرفدار در استان بعنوان یك رشته 

اطمینان بخش و بی خطر اهتمام جدی داشته باشد.
این ورزش در  برای توسعه  داد: همچنین هیات جدید  ادامه  علی شائی 
کشور باید کنترل و نظارت دقیقی بر عملکرد و فعالیت باشگاه ها داشته باشد و 
از مسایل پیرامون باشگاه اجتناب کند و با همکاری باشگاه تنها برای اعتالی 

این ورزش در استان متمرکز شود. 
استان پیگیری فرآیندهای  وی تصریح کرد: وظیفه هیات های ورزشی 
ورزشی، ارتقا مربیان، آموزش ورزشکاران، اعزام و برگزاری رویدادها مختلف در 

سطح استانی و منطقه ای است.
در خصوص حمایت های هیات های  ایالم  و جوانان  مدیر کل ورزش 
ورزشی از باشگاه داران و شرح وظایف تعریف شده آنان نیز تاکید کرد: حمایت 
هیات ها از باشگاه داران تنها حمایت نرم افزاری و پشتیبانی و آنهم پشتیبانی 

از نوع خدمات است.
علی شائی یادآور شد: هر هیات ورزشی می تواند با نظارت و برگزاری 
رویدادهای مختلف با امتیازبندی و طبقه بندی باشگاه ها، یك باشگاه را بعنوان 

برند انتخاب، و از جانب آن برند نیز عوایدی را متوجه باشگاه کند.
در پایان رای گیری مجمع انتخابات هیات بدنسازی و پرورش اندام استان 
ایالم از مجموع ۱4 آرا ماخوذه، محسن پیری با هشت رای انتخاب و برای چهار 

سال دیگر بعنوان رییس هیات ابقا شد.

در  ها  برگزاری شور عاطفه  داد؛  امداد خبر  مدیر کل کمیته 
بیش از ۹۰۰ مدرسه استان ایالم

ایالم_مدیرکل کمیته امداد ایالم از برگزاری شور عاطفه ها در بیش از 
۹۰۰ مدرسه استان ایالم خبر داد.

قنبر موسی نژاد در نشست هماهنگی شور عاطفه ها در ایالم اظهار کرد: 
با هماهنگی صورت گرفته با آموزش و پرورش استان ایالم تمهیدات برگزاری 
شور عاطفه ها در بیش از ۹۰۰ مدرسه این استان و حضور دانش آموزان و والدین 

آنها در این برنامه فرهنگی فراهم شده است.
وی افزود: با آغاز سال تحصیلی جدید بیش از ۸ هزار دانش آموز و هزار 

و ۲۵۰ دانشجوی مددجو در این استان نیازمند کمك های تحصیلی هستند.
مدیرکل کمیته امداد ایالم با عنوان اینکه امسال نیز بخاطر ادامه شرایط 
کرونا، آغاز سال تحصیلی احتمااًل بصورت مجازی خواهد بود، گفت: یکی از 
ضروری ترین نیازهای قشر دانش آموز و دانشجو برای ادامه تحصیل خود، تبلت 
و لوازم هوشمند است که امیدواریم قشر نیکوکار این استان در این زمینه و در 

تأمین این لوازم، کمیته امداد و آموزش و پرورش را همراهی کنند.
وی با عنوان اینکه فضای مجازی و خصوصًا برنامه ی شاد ظرفیت بسیار 
خوبی برای ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در بین دانش آموزان و والدین آنها 
است بیان داشت: یکی از مهم ترین اهداف برگزاری شور عاطفه ها عالوه بر کمك 

به نیازمندان، ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در بین قشر دانش آموز است.
موسی نژاد در ادامه با بیان اینکه شور عاطفه ها امسال از ۲۰ شهریور تا 
۱۱ مهر با شعار »باهم مشق محبت بنویسیم« برگزار می شود گفت: با توجه به 
شرایط کرونایی مردم نیکوکار استان می توانند از طریق غیرحضوری همچون 
و   *۸۸۷۷*۱*۰۸4# پرداخت:  آنی  کد  از  استفاده  اپلیکیشن شاد،  از  استفاده 
همچنین شماره کارت: ۰۳۵4 ۵۰۰۳ ۹۹۷۹ ۶۰۳۷ کمك های خود را در اختیار 

نیازمندان استان قرار دهند.
نشست گفت: شور  این  در  نیز  ایالم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
عاطفه ها از آیین هایی است که هر ساله حس نوع دوستی و شور و حال کمك 

به هم نوعان را در بین دانش آموزان و خانواده های آنها ایجاد می کند.
امیر مهردادی با بیان اینکه مدارس و واحدهای آموزش و پرورش از بهترین 
ظرفیت ها برای کمك به نیازمندان و هم نوعان هستند گفت: تالش همکاران 
ما این است که از این ظرفیت مهم در راستای رفع نیازمندی های دانش آموزان 

به خوبی بهره گیری شود.
وی تصریح کرد: در بین کادر آموزشی آموزش و پرورش و نیز قشر معلم ها، 
خوشبختانه فرهنگ کمك به دانش آموزان نیازمند توسط این همکاران جهادی 
سابقه دور و درازی دارد و در این زمینه از سال گذشته تاکنون و با توجه به 
شرایط کرونا با مشارکت این جامعه نیکوکار بخش مهمی از نیازهای تحصیلی 
دانش آموزان خصوصًا در زمینه تبلت و گوشی های هوشمند تأمین شده است.

شهرستان  توسعه  برای  توانمندی  بازوی  اسالمی  شوراهای 
هستند

وحدت در تصمیم گیری و دوری از حاشیه ها در توفیقات شوراها و خدمت 
به مردم موثر است.

به گزارش خبرنگار روزنامه کشوری جوان سید موسی الرضا حسینی در 
شهرستانهای نیشابور فیروزه و زبرخان فرماندار شهرستان فیروزه در جلسه هم 
اندیشی با اعضای ۳ شهر فیروزه،همت آباد و گرماب اظهار داشت:حضور نیروهای 
توانمند و با انگیزه در شورای شهرها،بستری مناسب برای رفع مشکالت و برنامه 

ریزی صحیح را  فراهم کرده است.
و  اعتبارات  با  تنهایی  شهری،به  صحیح  افزود:مدیریت  پور  حکیم  دکتر 
حمایت دولتی امکان پذیر نیست،لذا داشتن برنامه برای کسب درآمد پایدار و 

استفاده از ظرفیت های مردمی بسیار مهم است.
وی از احداث شهرك مسکونی فوالد به عنوان یك کار بزرگ در فیروزه 
بزودی  انشاله  و  پیگیری  را  با جدیت موضوع شهرك مذکور  افزود  و  برد  نام 

خبرهای خوبی اعالم خواهد شد.
وی استفاده از ظرفیت های باغ نشاط،بازارچه فیروزه،آبگرم گرماب ،پارك 
جنگلی،پیست اسب دوانی را در سه شهر مذکور با اهمیت دانست و روند اجرایی 

و کارهایی که تاکنون صورت گرفته را تشریح نمود.
در ادامه جلسه آقایان خجسته، الوانی، طالیی، قره باغی،ناوشکی،گرمابی 

در خصوص برنامه های در دستور کار و توسعه شهری مطالبی بیان نمودند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان اعالم کرد :
پهلوگیری پنج فروند کشتی حامل کاالهای اساسی و نهادهای 

دامی در بندرشهیدرجایی طی روزهای آینده 
اساسی  کاالی  کشتی  پنج  گفت:  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
حامل روغن،جو و گندم در حال انجام فرایند قانونی و اسنادی هستند و طی 
روزهای آینده) پایان شهریورماه ( در بندر شهید رجایی پهلو دهی خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان »علی رضا 
محمدیکرجی ران«، در تشریح جزییات محموله های این کشتی ها اظهارداشت: 
این کشتیها شامل دو فروند روغن به مجموع تناژ ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن، یك فروند 
گندمبه تناژ ۶۶ هزار تن و دو فروند جو به مجموع تناژ ۱۳۵ هزار تن می باشد.
وی ادامه داد: عالوه بر کشتی های یاد شده هم اکنون یك کشتی حامل 
۶۶ هزارتن ذرت و کشتی دوم نیز به همین میزان گندم در حال تخلیه کاالو 
حمل یکسره به استانهای مقصد هستند.به گفته مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر 
شهید رجایی، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده چهار فروند کشتی حامل 
گندم به مجموع تناژ ۲۷۶ هزار تن درراه بندرشهید رجایی هستند که تا هفته 

نخست مهرماه وارد لنگرگاه بندرعباس خواهند شد .
گفتنی است، طی پنج ماهه امسال تا هفته نخست شهریور ماه جاری؛ با 
پهلوگیری۳۲ فروند کشتی یك میلیون و 4۹۰هزار و ۶۳ تن کاالهای اساسی 
ازجمله روغن نباتی، برنج، ذرت، شکر، کنجاله سویا ،کود، گندم و جو در بندرشهید 

رجاییتخلیه شده است .
بندر شهید رجایی با اختصاص تعداد ۶ پست اسکله ویژه کاالی اساسی، بهره 
گیری از تعداد ۱۵ باب انبار مسقف به مساحت۱۳۰هزار متر مربع با ظرفیت بالغ 
بر ۳۵۰ هزار تن، محوطه بارانداز به مساحت ۹۰ هزار متر مربع و ظرفیت ۱۰۰
پایانه   ۳ تعداد  همچنین  و  خشك  فله  اساسی  کاالهای  انواع  تن  هزار 
نگهداری فرآورده های روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تن یکی از مهمترین 

مبادی ورودی کاالی اساسی کشور به شمار می آید.

نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  کل  مدیر 
ایالم  استان  مقدس  دفاع  ارزشهای 
گفت: فعالیت ها و اقدامات مدیرعامل 
شایسته  ایالم  پتروشیمی  کارکنان  و 

تقدیر است.
دیدار  در  فوالدی«  »سرهنگ 
با»مهندس نجفی سمنانی« مدیرعامل 
تقدیر  ضمن  ایالم  پتروشیمی  شرکت 
انجام شده در  فعالیتهای  و  اقدامات  از 
پتروشیمی ایالم در حوزه فرهنِگ ایثار 
و شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهداء 
و دفاع مقدس؛ اظهار داشت: در ایالم 
و جغرافیای ایالم، دفاع مقدس مظلوم 
واقع شده است و ضرورت دارد که بیشتر 

به مقوله دفاع مقدس پرداخته شود. 
استان  شهید   ۳۰۰۰ یادواره  وی 
راستای  در  ارزشمند  اقدامی  را  ایالم 
ارزیابی  ایثار و شهادت  ترویج فرهنگ 
رویداد  این  امیدواریم  کرد:  تصریح  و 
عظیم فرهنگی با مشارکت و مساعدت 
سازمانی  و  فرهنگی  استعدادهای  تمام 
استان به نحو شایسته ای برگزار شود.

پتروشیمی  شرکت  عامل  مدیر 
عرض  ضمن  دیدار،  این  در  نیز  ایالم 
خوش آمد گویی به »سرهنگ فوالدی« 
شهداء  خاطره  و  یاد  همراه،  هیئت  و 
گفت: خود  و  داشت  گرامی  را  استان  
را ملزم به ادامه ی راه و مسیر شهداء 

دانسته و می دانیم.
»مهندس حسن نجفی سمنانی« 
سایر  در  جنگ  های  موزه  به  اشاره  با 
سالیان  گذشت  از  پس  که  کشورها 
دوم،  و  اول  جهانی  جنگ  از  متمادی 
همچنان یاد کشته شدگان و قهرمانان 
دارند،  نگه می  زنده  را  خود در جنگها 
موزه  ها،  موزه  زیباترین  داشت:  اظهار 
های جنگ اند و یکی از مکانهای اصلی 
برای بازدید کنندگان داخلی و خارجی 

همین اماکن هستند.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگی 
زمان  در  ایالم  مردم  برجسته  های 
جنگ این بود که ایالم را اصاًل ترك و 

مهاجرت نکردند، تصریح کرد: مردمان 
جنگزده  خود  حالیکه  در  استان  این 
بودند، جنگ زده های سایر مناطق را 
نیز میزبانی می کردند و این ویژگی شان 

بی نظیر بود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم 
در پایان این دیدار تاکید کرد: پتروشیمی 
برگزاری  امر  در  مشارکت  برای  ایالم 
باشکوه یادواره ۳۰۰۰ شهید استان ایالم، 

آمادگی خود را اعالم می دارد.
گفتنی است؛ در این دیدار»سرهنگ 
فرضی« جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر 
و  ایالم  استان  مقدس  دفاع  ارزشهای 

»سرگرد نعمتی« نیز حضور داشتند. 

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان در دیدار با مدیرعامل پتروشیمی ایالم:

فعالیت های پتروشیمی ایالم شایسته تقدیر است
آمادگی برای برگزاری یادواره شهدای استان ایالم!

ده- قرزا با سمیه  مشهدمقدس 
برحمایت همه  تاکید  با  شهردار مشهد 
درپروژه های  گذاران  از سرمایه  جانبه 
برخی  گفت:  اقتصاد شهری،  با  مرتبط 
در  کارها  سریعتر  اندازی  راه  برای 
حامی  دنبال  به  اجرایی  های  دستگاه 
و تسهیل کننده می گردند، تا کارشان 
می  اعالم  افتخار  با  ما  بیندازد،  راه  را 
در  گذاری  سرمایه  تسهیل  برای  کنیم 
اولویت  و  ایم  آمده  شهرمشهد  جهان 
ما هموار کردن راه و رفع موانع سرمایه 

گذاری است.
ارجائی، در نشست   سید عبداهلل 
با رییس و اعضای هیئت مدیره بانك 
ملل و مجموعه اقتصادی جوانمرد که 
اعضای  از  جمعی  و  رییس  حضور  با 
با  افزود:  شد،  برگزار  شهر  شورای 
مشهد  توان  می  فقط  کنونی  بودجه 
توان  نمی  قطعا  اما  کرد  نگهداری  را 

مشهد را توسعه داد.
وی با بیان اینکه بروکراسی های 
پیچیده اداری شهرداری را برای تسریع 
با کمك شورای شهر  سرمایه گذاری 
حذف می کنیم، اظهارکرد: هرچند که 
مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد و 
یك خواب و خیال است اما با این وجود 
از  خارج  موانع  و  مشکالت  رفع  برای 
مدیریت شهری نیز تالش و به سرمایه 

گذاران کمك خواهیم کرد.
و  خراسان  در  داد:  ادامه  ارجائی 
شهر مشهد در مسیر حمایت از سرمایه 
گذاری فرهنگ متفاوتی وجود دارد که 
این  تا  کنیم  تالش  هم  با  باید  همه 

فرهنگ را عوض کنیم.
مقوله  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داریم،  نظر  مد  راهبرد  چند  اقتصادی 
ما  اینکه  اول  راهبرد  کرد:  خاطرنشان 
یعنی  داریم،  اعتقاد  ثروتمند  شهر  به 
به  و  باشند  ثروتمند  شهر  ارکان  تمام 

جای سهم بری از ثروت انباشته مردم 
ایجاد  فرصت  از  بری  سهم  به  معتقد 

ثروت هستیم.
شهردارمشهد گفت: به زبان ساده 
در  شوند  ثروتمند  مردم  اگر  معتقدیم 
از  بهتری  پروانه  مقیاس  کوچکترین 
بیشتر و  واین درآمد  ما خواهند گرفت 
در پی آن خدمات رسانی بهتر و بیشتر 
به مردم را از سوی شهرداری به دنبال 

خواهد داشت.
ارجائی افزود: اما اگر مردم ثروت 
کمتری داشته و یا ثروتی نداشته باشند، 
همان زمینی را هم که در اختیار دارند به 
دو یا سه قسمت می کنند و بدون مجوز 
می سازند و سهم شهرداری را نمی دهند 
و دردسر بیشتری برای شهر و شهرداری 

درست می کنند.
این  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی 
ما  برای  ثروت  ایجاد  فرصت  موضوع 
انباشته  ثروت  از  بری  سهم  از  مهمتر 

مردم است.
اگر فعاالن  اینکه  بیان  با  شهردار 
اقتصادی و سرمایه گذاران هزار فرصت 
شغلی برای مشهد ایجاد کنند خوشایند 
تر است تا اینکه هزار میلیاردتومان ثروت 

انباشته داشته باشند، اظهارکرد: زیرا آن 
ایجاد  اشتغال  برایشان  که  هزارنفری 
به شهرداری می  مثبتش  اثر  شود هم 
رسد هم آسیب های اجتماعی با ایجاد 
شغل کاهش خواهد یافت و الزم نیست 

هزینه زیادی برای آن پرداخت کنیم.
چند  مشهد  داد:  ادامه  ارجائی 
دارد که شهرداری  هزار معتاد متجاهر 
ساالنه بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای 
جمع آوری و نگهداری آنها به شورای 
مخدر کمك  مواد  با  مبارزه  هماهنگی 
مالی مستقیم می کند. در حالیکه می 
توانست طی سال های گذشته این مبلغ 
مشکل  تا  کند  زایی  اشتغال  صرف  را 

ریشه ای حل شود.
وی با اشاره به برنامه های مدیریت 
جدید شهری گفت مشهد درافق باید به 
قطب صنایع خالق در منطقه تبدیل شود 
و از سرمایه گذاری در این راستا حمایت 

می کنیم.
درادامه  شهرمشهد  شهردارجهان 
افزود: ما به عدالت تخصیصی به جای 
عدالت توزیعی در شهر به عنوان یك 
راهبرد کالن معتقد هستیم، یعنی بیاییم 
در محور شرق یکسری سرمایه گذاری 

غرب  به  یکشانه  شهر  تا  دهیم  انجام 
نباشد، زیرا اکنون تمام سرانه های خوب 
شهر به خصوص درغرب شهر است که 

به کوه رسیده است.
ارجائی تصریح کرد: فرصت های 
سرمایه گذاری جذاب و با راهبرد، برد 
برد از اصولی است که بدون شك به 
آن پایبند هستیم، زیرا این موضوع را 
درك می کنیم که اگرقرارباشد سرمایه 
گذار ۲۰ درصد سود کند برایش بهتر 
به  لذا  کند  سپرده  را  پولش  که  ست 
سرمایه  برای  رقمی  این  سودهای 

گذاران قانع نیستیم.
وی افزود: پیشنهاد می کنم کمیته 
مشترکی با حضور اعضای شورای شهر، 
معاون اقتصادی شهرداری و نمایندگان 
ماه  یك  ظرف  و  تشکیل  ملل  بانك 
این  و  شهرداری  میان  که  موضوعاتی 
بانك است حل و فصل شود و به دنبال 
برای سرمایه  نامه مشترکی  تفاهم  آن 
تومان  میلیارد  ۲۰هزار  حداقل  گذاری 
بانك ملل طی چهارسال آینده در مشهد 

امضاء شود.
بیان  با  شهردارجهان شهر مشهد 
گذاری  سرمایه  ظرفیت  مشهد  اینکه 
رد،  دا باالیی  قتصادی  ا پتانسیل  و 
هایی  پروژه  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 
که می تواند مد نظر قرار گیرد پیشنهاد 
رییس شورای شهر برای احداث شهرك 
تفاهم  چنین  است،  درمشهد  فناوری 
نامه ای می تواند با مجموعه اقتصادی 

جوانمرد نیز به امضاء برسد .
گذاران  قدرسرمایه  گفت:  وی 
توانستند  می  آنها  دانیم  می  را  داخلی 
مانند بسیاری، این پول را از کشور خارج 
کنند و جای دیگری سرمایه گذاری کنند 
و درکشور خودشان سرمایه  ماندند  اما 
و  رادرك می کنیم  این  گذاری کردند 
از آنها حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.

شهردار مشهد؛

 حامی و پشتوانه ویژه سرمایه گذاران برای رفع موانع سرمایه گذاری خواهیم بود
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مدیرعامل بیمه آسماری: 

حق بیمه ها با ریسک ها متناسب نیست

 مدیرعامل شرکت بیمه آسماری معتقد است »پارامتریك« شدن بیمه 
نامه ها می تواند به عادالنه شدن حق بیمه و در نتیجه اقبال بیشتر مردم 
به صنعت بیمه منتهی شود. به گفته علیرضا یزدان دوست، این که میان 
حق بیمه یك خودروی بدون حرکت در طول سال با یك خودروی دارای 
استفاده معمول هیچ تفاوتی نباشد، ناگوار است، در حالی که دنیا اکنون 
میان رنگ خودروها نیز در محاسبه حق بیمه تفاوت قائل است. در ادامه 

متن گفت و گوی آقای علیرضا یزدان دوست را می خوانید.
 سالهاست بیمه گران با این سوال از سوی بیمه گزاران مواجه اند که چرا 
خودروهای مشابه، حق بیمه یکسان می پردازند؟ این حق بیمه یکسان 
در حوزه بیمه های شخص ثالث بسیار شگفت آور است، اما در مورد بیمه 
های بدنه هم این موضوع آزاردهنده شده است. مثال حق بیمه یك خودرو 
که در تمام طول سال حتی یك کیلومتر هم حرکت نکند، با حق بیمه 

خودرویی که هر روز از آن استفاده می شود تفاوتی ندارد. 
ماجرا چیست؟ محاسبات »پارامتریك« نه فقط در بیمه نامه خودرو، بلکه 
در همه بیمه نامه ها می تواند مطرح باشد، اما در حوزه بیمه های خودرو 
به دلیل فراگیری آن، ملموس تر است. واقعیت این است که حتی استفاده 
کننده خودرو هم می تواند ریسك متفاوت ایجاد کند. راننده محور شدن 
بیمه نامه شخص ثالث که به تازگی در کشور ما در حال مطرح شدن است، 
موضوعی است که سالهاست در کشورهای توسعه یافته پیاده سازی شده 
است. در برخی کشورها، پارامترهای موضوع محاسبه حق بیمه و صدور 
بیمه نامه، بسیار گسترده و ریز شده است، به طوری که حتی رنگ ماشین 
و یا محله ای که دارنده خودرو در آن ساکن است نیز در محاسبات حق 

بیمه در نظر گرفته می شود. 
این روشها منطق درستی هم دارند. به عنوان مثال افراد جوان، خودروهایی 
با رنگ ها تند را می پسندند، پس از روی رنگ خودرو می توان دریافت 
که راننده آن ریسك بیشتر ایجاد می کند. این که مالك خودرو، پارکینگ 
یا خودروی خود را کنار خیابان پارك می کند، بر حق  اختصاصی دارد 
بیمه اثرگذار است. اگر مالك خودرو در محله ای ساکن است که طی یك 
سال گذشته هیچ سرقت خودرویی در آن گزارش نشده است، باید حق 
بیمه کمتری بپردازد، اما اگر در محله ای ساکن است که ماهیانه یك بار 
سرقت خودرو در آن رخ داده است، طبیعتا باید حق بیمه بیشتر بپردازد. 
به طور کلی »پارامتریك کردن« محاسبات حق بیمه با ریسك سنجی 
متناسب است، اما واقعیت این است که بستر ریسك سنجی در کشور ما 

چندان فراهم نیست. 
چه بسترهایی به این منظور مورد نیاز است؟ اگر سیستم های بیمه گران، 
پلیس، اورژانس و آتش نشانی به هم متصل بود، می توانست به شناسایی 
ریسك کمك کند. به عنوان مثال اگر ما بدانیم میزان آتش سوزی های 
رخ داده در شهرها، بیشتر به کدام مناطق مربوط است، می توانیم حق 

بیمه آتش سوزی را با آن متناسب کنیم. 
یا اگر بدانیم در کدام مناطق شهرها سرقت داخل خودرو بیشتر است، یا 
سرقت کلی خودرو در کدام مناطق بیشتر به وقوع می پیوندد، طبیعتا می 
توانیم نرخ ها را متعادل کنیم. متاسفانه باید بگویم چنین رویکردی نه 
تنها میان سازمان های مختلف وجود ندارد، بلکه بیمه گران هم در این 
زمینه با هم توافقی ندارند. یعنی بیمه گران می توانند اطالعات خود را با 

هم به اشتراك بگذارند؟ 
بله، اما من نگاه دیگری هم دارم. به عنوان مثال بیمه گران می دانند که 
در برخی نقاط کشور، به دلیل وقوع تصادف های متعدد، همواره بخش 
قابل توجهی خسارت مربوط به بیمه نامه های شخص ثالث یا بدنه اتومبیل 
را می پردازند. در چنین شرایطی، آیا نمی توانند به روشی مشترك برای 
کاهش موارد تصادف در این نقاط برسند؟ بدون شك این کار امکان پذیر 
پذیر است؟ طبیعتا اصالح هندسی جاده ها  امکان  به چه شکلی  است. 

هزینه های زیادی دارد که بیمه گران از پس آن بر نمی آیند. 
این کار نهادهای مسئول مانند وزارت راه و شهرسازی است. بله، اما راه های 
دیگری را باید دنبال کنیم. می توان از روش های کم هزینه مانند اطالع 
رسانی، قراردادن موانع یا امثال آن استفاده کرد که در عین کاهش میزان 
تصادفات، هزینه های پرداختی شرکت های بیمه را هم بسیار کاهش می 
دهد. به طور کلی من معتقدم روش مدیریت ریسك فقط این نیست که 
ما از عدد خسارت به تعرفه برسیم، بلکه می توانیم عدد خسارت را تغییر 

دهیم. تجربه مشخصی در این زمینه وجود دارد؟ 
بیماری  این  بود. شیوع  از همین ماجرا  »کرونا« تجربه نزدیك و دقیق 
خودرویی  های  خسارت  میزان  نتیجه  در  و  شد  سفرها  کاهش  باعث 
کرونایی  غیر  مولفه  دنبال  به  باید  ما  حال  داشت.  توجهی  قابل  کاهش 
در این زمینه باشیم. این گونه اقدامات از طریق قانون گذاری باید انجام 
شود، یا این که به تعامالت درونی بیمه گران هم مربوط است؟ ممکن 
است در حوزه هایی مانند ایجاد شبکه های بین سازمانی به قانون نیاز 
باشد، ولی بخش بسترسازی صنعت بیمه به قانون نیاز ندارد و فقط عزم 

بیمه گران را می طلبد.
 شرکت های بیمه باید متوجه شوند که به اشتراك گذاشتن داده ها، به 
نفع همه است. چون بحث قانون شد، خوب است بپرسم حاال که مدت 
قابل توجهی از اجرای قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث گذشته است، 
ارزیابی شما از این قانون چیست؟ معتقدم قوانین در کشور ما باید حسب 
شرایط، به روزرسانی شوند. سرعت تغییر شرایط در کشور ما بسیار زیاد 
است، اما قوانین متناسب با آن تغییر نمی کنند. قانون جدید بیمه شخص 
ثالث دقیقا با چنین وضعیتی مواجه است و از این رو به نظر من این قانون 

در حوزه هایی قابل نقد کردن است. 
ما قانون را وضع کرده ایم تا مشکالتی را حل کند، نه این که در کنار 
حل برخی مشکالت، مشکالت تازه را ایجاد کند. به عنوان مثال، موضوع 
»خودروی متعارف« از مواردی است که به افزایش پرونده های قضایی 

منجر شده است.
 در حال حاضر ممکن است در یك واقعه تصادف، ۱۰۰ میلیون تومان 
خسارت ایجاد شود، اما به موجب قانون، شرکت بیمه گر تنها بخشی از 
آن را بپردازد و زیان دیده مجبور شود برای استیفای حق خود، شکایتی را 
در قوه قضاییه ثبت کند. حتی دیده شده است زیان دیده از شرکت بیمه 

نیز شکایت کرده است. 
یکی از تحوالت جدی که در فروش بیمه نامه شخص ثالث رخ داد ،ایجاد 
اندازه به فروش بیمه نامه  امکان فروش آنالین بود. این تحول، تا چه 

کمك کرد؟ به موضوع جالبی اشاره کردید. 
و تسهیل  تر  آنالین، فروش ساده  از صدور  نظر می رسد که هدف  به 
امور باشد که ما از آن فروش بیشتر را هم نتیجه گیری خواهیم کرد، اما 
ارزیابی ما از فروش سه ماهه نخست امسال نشان می دهد که میزان 
فروش بیمه نامه شخص ثالث، حدود ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته کاهش داشته است. 
این در شرایطی است که داشتن این بیمه نامه، اجباری است. تحلیل این 
روند، بسیار ساده است. زمانی که نرخ دیه افزایش قابل توجهی داشته و 
در نتیجه حق بیمه شخص ثالث هم متناسب با آن رشد کرده است، در 
حالی که شرایط اقتصادی کشور نامطلوب است، پس عمال خرید بیمه 

نامه برای مالك خودرو امکان پذیر نیست. 
ما مدتها تالش می کردیم »بیمه« را در سبد هزینه های زندگی به یکی 
از اولویت های برتر تبدیل کنیم، اما شرایط اقتصادی فضا را به سمتی 

برده است که »بیمه« اساسا جایگاهی در زندگی مردم ندارد.

بازدید  در  دی  بانك  مدیرعامل 
از تعدادی از شعب تهران، بر ضرورت 
و  هدف  جامعه  مشتریان  ویژه  تکریم 
توجه به کیفیت ارائه خدمات به ایشان 

تأکید کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانك دی، 
برات کریمی در این بازدیدها همچنین با 
مشتریان شعب به گفت وگوی صمیمی 
و  چگونگی  خصوص  در  و  پرداخت 
از  شعب  در  دریافتی  خدمات  کیفیت 

آن ها نظرخواهی کرد.
 مدیرعامل بانك دی در گفت وگو 
با همکاران این شعب، ضمن تشکر از 
تالش های  آن ها در جذب منابع جدید 
در  عملکردی  موفقیت های  کسب   و 

بانك، گفت: بانك دی به دلیل آن که 
ایثارگران است،  به خانواده های  متعلق 
باید  خود  تعهدات  و  وظایف  انجام  در 
عملکرد ویژه ای داشته و در نظام بانکی 

در تکریم مشتریان نمونه باشد. 
نسبت  افزایش  در  افزود:  کریمی 
تالش  باید  شعب  منابع  به  مصارف 
بیشتری صورت گیرد و شعب می بایست 
ضمن رعایت بهداشت اعتباری، انضباط 
اعتباری  سیاست های  قالب  در  و  مالی 
در  کنند.  منابع  تخصیص  به  مبادرت 
و  فرمانیه  اقدسیه،  شعب  از  بازدید 
سوادی،  حسین زاده  همت اله  ونك، 
معاون بانکی و بازاریابی بانك دی نیز 

حضور داشت

تأکید مدیرعامل بانک دی 
بر ارائه خدمات ممتاز بانکی به خانواده های شاهد و ایثارگر

و  نود  در  ایران  ملی  بانك   
سومین سالگرد فعالیت خود با هدف 
پاسخگویی مناسب جهت رفع تمامی 
و  تسهیل  و  مشتریان  مالی  نیازهای 
اعتباری،  خدمات  فرآیند  در  تسریع 
ارائه  را  »صدف«  تسهیالتی  طرح 
نوعی  صدف  طرح  است.  نموده 
تسهیالت اعتباری است که در قبال 
سپرده های ۶ ماهه، ۹ ماهه و یك 
پرداخت  مرابحه  عقد  قالب  در  ساله 
اقشار  تمامی  رو  این  از  می گردد. 
و  حساب  افتتاح  با  توانند  می  جامعه 
سپرده گذاری نزد بانك ملی ایران با 
توجه به نوع نیاز و توانمندی خود در 
متنوع  تسهیالت  از  اقساط،  پرداخت 

این طرح بهره مند شوند.
این  از  توانند  می  کسانی  چه 

تسهیالت استفاده کنند؟
از  اعم  جامعه  اقشار  تمامی   
کارمندان،  کارگران،  وکال،  پزشکان، 
رانندگان، قضات، اعضای هیات علمی 
کارآفرینان،  مهندسین،  ها،  دانشگاه 
ها،  خانواده  سرپرستان  و  ها  خانم 
سپرده  با  می توانند   ... و  ها  مکانیك 
طرح  تسهیالت  از  بانك  نزد  گذاری 

بهره مند شوند.
مند  بهره  طرح  این  از  چگونه 

شویم؟
 متقاضیان می توانند با مراجعه 
و  کشور  سراسر  شعب  به  حضوری 
اولین شعبه  بانك؛  نشان  از طریق  یا 
سامانه  و  ایران  ملی  بانك  دیجیتال 
بانك  این  الکترونیك  بانکداری  های 
نظیر بام به صورت غیر حضوری نسبت 
به افتتاح حساب اقدام کنند و با سپرده 

گذاری نزد بانك بعد از ۶ ماه از تاریخ 
افتتاح حساب برای دریافت تسهیالت 
از طرح یاد شده مراجعه واقدام کنند و 
با توجه به شرایط و نیاز خود با انتخاب 
یکی از تسهیالت متنوع طرح از مزایای 

آن استفاده نمایند.
طرح  های  ویژگی  و  شرایط 

چیست؟
 اعطای تسهیالت در این طرح 
اعضای  و  قضات  وکال،  پزشکان،  به 
هیات علمی دانشگاه ها تا سقف سه 
معتبر  ضامن  نفر   ۲ با  ریال  میلیارد 

امکان پذیر است.
شرکت  مدیران  و  کارکنان   
حساب  مانده  میانگین  براساس  ها 
میلیون  پانصد  و  میلیارد  دو  سقف  تا 
آنها  حقوق  اینکه  به  مشروط  ریال 
توسط بانك ملی ایران پرداخت شود 
شرکت  توسط  بازپرداخت  تضمین  با 
از  و یك نفر ضامن معتبر می توانند 

مزایای این طرح بهره مند شوند.
و  ها  سازمان  کارکنان،  تمامی   
شرکت هایی که حقوق خود را از طریق 
شعب بانك ملی دریافت می نمایند در 

صورت سپرده گذاری شخصی مطابق 
جداول طرح پس از تایید شعبه مورد 
از  ریال  میلیارد  سه  سقف  تا  نظر 
تسهیالت فوق میتوانند استفاده کنند.

دو  تا سقف  جامعه  اقشار  سایر   
و  وثایق  ارائه  قبال  در  ریال  میلیارد 
دریافت  توانند  می  الزم  تضمینات 
کنند. به این صورت که تا سقف پانصد 
میلیون ریال؛ یك نفر کارمند رسمی 
دولت یا کارمند قراردادی سازمان های 
دولتی یا یك نفر کاسب دارای جواز 
کسب همچنین از مبلغ پانصد میلیون 
ریال تا سقف یك میلیارد ریال؛ ۲ نفر 
مبلغ یك  از  و  با شرایط فوق  ضامن 
میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال؛ ۳ نفر 
ضامن به شرح شرایط فوق الزم است.
چقدر  طرح  این  تسهیالت  سود 

است؟

 نرخ سود تسهیالت موضوع این 
طرح از یك درصد تا ۱۸ درصد و مدت 
از ۱۲  بازپرداخت تسهیالت اعطایی  

ماه تا ۶۰ ماه می باشد.
 امتیاز اخذ تسهیالت موضوع این 

دستورالعمل قابل انتقال به افراد درجه 
یك خانواده شامل پدر، مادر، فرزندان، 

خواهر، برادر و همسر می باشد.
 اعطای تسهیالت در قالب این 
طرح صرفًا تا سقف های تعیین شده 
امکان پذیر بوده و مشتری نمی تواند 
از سقف  بیشتر  با چند سپرده گذاری 
دریافت  تسهیالت  تعیین شده  فردی 

نماید.
 چنانچه متقاضی پس از یکسال 
اخذ  به  موفق  افتتاح حساب  تاریخ  از 
تسهیالت نگردد در صورتی می تواند 
از تسهیالت استفاده نماید که حداقل 
۵۰ درصد میانگین مورد نظر در طرح 

را حفظ کرده باشد.
نهاد،  طریق  از  که  کارکنانی   
اداره و یا سازمان های خود تسهیالت 
اخذ  به  مجاز  نمایند.  می  دریافت 
سپرده  طریق  از  مجدد  تسهیالت 

گذاری شخصی نمی باشند.
بیشتر   اطالعات  دریافت  برای 
فوق  تسهیالت  ز  ا استفاده  برای 
می توانید به یکی از شعب بانك ملی 
ایران در سراسر کشور مراجعه فرمایید.

تسهیالت جدید و کم سود بانک ملی به چه کسانی پرداخت می شود؟

تعاون  توسعه  بانك  عامل  مدیر 
هزار   ۲۵۰ پرداخت  برنامه  به  دستیابی 
به  منوط  را  تسهیالت  ریال  میلیارد 

همکاری همه ارکان بانك دانست.
، حجت  زمانه  اقتصاد  به گزارش 
توسعه  بانك  عامل  مدیر  مهدیان  اله 
تلفنی هفتگی  و گوی  در گفت  تعاون 
خود با همکاران شعب همزمان با هفته 
بانك  اعتباری  با تشریح اهداف  تعاون 
در سال جاری گفت: طی سال گذشته 
در  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   ۲۱۰
شده  پرداخت  مختلف  های  سرفصل 
است که این میزان در سال جاری به 

۲۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
این  به  دستیابی   : افزود  مهدیان 
اقدام  و  به تالش  نیاز  راهبردی  هدف 
و  ستاد  در  کشور  سراسر  در  همکاران 
شعب بانك دارد و بسیار مهم است که 
رعایت  با  این هدف کمی  به  دستیابی 
کیفیت اعتبارات و تخصیص مناسب به 

جامعه هدف صورت پذیرد.
از گفت و  وی در بخش دیگری 
در  بانك  گذار  اثر  نقش  بر  خود  گوی 
ایران  اقتصاد  در  تعاون  بخش  ارتقای 

اسناد  اساس  بر  گفت:  و  کرد  تاکید 
ارشد نظام  تاکید مدیران  باال دستی و 
سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران باید 
به ۲۵ درصد برسد که همین موضوع 
را  تعاون  توسعه  بانك  نقش  و  جایگاه 

متبلور می کند.
تعاون  توسعه  بانك  عامل  مدیر 
جاری  سال  های  اولویت  تشریح  در 
گفت: پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت با اولویت اعطای هفتاد درصد 
تعاونی ها در سال ۱4۰۰  به  تسهیالت 
هدفگذاری شده است که اجرای برنامه 

اهداف  مطابق  بانك  اعتباری  های 
پذیر  امکان  در صورتی  مشخص شده 
است که شعب سهم خود را در پرداخت 

تسهیالت به نحو مناسبی ایفا نمایند.
هزار   ۲۰ نمود:  تصریح  مهدیان 
با  ارزان قیمت  میلیارد ریال تسهیالت 
شش درصد یارانه سود در راستای توسعه 
کارآفرینی و حمایت از تعاونی های برتر 
همچنین  و  است  شده  گرفته  نظر  در 
تسهیالت  برای  ریال  میلیارد   ۲۳۸۰۰
مشاغل  به  لحسنه  ا قرض  یتی  حما
مددجویان  و  جوانان  ازدواج  خانگی، 

شده  ریزی  برنامه  حمایتی  نهادهای 
است.

وی ادامه داد: با تالش همکاران 
شعب در سراسر کشور هدفگذاری شده 
است تا ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
از  مالی  حمایت  راستای  در  مدت  بلند 
و  متوسط  و  کارهای کوچك  و  کسب 
۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت خرید 
کاالی ایرانی با هدف تقویت تقاضای 

کاالهای تولید داخل پرداخت گردد.
در این گفت و گوی تلفنی محمد 
استان  خمین  شعبه  رئیس  شعیبی، 
رئیس  مال  درویش  ابوالقاسم  مرکزی، 
شعبه نوشهر مازندران، علی اکبر هدایتی، 
رئیس شعبه پرند تهران، کاووس جهانیان، 
رئیس شعبه نی ریز استان فارس و مهدی 
بیرامی، رئیس شعبه فردیس استان البرز 
محل  در  شده  انجام  اقدامات  بیان  به 

فعالیت خود پرداختند.
از همکاران  با تشکر  نیز  مهدیان 
در  بانك  مناسب  جایگاه  گفت:  بانك 
تعاونی  اقتصاد  و  کشور  بانکی  نظام 
مرهون تالش های همه همکاران در 

سراسر ایران است.

دستیابی به هدف گذاری پرداخت 2۵۰ هزار میلیارد ریالی 
تسهیالت نیازمند همکاری همه ارکان بانک است

دانشگاه بین المللی اهل بیت )ع( از بیمه آسیا تقدیر کرد

 دانشگاه بین المللی اهل بیت )ع( با ارسال تقدیرنامه از خدمات بیمه آسیا 
در شعبه انقالب تهران تقدیر کرد.

 به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، دانشگاه بین المللی اهل بیت )ع( با 
ارسال تقدیرنامه از خدمات و عملکرد همکاران شعبه انقالب بیمه آسیا 
تهران در راستای پی گیری و پرداخت به موقع بیمه تکمیلی درمان کارکنان 

این دانشگاه قدردانی کرد. 
بنا بر این گزارش، در قسمتی از لوح تقدیر آمده است: ” تالش خالصانه و 
صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواك دانایی و تعهد است. بدینوسیله 
از زحمات و تالش بی دریغ تان صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل می 
آید.” گفتی است “دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم” به منظور 
کمك به ارتقا و تأمین نیازهای علمی، پژوهشی و تخصصی دانشجویان 
و پژوهشگران مسلمان و توانمندسازی آن ها، همچنین کمك به شناخت 
فرهنگ و تمّدن اسالمی، در سال ۱۳۸۳ در مقطع تحصیالت تکمیلی، در 
قالب یك مرکز دانشگاهی محدود تاسیس و در سال ۱۳۹۰ به دانشگاهی 

جامع تبدیل و فعالیت خود را آغاز کرد.

“خدمات  پرستاران:  برای  آسیا  بیمه  جدید  نامه  بیمه 
پرستاری در منزل” 

بیمه آسیا به منظور حمایت از کادر درمان در همه گیری ویروس 
کرونا، پوشش جدید مسئولیت ارائه خدمات پرستاری در منازل را ارائه 

می کند. 
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، در پی شیوع گسترده ویروس 
کرونا و دشواری های مراقبت از بیماران در بیمارستان ها و مراکز درمانی، 
نیاز به ارائه خدمات مراقبتی در منازل افزایش یافته است. مدیریت بیمه 
های مسئولیت بیمه آسیا به منظور تسهیل در ارائه خدمات پزشکی در 
خانه و حمایت از کادر درمان، اقدام به طراحی پوشش جدید مسئولیت 
ای  حرفه  مسئولیت  نامه  بیمه  تحت  منازل  در  پرستاری  خدمات  ارائه 

پیراپزشکان کرده است . 
و  درمانی  خدمات  ارائه  وظیفه  که  پرستارانی  گزارش،  این  بنابر 
را  آنها  سکونت  محل  در   ) پزشك  دستور  بیماران)وفق  به  مراقبتی 
مسئول هستند  بیماران  به  نسبت  عملکردشان  قبال  در  دارند،  برعهده 
دلیل خطا،  به  پرستاری،  و  مراقبتی  انجام خدمات  زمان  در  چنانچه  و 
اشتباه، غفلت و یا قصور، باعث ایجاد آسیب جسمانی، روانی و یا فوت 

بیمار شوند، موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود . 
در  نامه”پرستار  بیمه  خرید  با  پرستاران  افزاید:  می  گزارش  این 
حرفه  مسئولیت  توانند  می  پیراپزشکان،  مسئولیت  بیمه  تحت  منزل” 
ای خود را در قبال بیماران خود، تحت پوشش قرار دهند و در صورت 
این  از  ها،  جبران خسارت  برای  بیماران،  برای  احتمالی  حوادث  وقوع 

بیمه نامه استفاده کنند.
 گفتنی است، بیمه نامه پیراپزشکان با تخصص پرستار در منزل، 
صرفًا به آن دسته از پرستاران مورد تائید سازمان نظام پرستاری که دارای 
قرارداد معتبر با شرکت های ارائه خدمات پیراپزشکی )درمانی( درمنزل 

بوده و در محل سکونت بیمار به کارگمارده می شوند، ارائه می شود.

بیمه درمان انفرادی
 محصول راهبردی بیمه تعاون است

مراکز طرف قرارداد خدمات استانداردی به بیمه گذاران تحت پوشش 
بیمه درمان انفرادی بیمه تعاون می دهند و در مقابل شرکت نیز به تعهدات 

خود در مقابل آنها به خوبی عمل می کند. 
پولی مالی،  اخبار  از  نقل  به  تعاون  بیمه  به گزارش روابط عمومی 
یونس مظلومی، مدیر عامل بیمه تعاون در حاشیه برپایی بیست و یکمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در گفتگو با خبرنگار اخبار پولی 
مالی که در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد گفت: بیمه درمان 
انفرادی یکی از محصوالت استراتژیك ما به شمار می رود و صدور این 

بیمه نامه به صورت آنالین صادر می شود.
 مظلومی با تاکید بر این نکته که اولین شرکتی بودیم که این نو 
ع پوشش را ارایه دادیم، توضیح داد: ابتدا برای فروش بیمه نامه درمان 
انفرادی، سخت گیری هایی برای فروش اعمال شد با این حال با استقبال 
خوبی مواجه گردید به ترتیبی که در سال دوم ۱۰۰ درصد افرادی که 
این بیمه نامه را در سال نخست تهیه کرده بودند، مجددا اقدام به خرید 
و تمدید بیمه نامه خود کردند و حتی این پوشش بیمه ای را به دوستان 

و آشنایان خود نیز معرفی کردند.
 مدیرعامل بیمه تعاون، با اعالم این که شرکت با راه اندازی بیمه 
نامه انفرادی درمان به کیفیت خدمات ارائه شده بیشتر اهمیت داده است 
تا کمیت فروش بیمه نامه، افزود: ما با حساسیت و وسواس، مراکز درمان 
از استاندارد و کیفیت الزم برخوردار  تا  انتخاب کردیم  را  تحت پوشش 

باشند و خدمات خوبی به بیمه گذاران ما ارایه دهند.
 در مقابل رابطه خوبی با مراکز طرف برقرار کردیم و به تعهدات 
کردیم.  تسویه  موقع  به  نیز  را  ها  حساب  صورت  و  کرده  عمل  خود 
قرارداد  درمانی طرف  مراکز  و  بین شرکت  رابطه خوبی  ترتیب  بدین 

ایجاد شده است.

شرکت  مدیران  شورای  نشست   
بیمه “ما” با حضور مدیرعامل و اعضای 
هیات عامل برگزار شد. جلسه شورای 
های  پروتکل  حفظ  با  ستادی  مدیران 
بهداشتی در سالن اجتماعات بیمه “ما” 

برگزار شد. 
حضور  با  که  نشست  این  در 
مدیرعامل، اعضاء هیات عامل و مدیران 
مدیرعامل  نخست  شد،  برگزار  ستادی 
بیمه “ما” ضمن آرزوی سالمتی و قبولی 
عزاداری ها در ایام محرم و تشکر از تالش 
همه همکاران در شش ماهه نخست سال 
۱4۰۰، تحلیلی از عملکرد شرکت در ۶ 
بیماری کویید  به  توجه  با  ماهه گذشته 
ارائه کرد  ۱۹ و محدودیت های موجود 
و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
تغییر روش های کسب و کارها موفق به 
تحقق بیش از ۱۳۰ درصدی برنامه های 

پیش بینی شده شرکت شدیم. 
بهاری فر در ادامه خاطرنشان کرد: 
با برگزاری جلسات شورای مدیران به 
طبق  و  شده  ریزی  برنامه  صورت 
به  قادر  شده  اعالم  های  زمانبندی 
شناسایی نقاط قوت و ضعف در شرکت 
خواهیم بود و با بهبود نقاط قوت و رفع 

نقاط ضعف، خط مشی شرکت را تعیین 
و بیش از گذشته به اهداف تبیین شده 

ذست پیدا خواهیم کرد.
مدیره  هیات  و عضو  مدیرعامل   
ا  ر خالقیت  و  نوآوری   ” “ما بیمه 
و  دانست  امروز  دنیای  در  تمایز  وجه 
کارهای  انجام  برای  کرد:  خاطرنشان 
نوآورانه، بیش از گذشته نیاز به سرعت 
افزایش  با  تا  داریم  هماهنگی  و  عمل 
های  روش  عمل،  ابتکار  و  خالقیت 
نوین بیمه گری را جایگزین روش های 
سنتی کرده و مهم ترین دغدغه شرکت 
که ایجاد آرامش در جامعه بیمه گزاران 
است را به بهترین نحو به انجام برسانیم.
 بهاری فر با اشاره به تولید ۱۰۷۶ 

ماه  شش  در  بیمه  حق  تومان  میلیارد 
به  نسبت  رشد  درصد   ۹۷ و  گذشته 
مدت مشابه سال گذشته گفت: با وجود 
همکاری  روحیه  و  دلسوزی  حمایت، 
میان اعضای محترم هیات مدیره، هیات 
عامل، مدیران ستادی، مدیران اجرایی، 
تعامل  و  نمایندگان  و  فروش  شبکه 
بسیار مطلوب با سهامداران، رسیدن به 
این آمار و ارقام دور از انتظار نیست اما 
با  و  بیاندیشیم  نو  است فکرهای  الزم 
رعایت اخالق حرفه ای بیش از گذشته 
شرکت را در مسیر موفقیت هدایت کنیم.
فنی،  معاون  شیری  ادامه  در   
توسعه  و  فروش  معاون شبکه  صادقی 
سرمایه  و  مالی  معاون  وثوق  و  بازار 

و  عملکرد  از  مختصر  گزارشی  گزاری 
اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت 

های تابعه ارائه کردند. 
و  تحقیق  مدیر  سلیمیان  سپس 
برنامه  معاونت  از  کاوی  داده  و  توسعه 
جزییات  بیان  ضمن  فناوری  و  ریزی 
ماه گذشته  در چند  این حوزه  عملکرد 
برنامه  وضعیت  آخرین  از  ای  خالصه 
در  کرد.  مطرح  را  شرکت  استراتژیك 
پایان حجت بهاری فر ، پس از استماع 
سخنانی  طی  ستادی  مدیران  گزارش 
ضمن ارائه رهنمودهای الزم در راستای 
لزوم  بر  مشتریان،  به  مضاعف  خدمت 
ادامه روند رو به رشد شرکت بیمه “ما” 

در صنعت بیمه تأکید کرد.

خالقیت و رعایت اخالق حرفه ای الزمه حرکت به سوی موفقیت است 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1836- شنبه 27 شهریور 61400 ورزش دنیای 

یک پیروزی مقتدرانه دیگر برای والیبال ایران؛
 چین تایپه هم زانو زد!

تیم ملی والیبال ایران در پنجمین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا با 
نتیجه سه بر صفر مقابل چین تایپه پیروز شد.

تیم ملی والیبال ایران امروز در دومین بازی خود در مرحله دوم مسابقات 
بر صفر  نتیجه سه  با  را  تیم  این  تایپه رفت و  به مصاف چین  قهرمانی آسیا 
شکست داد. سه ست این بازی با امتیازات ۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۱ 

به سود ایران رقم خورد.
میثم صالحی، جواد کریمی، صابر کاظمی، علی اصغر  میالد عبادی پور، 
مجرد، امیرحسین توخته و محمدرضا حضرت پور بازیکنان اصلی ایران در این 
بازی بودند. اما بهروز عطایی سرمربی تیم ملی ایران در ادامه بازی از امیرحسین 
اسفندیار، علی رمضانی، امین اسماعیل نژاد، اسماعیل مسافر، مهدی جلوه، رضا 
عابدینی و ابوالفضل قلی پور هم استفاده کرد تا هر ۱4 بازیکن ایران در این 

مسابقه وارد زمین شوند.
ایران با این پیروزی با کسب ۳ برد و ۹ امتیاز، مقتدرانه در رده نخست 

گروه F مسابقات قرار گرفت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.
تیم ملی ایران در این مسابقات به ترتیب و با نتایج مشابه سه بر صفر 
مقابل هنگ کنگ، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و چین تایپه به پیروزی رسیده 
و تنها تیم مسابقات است که در همه بازی های خود به پیروزی رسیده و حتی 

یك ست هم به حریفان واگذار نکرده است.
 E شاگردان عطایی امروز باید در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم دوم گروه
بروند. حریف ایران پس از مسابقه ژاپن و استرالیا مشخص می شود. در صورتی 
که این بازی با برتری سه بر صفر یا سه بر یك ژاپن به پایان برسد، ایران در 
بازی بعد با چین روبرو می شود. در صورتی که استرالیا در این بازی برنده شود 
این تیم حریف ایران خواهد شد. اگر ژاپن با نتیجه سه بر ۲ پیروز شود، ژاپن 

حریف ایران در نیمه نهایی خواهد بود.
مسابقات والیبال قهرمانی آسیا با حضور ۱۶ تیم از ۲۱ تا ۲۸ شهریورماه 
به میزبانی ژاپن درحال برگزاری است. ۲ تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور 

در رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۲ را کسب می کنند.
در ۲۰ دوره گذشته مسابقات قهرمانی آسیا، ایران سه طال، ۲ نقره و یك 
برنز به دست آورده بود و پس از ژاپن، کره جنوبی و چین چهارمین تیم پرافتخار 

قاره کهن محسوب می شود.
برنامه و نتایج مسابقات تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی آسیا

مرحله اول
ایران ۳ - هنگ کنگ صفر )۱۲-۲۵ / ۱۸-۲۵ / ۱۹-۲۵(

ایران ۳ - تایلند صفر )۱۷-۲۵ / ۱۲-۲۵ / ۱۸-۲۵(
ایران ۳ - پاکستان صفر )۲۰-۲۵ / ۱۹-۲۵ / ۱۵-۲۵(

مرحله دوم
ایران ۳ - کره جنوبی صفر )۱۹-۲۵ / ۱۸-۲۵ / ۲۰-۲۵(
ایران ۳ - چین تایپه صفر )۱۰-۲۵ / ۲۳-۲۵ / ۱۱-۲۵(

هندبال قهرمان زنان آسیا؛ 
برتری ایران مقابل کویت در روز دوم

تیم ملی هندبال زنان ایران در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی 
آسیا برابر کویت به پیروزی رسید.

به گزارش سایت فدراسیون هندبال، هندبالیست های تیم ملی کشورمان 
امروز در دومین دیدار خود در هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی زنان آسیا موفق 
شدند با پیروزی قاطع مقابل کویت، دو امتیاز حساس این بازی را از آن خود کنند.  
 ملی پوشان کشورمان در دومین مسابقه خود در ورزشگاه پرنسس شهر 
با  امان کشور اردن به مصاف تیم ملی کویت رفتند و در پایان موفق شدند 

نتیجه یك طرفه و قاطع ۳۸ بر ۱۱ حریف را شکست بدهند. 
این بازی از همان ابتدا با بازی تماشایی ملی پوشان همراه بود؛ تا جایی که 

نیمه نخست این دیدار ۲۱ بر ۵ به سود ایران به پایان رسید. 
در  یوسفی  یافت، هر چند که مریم  ادامه  نیز  نیمه دوم  در  روند  همین 
دقیقه ۱4 با انجام سومین خطا با کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد، اما 
در پایان تیم ملی هندبال بانوان کشورمان با ۲۷ امتیاز اختالف و نتیجه ۳۸ بر 
۱۱ توانست نخستین پیروزی خود را در اردن ثبت کند. ملی پوشان روز شنبه به 

مصاف فلسطین خواهند رفت. 
پیش از این مسابقه دو بازی دیگر نیز برگزار شد که قزاقستان با نتیجه 
نزدیك ۳۱ بر ۲۹ هنگ کنگ را شکست داد و کره جنوبی با قضاوت کوبل 
داوری ایران از استان اصفهان متشکل از عاطفه مظفری و فرناز مظاهری در 

یك بازی یکطرفه ۳۱ بر ۹ سنگاپور را در هم کوبید. 
هجدهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی زنان آسیا تا سوم مهر به 

میزبانی اردن برگزار می شود.

نایب قهرمانی سرخوش در رقابت های آسیایی اسنوکر
ملی پوش اسنوکر ایران در رقابت های آسیایی به مدال نقره 

دست پیدا کرد.
امیر  آن  پیگیری شد که در طی  آسیا  اسنوکر قهرمانی  فینال مسابقات 

سرخوش ملی پوش اسنوکر ایران مقابل پنکاج از کشور هند قرار گرفت. 
در این رقابت ملی پوش اسنوکر ایران با نتیجه ۶ بر ۳ از پنکاج ادوانی 

هندی شکست خورد و عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد. 
زد  به جیب  را  ۷ هزار دالر  این قهرمانی  با کسب  باز هندی  اسنوکر 
را  پانصد دالر جایزه  و  ۳ هزار  نقره حدود  با کسب مدال  امیر سرخوش  و 

دریافت کرد. 
سی و ششمین دوره مسابقات اسنوکر پانزده توپ انفرادی قهرمانی آسیا 
۲۱ تا ۲۵ شهریور با حضور ورزشکارانی از کشورهای افغانستان، بحرین، هنگ 
کنگ، هند، ایران، اردن، عراق، کویت، لبنان، مغولستان، نپال، عمان، پاکستان، 

قطر، عربستان، سوریه، امارات و یمن به میزبانی کشور قطر برگزار شد.

سومین قهرمانی دانشگاه آزاد در لیگ برتر ووشو
تیم ووشوی دانشگاه آزاد برای سومین بار، عنوان قهرمانی لیگ برتر را 

به دست آورد.
مسابقات فینال و رده بندی لیگ برتر ووشوی مردان ایران، روز)پنج شنبه 
۲۵ شهریور( برگزار شد که در پایان، تیم دانشگاه آزاد عنوان قهرمانی این دوره 

از رقابت ها را از آن خود کرد.
در فینال پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ووشو، تیم های دانشگاه 
آزاد و پاس  ناجا  به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، تیم دانشگاه در مجموع 
دو بخش تالو و ساندا ۹ به 4 به برتری دست یافت تا برای سومین بار، قهرمان 

مسابقات لیگ برتر شود.  
اما در دیدار رده بندی دو تیم هیات ووشو بندر ماهشهر و پارس جنوبی 
به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، تیم بندر ماهشهر موفق شد در مجموع 
دو بخش ساندا و تالو، ۱۰ به 4 به برتری رسیده و عنوان سومی مسابقات را 

به دست آورد.
این دوره از مسابقات به صورت متمرکز در تهران و به میزبانی آکادمی 
ملی ووشو برگزار شد و ۹ تیم در قالب دو گروه چهار و پنج تیمی با یکدیگر 

به رقابت پرداختند.

ده ستاره نسل بعد؛
چمپیونز با این جوان ها دیدن دارد

فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا در حالی آغاز شده که به نظر می رسد این بار 
ستاره های جدیدی در اروپا در حال ظهور هستند.

حاال نسل بعدی اینجا است. در حالی که کیلیان امباپه و ارلینگ هالند کامال خود 
را به عنوان ستاره های اصلی این نسل معرفی کرده اند، در این مطلب به بررسی ۱۰ 
بازیکن از ۱۰ تیم متفاوت می پردازیم که می توانند چهره اصلی فصل ۲۲-۲۰۲۱ لیگ 

قهرمانان را به خود اختصاص دهند.
جمال موسیاال )بایرن(

شاید او متوسط ترین بازیکن در بین این ۱۰ نفر باشد. این بازیکن فقط ۱۸ سال 
دارد. در واقع او فصل گذشته با ۱۷ سال و ۳۶۳ روز به جوان ترین بازیکنی تبدیل شد که 
با پیراهن بایرن در لیگ قهرمانان گلزنی کرده است. او هنوز در هیچ دیداری در ترکیب 
اصلی قرار نگرفته اما فصل را بسیار عالی شروع کرده است: او چهار گل و سه پاس گل 
در شش بازی به ثبت رسانده است. انعطاف پذیری این بازیکن به او اجازه می دهد که 
در هر پستی از خط میانی به جلو به میدان برود. هرچند او با بازی در پست های میانی 
و به طور دقیق در پست بازیساز راحت تر است. این پستی است که او بهتر از هرجای 
دیگری می تواند از توانایی هایش بهره ببرد. او با آلمان نیز در جام ملت های اروپا حضور 

داشت، هرچند پیش از این برای تیم ملی زیر ۲۱ سال انگلیس به میدان رفته بود.
کریم دیوید آدیمی )سالزبورگ(

جوان ترین تیم حاضر در لیگ قهرمانان با میانگین ۲۲,۹ سال چندین جواهر را 
در خود جای داده که می توانند مسیر ارلینگ هالند، ژابوژالی یا داکا را در پیش بگیرند: 
بنجامین سوکو )۱۸(، لوکا سوچیچ )۱۹(، برندن آرونسون )۲۰(، محمد کامارا )۲۱(، عمر 
سوله )۲۱(. ما باید فقط یك نفر را انتخاب می کردیم و از این بین آدیمی را برگزیدیم. 
بازیکن ۱۹ ساله سابق بایرن در ۲۹ دیدار فصل گذشته لیگ هفت گل زده و ۹ پاس 
گل ارسال کرد و در لیگ امسال نیز تا به حال شش گل در هفت بازی به ثمر رسانده 
است. او اصالت نیجریه ای دارد اما در تیم زیر ۲۱ سال آلمان توپ می زند. او می تواند 
به عنوان بازیکن شماره ۹ بازی کرده و عملکرد درخشانی بابت سرعت باالی خود 

به نمایش بگذارد.
نونو مندز )پاری سن ژرمن(

در حالی که برنات هنوز روند ریکاوری را طی می کند، این بازیکن تنها گزینه 
پاری سن ژرمن در سمت چپ خط دفاع به حساب می آید. جذب نونو مندز در آخرین 
روز پنجره نقل و انتقاالت باعث شد که خال ایجاد شده در بال چپ این تیم بسته شود. 
بازیکن سابق اسپورتینگ بهترین نمایش خود را به عنوان بازیکن شماره ۳ دارد. در 
واقع روبن آموریم او را در خط دفاعی سه نفره در پست مدافع میانی به کار می گرفت. 
نمایش درخشان او یادآور آلفونسو دیویس است اما سبك بازی او در عین حال به اشرف 
حکیمی هم شباهت دارد. او دوست دارد دربیل بزند و وقتی به خط عرضی نیمه زمین 
حریف می رسد، می داند چطور مکث کند تا سانتر خوبی را در ادامه روی دروازه بفرستد.

میگوئل گوتییرز )رئال مادرید(
افت مارسلو، حضور آالبا در پست دفاع وسط و مصدومیت مندی باعث شد که او 
فرصت حضور در ترکیب رئال مادرید را کسب کند. او علیرغم حضور در پست بازیکن 
شماره ۳ رابطه بسیار خوبی با توپ دارد. این بازیکن توانایی حضور در حمالت را دارد 
اما بهترین سالحش شوتزنی روی ضربات شروع مجدد یا در حال حرکت است. گلی 
که با تیم کاستیا از روی ضربه آزاد غیرمستقیم برابر سن فرناندو به ثمر رساند یا پاسی 
که در پیروزی ۲-۵ برابر سلتا به بنزما داد نشان دهنده ارزش این بازیکن است. هرچند 

توانایی دفاعی او باید بهبود پیدا کند. او گاهی بیش از حد ریسك می کند.
ایالیش موریبا )الیپزیش(

بازیکنان جدید الیپزیش مانند پروژه سالزبورگ توجهات بسیاری را به خود جلب 
کرده است: بروبی )۱۹(، گواردیول )۱۹(، سیمکان )۲۱( یا ژابوژالی ۲۰ ساله که پیش 
از این توانایی هاش را ثابت کرده است. اما این بار انتخاب ما نامی آشناست: ایالیش 
موریبای ۱۸ ساله. بازیکن سابق بارسلونا باید برای یافتن جایگاهی در میانه میدان با 
بازیکنانی چون لیمر، کمپل، هایدارا و تایلر آدامز رقابت کند. موریبا که گاهی با پوگبا 
مقایسه می شود از نظر فیزیکی بسیار تواناست و مهارت کنترل توپ و دریبل زنی خوبی 
نیز دارد که یادآور درخشش هافبك منچستریونایتد است. او دوست دارد توپ را روی 
پایش به حرکت درآورد. او فصل گذشته در بارسلونا در ۱4 بازی یك گل به ثمر رساند 

و سه پاس گل ارسال کرد.
براهیم دیاز )میالن(

دیاز در طول دوران حضورش در رئال مادرید و منچسترسیتی فرصت بازی در لیگ 
قهرمانان را پیدا نکرد: او در چهار بازی ۶۹ دقیقه حضور داشت. اما حاال دیگر توجیهی 
ندارد. جدایی چالهان اوغلو باعث شده که پیولی حساب ویژه ای روی او باز کند. فوتبال 
او شبیه به جادو و یك ابتکار واقعی است. توانایی او در دریبل زنی یا شوت زدن با هر دو 
پا باعث شده که به فوتبالیستی غیرقابل مهار تبدیل شود. و حتی بیشتر به عنوان یك 
هافبك در میانه زمین با آزادی عمل بازی کند. او فصل گذشته را با عملکردی خوب 
که شامل یك گل زده برابر یوونتوس هم بود به پایان برد و این فصل را نیز خوب 
آغاز کرد. او تك گل پیروزی بخش بازی برابر سمپدوریا را به ثمر رساند و در جریان 

پیروزی ۱-4 برابر کالیاری هم پاس گل ژیرو را ارسال کرد.
جاناتان دیوید )لیل(

قهرمان لیگ یك چندین جواهر در بین بازیکنانش دارد: لیاجی )۱۹(، اونانا )۲۰(، 
آنخل گومز )۲۱(. دو نام هستند در بین تمامی بازیکنان می درخشند: سون بوتمن که 
دیواری در خط دفاعی است و جاناتان دیوید. این مهاجم در ۲۱ سالگی تجربه زیادی 
دارد. او در خنت و لیل مجموعا ۱۳۷ بازی انجام داده، ۵۱ گل به ثمر رسانده و ۲۰ پاس 
گل ارسال کرده است. در واقع او برنده بهترین گلزن لیگ بلژیك در فصل ۲۰۱۹-۲۰ 
شد. آغاز کار در فرانسه برای او دشوار بود اما در نهایت توانست در هفت هفته سرنوشت 
ساز پایانی چهار گل به ثمر برساند تا به قهرمانی لیل کمك کرده باشد. قدرت او در 
نفوذ به فضاها باعث شده که این بازیکن بهترین زوج برای بوراك ایلماز باشد. او راست 

دست است اما با هر دو پا شوت می زند.
یرمی خسوس پینو )ویارئال(

تماشای بازی وینگر/هافبك ویارئال لذتبخش است. او یك استعداد خالص است. 
به نظر می رسد که توپ در واقع زائده ای است که به پای راست او چسبیده است. ظاهر 
او مانند هر دریبل زن خوب دیگری است. و با اینکه تنها ۱۷۲ سانتیمتر است اما فیزیك 
بدنی خوبی دارد. عالوه بر این، او دوست دارد که حریف را فریب داده و به سمت خود 
بکشاند تا بازی های غیرممکنی را به نمایش بگذارد. او حتی در موقعیت های دو در 
مقابل یك هم که فضای کمی برای برنده شدن دارد، دست از به چالش کشیدن رقبا 
برنمی دارد. او فصل قبل ۳۷ بازی )۱4۰۵ دقیقه( انجام داد، هفت گل زد و یك پاس 
گل ارسال کرد. این بازیکن یکی از رهبران نسل جدید زیر ۲۱ سال به حساب می آید 

اما تصمیم گیری هایش مانند یك بازیکن پخته به نظر می رسد.
نوآ نوئل النگ )کلوب بروژ(

بررسی بروژ و عدم انتخاب دی کیتالره ۲۰ ساله کار دشواری است اما نوآ النگ 
از زمان جدایی از آژاکس در اکتبر ۲۰۲۰ و پیوستن به این تیم تمامی استانداردها را 
از میان برداشته است. انعطاف پذیری یکی از نقاط قوت اوست: او می تواند به عنوان 
وینگر راست یا چپ، به عنوان شماره ۹ و به عنوان هافبك بازی کند. دیگر نقطه قوت 
این بازیکن پویایی او است. او راست دست است و معموال نزدیك به سمت چپ بازی 
می کند اما آزادی حرکت بسیاری دارد. او از نظر فیزیکی شکننده به نظر می رسد اما 
قدرت دریبل زنی بسیار خوبی دارد و وقتی ضربه پایانی، شوت یا ارسال پاس گل همگی 
برای او بسیار آسان هستند. این بازیکن فصل گذشته ۱۷ گل زد و ۱۱ پاس گل ارسال 
کرد. این را باید به چهار گل و چهار پاس گلش در هشت بازی این فصل اضافه کرد.

یوسف دمیر )بارسلونا(
ستارگان جوان بارسلونا در این تابستان کیفیت قابل توجهی را از خود به نمایش 
گذاشتند: نیکو گونزالس )۱۹( و گابی )۱۷(. با این حال غیبت بازیکنان هجومی می تواند 
حضور یوسف دمیر در زمین را تضمین کند. مسی اتریشی ۱۸ ساله در پیش فصل مورد 
پسند قرار گرفت. این هافبك که به صورت قرضی از راپیدوین به این تیم پیوسته استعداد 
غیرقابل انکاری دارد. در واقع او پیش از این اولین بازی ملی خود را برای اتریش انجام 
داده است. دمیر چپ دست است و به راحتی در بال راست بازی می کند. او در فصل 
۲۱-۲۰۲۰ که دومین فصل حضورش در سطح اول فوتبال بود موفق شد ۹ گل به ثمر 

برساند و سه پاس گل ارسال کند.
منبع: مارکا

کشی  قرعه  نجام  ا با 
نهایی  چهارم  یك  مرحله 
لیگ قهرمانان آسیا مشخص 
شد که تیم فوتبال پرسپولیس با الهالل 

دیدار خواهد کرد.
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
یك  مرحله  کشی  قرعه  جمعه  ظهر 
آسیا  نان  قهرما لیگ  نهایی  چهارم 
ویدیو  شکل  به  و  کواالالمپور  در 
که  شد  برگزار  شرایطی  در  کنفرانس 
الوحده  الهالل،  پرسپولیس،  تیمهای 
و النصر در منطقه غرب حضور داشتند 
و  اولسان  چونبوك،  ژاپن،  ناگویای 
منطقه  در  نیز  جنوبی  کره  پوهانگ 

شرق حاضر هستند.
در   ۱۱:۳۰ ساعت  از  کشی  قرعه 
استودیوی ای اف سی آغاز شد و پس 
از  کدام  هر  به  مربوط  تیزر  پخش  از 
اف  ای  اجرایی  مدیر  در حضور  تیمها، 
سی قرعه کشی به انجام رسید. الوحده 

و پرسپولیس نخستین تیمهایی بودند که 
از گوی بیرون آمدند تا مشخص شود 
نمایندگان ایران و عربستان باهم دیدار 

نخواهند کرد.
کامیابی نیا، نعمتی، حسینی، امیری 
و رادو بازماندگان پرسپولیس از 4 تقابل 

فصل ۲۰۱۷ با الهالل هستند.
مراسم  برگزارکننده  آن  از  پس 
تیم  این  تا  آورد  بیرون  را  النصر  نام 
در مقابل الوحده قرار بگیرد و تنها اسم 

عنوان  به  الهالل،  یعنی  مانده  باقی 
تا  شود  نتخاب  ا پرسپولیس  حریف 
استقالل  قبلی  حریف  با  سرخپوشان 

کنند. دیدار 
قرار است مرحله یك چهارم نهایی 
روز ۲4 مهر ماه در ریاض برگزار شود 
و دو تیم النصر و الهالل از پرسپولیس 
الوحده میزبانی خواهند کرد. این در  و 
حالی است که سرخپوشان پایتخت در دو 
فصل اخیر هیچ بازی خانگی را نداشته اند 

تاجیکستان و  امارات، هند،  و در قطر، 
حاال عربستان به مصاف حریفان خود 

رفته می روند.
آخرین پیروزی پرسپولیس مقابل 
الهالل به فصل ۲۰۱۵ برمی گردد؛ جایی 
که شاگردان برانکو در ورزشگاه آزادی 

به پیروزی رسیدند.
و  پرسپولیس  ینکه  ا مهم  نکته 
روبرو  باهم   ۲۰۱۷ فصل  از  الهالل 
بهترین  تقابل  بازی  این  و  نشده اند 
تیمهای منطقه غرب در سالهای اخیر 
فوتبال  رنکینگ  در  که  بود  خواهد 
دوم  و  اول  تیمهای  نیز  بیس  دیتا 
غرب به حساب می آیند. فصل ۲۰۱۷ 
ن  شا بی پو آ و  ن  ا تهر ن  شا خپو سر
تساوی  به  گروهی  مرحله  در  ریاض 
با  الهالل  نهایی،  نیمه  در  و  رسیدند 
را  پرسپولیس  رفت  بازی  در  گل   4
شکست داد و در بازی برگشت، ۲-۲ 

رسید. اتمام  به 

یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

پرسپولیس - الهالل ۲4 مهر ماه در ریاض!

پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
لهالل  ا که  است  درست  می گوید: 
ستاره های زیادی دارد اما تیم پرسپولیس 

هم ستاره است.
مصاف  ره  با در مطهری  حمید 
در  عربستان  الهالل  برابر  پرسپولیس 
یك چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
اظهار کرد:  قبال هم درباره این مرحله و 
مصافمان با تیم های مختلف صحبت 
و  تاکتیکی  نظر  از  باید  ما  بودم.  کرده 
فیزیکی خودمان را به شرایطی برسانیم 
که مقابل هر تیمی به خوبی بازی کنیم. 
برایمان فرقی نمی کرد که برابر چه تیمی 
در این مرحله بازی می کنیم اما خب می 
دانید تیم های عربستانی امکانات باالیی 
دارند و از ساختار بسیار خوبی برخوردار 
انجام  زیادی  آن ها هزینه های  هستند. 
جنگ  یك  بخش  این  در  و  می دهند 
نابرابر در جریان است اما با این حال ما 
آسیا هستیم.  اول  قدرت  و  پرسپولیس 
همه  و  ببرند  حساب  ما  از  باید  آن ها 
نظر  از  هم  که  می کنیم  را  تالش مان 

فیزیکی و هم از نظر تاکتیکی خودمان 
را به شرایطی برسانیم که در این بازی 

موفق باشیم.
او درباره ستاره هایی که تیم فوتبال 
الهالل در اختیار دارد هم گفت:  می دانیم 
مثل  قیمتی  گران  ستاره های  آن ها 
موسی مارگا و پرییرا را در اختیار دارند 
و با هزینه های بسیار باال این بازیکنان 
ستاره  تیم مان  ما  اما  کرده اند  را جذب 
است چون از نظر کار تیمی فوق العاده 

عملکرد  بهترین  می توانیم  و  هستیم 
ما  بازیکنان  باشیم. تك تك  داشته  را 
آن ها  همه  و  هستند  ارزشمند  برایمان 
درباره  ادامه  در  ستاره اند.او  ما  برای 
اینکه پرسپولیس تا دیدار برابر الهالل 
گفت:   داشت،  نخواهد  رسمی  بازی 
که  دارد  حالتی   AFC تقویم  می دانیم 
مشکالتی به وجود می آورد. این مساله 
کار را برای تیم های ایرانی سخت کرده 
است اما برنامه ریزی کردیم در این زمان 

موجود سه بازی تدارکاتی انجام بدهیم. 
درست است که این بازی ها جنبه رسمی 
ندارد اما ما هم راهی نداریم و با شرایط 

موجود باید کنار بیاییم.
پیروزی  ره  با در مه  دا ا در  و  ا
تاجیکستان  استقالل  برابر  پرسپولیس 
در مرحله یك هشتم نهایی هم گفت: 
تیمی که به الهالل چهار گل زده است 
پس تیم قدرتمندی باید باشد. آن ها یك 
دفاع تیمی فشرده و بسیار خوب را در 
دستور کار خود قرار داده بودند و در ضد 
حمالت هم فوق العاده خطرناك بودند. 
ما هم با آنالیز خوبی که داشتیم تالش 
کردیم شناخت خوبی به بازیکنان بدهیم 
و بازیکنان هم عملکرد بسیار خوبی در 
این بازی داشتند. ما هم در بخش دفاع 
توانستیم  هم  و  کردیم  خنثی  را  آن ها 
بازی خودمان را به آن ها دیکته کنیم. 
در آن شرایط سخت و همین طور چمن 
بازی  ریتم  که  است  درست  مصنوعی 
و  کردیم  کار  خوب  بسیار  اما  نداشتیم 
توانستیم از آن بازی برنده خارج شویم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

اداره ثبت اسناد وامالك بند گناوه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان ها ی فاقدسندرسمی آگهی موضوع ماده ۳قانون ماده ۱۳,آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی واراضی وساختمان های فاقدسندرسمی برابر رای شماره 
۱4۰۰۶۰۳۲4۰۰۱۰۰۱۲۲۱مورخ ۱4۰۰/۳/۲۷هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك بندرگناوه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی یگانه فرزندمحمدرضابه شماره شناسنامه 
۵۲۹۰۰۲۲۸۰۵کدملی ۵۲۹۰۰۲۲۸۰۸صادره ازدیلم رانسبت به ششدانگ یك باب خانه به 
مساحت۲۱۱/۹۳مترمربع در قسمتی ازپالك ۹۱۷اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع 
الواسطه ازاقای غالمرضا خلقی وشرکا محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله ۱۵روزاگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه اداره تسلیم وپس از اخذرسیدظرف مدت یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایندبدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشدصدورسندمالکیت مانع مراجعه متضرربه 
مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد.محمدچهابداررییس ثبت اسنادوامالك شهرستان گناوه 

ازطرف حمیدرضاباقرپور
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۶/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم۱4۰۰/۷/۱۱

م الف ۲۳۳

آگهي حصروراثت
اقای عمار حسنی امیلدانی به شماره شناسنامه ۹۸۸ فرزند عسکر از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهین  خباز زاده کمساری فرزند 
مهدی در تاریخ ۱4۰۰/۶/۲ در شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:۱-یاسر حسنی امیلدانی به ش ش ۳۶۰۵ فرزند عسکر نسبت پسر۲-علی 
حسنی امیلدانی به ش ش ۲۵۸۰۶۰۸4۸۶ فرزند عسکر نسبت پسر۳-عمار حسنی امیلدانی 
به ش ش ۹۸۸ فرزند عسکر نسبت پسر  به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینك 
پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۰۰۰۰۷۵4/۲ مفاد 
درخواست مزبور را دریك نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم  شوراي حل اختالف 
لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم لشت نشا-محمدرضا زکی پور

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  عسکر  فرزند   ۹۸۸ شناسنامه  شماره  به  امیلدانی  حسنی  عمار  آقای 
شادروان عسکر حسنی  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  گواهي حصروراثت  درخواست 
امیلدانی فرزند محمد در تاریخ ۱4۰۰/۰۵/۲۸ در شهرستان لشت نشا فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱ عمار حسنی امیلدانی به ش ش ۹۸۸ 
فرزند عسکر نسبت پسر ۲-یاسر حسنی امیلدانی به ش ش ۳۶۰۵ فرزند عسکر نسبت 
پسر۳-علی حسنی امیلدانی به ش ش ۲۵۸۰۶۰۸4۸۶ فرزند عسکر نسبت پسر4-مهین 
خباززاده کمساری به ش ش ۲4۲ فرزند مهدی نسبت همسر  به غیر از وراث نامبرده 

ورثه دیگري ندارد اینك پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان 
نماید چنانچه  به شماره ۰۰۰۰۷۵۳/۲ مفاد درخواست مزبور را دریك نوبت آگهي مي 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یکماه به دفتر شعبه دوم  شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم لشت نشا-محمدرضا زکی پور

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالك شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالك 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج
۱-ششدانگ یك باب  ساختمان بنام آقای وفا خلیلی فرزند عابدین صادره سنندج 
تحت پالك 4۰۱4 فرعی از 4 اصلی بخش ده بمساحت ۱۲۲/۰۵ متر مربع جزء نسق زارعانه 
شماره ۱4۳۰۶ مورخه 44/۱/۱۶دفتر ۱۰ سنندج بنام آقای اسمعیل رحمانی به آدرس سنندج 

روستای حسن آباد
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۶/۲۷ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۷/۱۱ 
هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج     م الف ۱۹۱۷

آگهی دعوت به افراز پالك ۲۷۱ فرعی از ۹- اصلی بخش ۱۰ ثبت محمود آباد 
نظر به اینکه آقای محسن سمنانی از مالکین مشاعی پالك ۲۷۱ فرعی از ۹- اصلی 
بخش ۱۰ ثبت محمود آباد واقع در قریه گالشپل تقاضای افراز حصه و سهمی مالکیتی 
ملك خویش را از کل ششدانگ پالك مذکور از این اداره نموده و از اعالم آدرس و محل 
سکونت دیگر مالکین مشاعی اظهار بی اطالعی و عجز نموده است لذا به استناد ماده 
۱۸- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به دیگر مالکین مشاعی پالك مزبور به 
نامهای ۱- حسین بابائی ۲- رضا زهره وند ۳- منصور بیابانی 4- مهدی صابری ۵- حمید 
اسفندیاری ۶- محمد تقی قربانی ۷- عبداله رحیمی اخطار و ابالغ می گردد جهت انجام 
عملیات افرازی که راس ساعت ۱۰ روز شنبه تاریخ ۱4۰۰/۰۷/۱۷ توسط نماینده و نقشه 
بردار این اداره صورت می گیرد در محل وقوع ملك حضور بهم رسانید بدیهی است عدم 

حضور مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد بود. شناسه آگهی  :۱۱۹۳4۰4
تاریخ چاپ ۱4۰۰/۰۶/۲۷

مرتضی خواجوی 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان محمود آباد

پس از مشخص شدن حریف یک چهارم نهایی؛

حمید مطهری: ما پرسپولیسیم و قدرت اول آسیا هستیم

پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
قهرمانان  لیگ  در  تیم  این  عملکرد  از 

آسیا تمجید کرد.
حسن خان محمدی درباره مصاف 
در  عربستان  الهالل  برابر  پرسپولیس 
مرحله یك چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
هیچ  می کنم  فکر  من  کرد:  اظهار  آسیا 
پس  نرسیده  مرحله  این  به  ساده  تیمی 
اگر  اما  باشد  باید  قدرتمندی  بسیار  تیم 
را  فینال  به  رسیدن  سودای  پرسپولیس 
دارد نباید از مصاف با تیمی ترس داشته 
برای  دیدار  این  می کنم  فکر  من  باشد. 
و  بود  خواهد  جذاب  فوتبال  دوست داران 
امیدوارم برنده بازی، پرسپولیس باشد چرا 
که واقعا پرسپولیس از نظر تیمی توانایی 

شکست دادن الهالل را دارد.
الهالل  تیم  ستاره های  درباره  وی 
عربستان هم گفت:  قبول دارم که الهالل 
عربستان بازیکنان تأثیرگذار زیادی دارد. 
شاید یکی از بازیکنان آن ها به اندازه کل 
داشته  ارزش  پرسپولیس  باشگاه  بودجه 
با  مواقع  از  خیلی  پرسپولیس  اما  باشد 

را  آن ها  و  کرده  بازی  ها  تیم  گونه  این 
شکست داده است. من فکر می کنم که 
زمینه  این  در  فنی  کادر  که  تدبیری  با 
اتخاذ خواهد کرد از این مرحله هم صعود 
کنیم و به مرحله نیمه نهایی برسیم.خان 
محمدی تصریح کرد:  همه بازی ها برای 
دیداری  همین  است.  سخت  پرسپولیس 
تاجیکستان  استقالل  برابر  تیم  این  که 
انجام داد هم بسیار سخت بود چون در 
آن شرایط جوی و بازی کردن روی چمن 
مصنوعی کار بسیار دشواری است اما تیمی 

به قهرمانی  و  باشد  که می خواهد موفق 
برابر  که  کند  فرقی  برایش  نباید  برسد 
چه تیمی بازی می کند. الهالل تیم بسیار 
قدرتمندی است اما بازیکنان پرسپولیس 
آن عطش پیروزی و رسیدن به فینال را 
می کنند.  بازی  وجودشان  تمام  با  و  دارد 
پرسپولیس االن در آسیا آبروداری می کند 
و امیدواریم که باز هم به فینال برسد و 

این بار قهرمان شود.
فرصت  االن  گفت:   همچنین  وی 
پرسپولیس  که  دارد  وجود  ماهه ای  یك 

آماده  بازی  این  برای  را  خودش  بتواند 
باشگاه  مدیریت  نقش  میان  این  در  کند 
دست  باید  همه  است.  مهم  بسیار  هم 
شرایط  بهترین  تا  بدهند  هم  دست  به 
آمادگی در  نظر  از  تیم  تا  فراهم کنند  را 
یك  االن  بگیرد.  قرار  وضعیت  بهترین 
شخصیتی در پرسپولیس شکل گرفته که 
زمین شود. همه  وارد  پیروزی  برای  تیم 
مضاعف  روحیه  با  تا  کنیم  کمك  باید 
برابر  بازی  برای  را  خودش  پرسپولیس 

الهالل آماده کند.
درباره  پایان  در  محمدی  خان 
هم  پرسپولیس  باشگاه  مالی  مشکالت 
گفت: این مشکالت هر چه زودتر باید حل 
شود. پرسپولیس بدهی های زیادی دارد که 
باید پرداخت شود. االن که آقای سجادی 
آمده اند به خوبی از شرایط مطلع هستند. 
متعددی  مدیران  نام  پرسپولیس  برای 
قرار  اگر  امیدوارم  من  شود.  می  مطرح 
زودتر  چه  هر  شود  ایجاد  تغییراتی  است 
این تغییرات اعمال شود تا بهترین شرایط 

برای پرسپولیس فراهم شود.

پیشکسوت فوتبال:

پرسپولیس در آسیا آبروداری می کند
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ادبی- هنری »آتش« به مدیر  نخستین شماره ماهنامه 
مجاهدتقی  عبدالرحمان  سردبیری  و  عسلی  محمد  مسئولی 

منتشر شد.
شماره نخست ماهنامه ادبی- هنری »آتش« با مدیر مسئولی 
محمد عسلی و سردبیری عبدالرحمان مجاهدتقی به دکه های 

روزنامه فروشی رسید.
در یادداشتی از محمد عسلی آمده که نویسنده در دیگ 
جوشان سینه گرم می شود و از آتش دل شراب مستی را سرمی کشد 
تا در آن حال واژه های قال را وسیله ی فریاد کند. فریادی که 
خاموش نمی شود و آتشی که نمی میرد. و اما بعد، بر آن بودیم که 
مسیر عشق را با کلمات نشانه کنیم و رهروی با نیروی عشق باشیم 

در فضای پر ازدحام ادب و هنر سرزمینی که در آن زاده شدیم.
در این شماره مطالب در هفت بخش به نام های »یاد«، 
»داستان«، »ترجمه داستان«، »مقاالت ادبی«، »شعر«، »ترجمه 

شعر« و »نقد و معرفی کتاب« تنظیم شده است.
در بخشی از متن سخن سردبیر می خوانیم که می دانیم 

به دلیل تحریم ها در سال های اخیر، وضعیت اقتصادی مناسبی 
نداریم. می دانیم در وضعیت حاضر، کتاب و مجله بندرت در 
باشد. می دانیم تهیه  سبد کاالهای مردم می تواند جا داشته 
کاغذ و زینك و هر آن چه به چاپ مجله مرتبط است، با چه 
دشواری هایی مواجه است. می دانیم حضور شبکه های مجازی) 
و به قول یك دوست در بسیاری موارد شبکه های مزاجی( 
بخش بزرگی از ساعات و دقایق مردم را پر می کند و ... و 
برای  اقدام  شرایطی  چنین  در  می پرسند:  بسیاری  می دانیم 
چاپ و انتشار مجله بر چه دلیل درستی می تواند استوار باشد؟! 
پاسخ را در حکایت مرغ ُخرد جثه ای بجویید که از برکه ای 
دور، نیم قطره نیم قطره آبی بر نوك منقار کوچك خود حمل 
می کرد تا به سودای اطفای آتش، بر لهیب مهیبی بپاشد که 

ابراهیم خلیل را دربرگرفته بود.
بیدلی«،  »تمنای  دوست«،  ایران  خاورشناس  از  »یادی 
سعدی«  سرایی  »مدیحه  و  عمران صالحی«  شعر  »گزارش 

عناوین مقاله های ادبی این شماره هستند.

»آتش« روی پیشخوان روزنامه فروشی ها

تاثیر هوش مصنوعی در 
دنیای کنونی بشر انکارنشدنی 
سمتی  به  ما  یا  آ ما  ا است؛ 
خلق  نویسنده  ربات های  که  می رویم 
کنیم؟ این گزارش روایتی از سرگذشت 

ربات های نویسنده است.
روزی را تصور کنید که مشهورترین 
موفق  که  آن هایی  جهان،  نویسندگان 
ادبی  نوبل  چون  جوایزی  دریافت  به 
انسان  هیچکدامشان  شدند،  پولیتزر  و 
سیم  و  فلز  قطعه  چند  از  تنها  و  نباشند 
تشکیل شده باشند؛ ولی داستان هایشان 
از  که  است  شده  نوشته  زیبا  قدری  به 

انسان ها جایزه دریافت می کنند.
 اینکه ربات ها به جای انسان کاری 
را انجام دهند، چند دهه ای می شود که در 
دنیای فناوری عمیقًا رسوخ پیدا کرده و 
فناوران روز به روز به دنبال گستردگی آن 
هستند؛ اما آیا روزی فرا می رسد که این 
ربات ها به جای انسان داستان بنویسند و 

ما به آن ها جایزه بدهیم؟
منتقد  و  نویسنده  رضایی،  احسان 
داستان  آینده  درباره  گفتگویی  در  ادبی 
در عصر هوش مصنوعی توضیح می دهد 
در سال  تورینگ  آلن  پژوهش  بنابر  که 
۱۹۵۱ می توان گفت؛ یك ماشین وقتی 
با  ند  بتوا که  می شود  تلقی  هوشمند 
انسان حرف بزند و ضمن این گفت وگو 
این  که  ندهد  تشخیص  آن  مخاطب 
انسان است که سخن می گوید یا ماشین. 
اما در عین  این معیار بسیار ساده است 
برخوردار  زیادی  پیچیدگی های  از  حال 
دانش  انتقال  ابزار  زبان  چراکه  است. 
محصولی  این  اما  است  احساسات  و 
اخترع  بشر  اطالعات  تبادل  برای  که 
دانشی  اندازه  به  خودش  است،  شده 
دهد  انتقال  آن  طریق  از  می خواهد  که 

پیچیده است.
سازنده  اجزای  رضایی،  گفته  به 
اساس  طرفی  از  و  هستند  کلمات  زبان 
محاسبه  هم  هوشمند  ماشین های  کار 
لت های  حا محاسبه   قع  وا در  است؛ 
ممکن در یك اتفاق و اینکه کدام یك 
از حالت ها احتمال وقوع بیشتری دارد؟ 
ما  آیا  که  می شود  مطرح  پرسشی  حال 
می توانیم توالی کلمات را حدس بزنیم؟ 
چراکه  خیر؛  که  است  این  دقیق  پاسخ 
عالوه بر همه واژگانی که در بزرگترین 
فرهنگ نامه های زبان های زنده دنیا درج 
شده است؛ همواره واژگان جدیدی زاده 
می شود و در پس آن معانی جدیدی به 
وجود می آید. حتی یکی از وجوه عظمت 
هر ادیبی به این است که چه تعداد واژه 
به  کهن  واژگان  برای  جدید  معنای  و 

کار می برد. 
ویلیام   : ورد می آ نمونه  یی  رضا
شکسپیر بزرگترین ادیب زبان انگیسی را 
در نظر بگیرید؛ پژوهشگران در پژوهشی 
با یکی حساب کردن کلمات تکراری و 
شهیر  نویسنده  این  فهمیدند  هم ریشه، 
انگلیسی کل آثار خود را با ۱۵هزار واژه 
نوشته است. این بیشترین تعداد واژگانی 
است که یك نویسنده انگلیسی استفاده 
کرده است. در رتبه بعدی جان میلتون 
کل  که  است  گمشده«  »بهشت  خالق 
آثار خود را با ۹هزار واژه و چارلز دیکنز 
با پنج هزار و هفتصد واژه و در نهایت 
آثار  تمام  واژه   ۲۸۶۰ با  کریتسی  آگاتا 

خود را نوشته اند.
 به گفته رضایی، شکسپیر از هفت 
کرده  استفاده  بار  یك  تنها  واژه  هزار 
است. به عالوه که معانی متعدد هر واژه 
و کنار هم چیدن آن ها، همچنین ایهام در 
واژه ها و چند معنایی بودن بعضی واژه ها 
غریب  و  عجیب  معجونی  اثر،  یك  در 
می سازد مانند دیوان حافظ که برای هر 
پیدا  آن  درباره  مقاله  سه  می توان  بیت 
هم  نهایی  جمع بندی  به  تازه  که  کرد 
نرسیده اند. حال با این گستردگی زبانی 
آیا ربات ها می توانند آثار ادبی خلق کنند؟

 رضایی ادامه داد: سال ۱۹۹۹ فردی 
نتایج  نخستین  برینگجورد  ِسلِمر  نام  به 
ماشین های  روی  بر  خودش  آزمایش 
»هوش  نام  به  کتابی  در  را  داستان گو 

مصنوعی و خالقیت 
ِسلمر  نام  به  فردی   ۱۹۹۹ سال 
بر  آزمایش  نتایج  نخستین  برینگجورد 
داستان گو  ماشین های  و  ربات ها  روی 
مصنوعی  »هوش  نام  به  کتابی  در  را 
و خالقیت ادبی« منتشر شد؛ این غول 
آی تی به مدت پنج سال بر روی ماشینی 
تا  است  کرده  کار  یك  بلوتوث  نام  به 
بتواند داستان هایی را با محوریت خیانت 
بنویسد. اما در نهایت وقتی هر کدام از 

مجالت  سردبیرهای  به  داستان ها  این 
ادبی برای انتشار داده شد، آن ها معتقد 
بودند که داستان های مذکور غیرحرفه ای 
احساسی  و  عاطفی  حس  چراکه  است؛ 
نزول  شدت  به  داستان  پایان  در  قصه 
رفتار های شخصیت ها چندان  می کند و 
موجه نیست و تنها نکته ای که باعث شد 
بود که  این  بیایند  به هیجان  سردبیر ها 
فهمیدند این داستان را  نه انسان بلکه 

یك ربات نوشته است
ادبی« منتشر کرد؛ این غول آی تی 
به  ماشینی  روی  بر  سال  پنج  مدت  به 
بتواند  تا  کرد  کار  یك«  »بروتوس  نام 
خیانت  محوریت  با  ا  ر داستان هایی 
بنویسد. اما در نهایت وقتی هر کدام از 
مجالت  سردبیرهای  به  داستان ها  این 
ادبی برای انتشار داده شد، آن ها معتقد 
بودند که داستان های مذکور غیرحرفه ای 
احساسی  و  عاطفی  حس  چراکه  است؛ 
نزول  شدت  به  داستان  پایان  در  قصه 
رفتار های شخصیت ها چندان  می کند و 
موجه نیست و تنها نکته ای که باعث شد 
بود که  این  بیایند  به هیجان  سردبیر ها 
انسان، بلکه  فهمیدند این داستان را نه 

یك ربات نوشته است.
 رضایی با اشاره به دیگر پژوهش ها 
گفت:  ربات ها  داستان نویسی  زمینه  در 
محققان بعدی کار را ادامه دادند؛ تا اینکه 
داستان گو  ماشین های   ۲۰۱۶ سال  در 
دو موفقیت بزرگ را از آن خود کردند. 
ماشین  یك  که  کوتاهی  رمان  ژاپن  در 
نوشته بود موفق به دریافت جایزه ادبیات 
علمی تخیلی شد. البته الزم به ذکر است 
کار  حاصل  رمان  این  تمام  نگارش  که 
ربات نبود و پیرنگ و طرح اولیه داستان 
و شخصیت های داستان را برنامه نویس ها 
از قبل تعیین کرده بودند و ربات با این 
داده ها داستان خود را نوشته بود؛ جایزه 
به  که  نبود  موفق  چندان  اما  برد؛  هم 

زبان های دیگر ترجمه شود.
افزود: در همان سال فیلمی   وی 
کوتاه در جشنواره فیلم های علمی تخیلی 
لندن شرکت کرد که دارای سه شخصیت 
مثلث  که  بود   C و   H، H۲ نام  به 
عشقی را در مکان نامعلومی که احتمااًل 
ایستگاه فضایی است، پیش می برند که 
در نهایت به قتل منجر می شود. این فیلم 
حاصل کار رباتی به نام بنجامین بود دو 
برنامه نویِس بنجامین مشکل اصلی ربات 
را نامگذاری شخصیت ها می دانستند که 
این فرآیند برای ربات بسیار سخت بود و 
عاقبت برنامه نویس ها برای شخصیت ها 
در  خوبی  امتیاز  فیلم  گذاشتند.  اسم 
ربات  اما چون یك  نگرفت؛   IMDB
نوشه بود موفقیت بسیار هیجان انگیزی 
پیدا  ادامه  پروژه ها  می آمد.  حساب  به 
شرکتی   ۲۰۱۷ سال  در  اینکه  تا  کرد 
پاتر  هری  جلد  هفت  بوتنیك،  نام  به 
تا  آن خواستند  از  و  داد  برنامه ای  به  را 
با پیچ های داستانی این هفت جلد یك 
بسازد. فصل جدیدی که  داستان جدید 
ربات نوشته بود تنها چهار صفحه داشت 

و فقط پارگراف اول آن بی نقص بود.
این منتقد ادبی ادامه داد: در سال 
همان ۲۰۱۷ یك داستان نویس کانادایی 
پنجاه رمان علمی تخیلی محبوب خود را 
به برنامه نویس های کامپیوتری داد و از 
پنجاه  این  تحلیل  با  که  خواست  آن ها 
دو  این  که  بنویسند  برنامه  یك  رمان 
  SciFiQ برنامه نویس برنامه ای به نام
را   word مانند  محیطی  که  نوشتند 
داستان  بدنه  در  اگر  که  می کرد  آماده 
به  نگارش  اجازه  می شد  پیدا  ایرادی 
نویسنده داده نمی شد. در نهایت داستانی 
اینگونه نوشته شد. این برنامه با تحلیل 
قانون طالیی  چهارده  مذکور  رمان   ۵۰
طراحی کرد؛ اول اینکه داستان باید در 
جایی غیر از زمین اتفاق بیفتد؛ دوم اینکه 
دارای یك صحنه از شب باشد و غیره.

 به گفته رضایی در نهایت داستانی 
نوشته شد که وقتی آن ها به سردبیرهای 
چراکه  شد؛  رد  داستان   شد،  داده  ادبی 
سردبیرها معتقد بودند ایده خوبی دارند؛ 

اما درست اجرا نشده اند.
به  ه  ر شا ا ضمن  یی  ضا ر
آزمایش ها  داده های  تعداد  محدودبودن 
تحقیقات  در  انجام شده  پژوهش های  و 
مصنوعی،  هوش  داستان نویسی  قبلی 
گفت:  ماسك  یالن  ا پروژه  ره  با در
عنوان  با  ماسك  ایالن  که  پروژه ای 
GPT۲ رونمایی کرد، با بررسی چهل 
در  و  بود  انجام شده  وب  گیگ صفحه 
رونمایی نخست خط اول رمان »۱۹۸4« 
جورج اورل را به دستگاه دادند و از آن 

خواستند که ادامه داستان را بنویسد که 
باعث شد  اما  درنیامد؛  از آب  اثر جالبی 
اهل چك  برنامه نویسان  و  محققان  که 
واژه  که  سالی  صدمین   ۲۰۲۰ سال  در 
استفاه  مصنوعی  آدم  عنوان  به  روبات 
فوریه  در  که  نوشتند  نمایشنامه ای  شد، 
این  شد.  اجرا  نمایشنامه  این   ۲۰۲۱
نمایشنامه درباره رباتی بود که خالق آن 
مرده است و باید با نوع بشر کنار بیاید. 
نام خالق آن با نام هیوالی فرانکشتاین 

که ویکتور بود یکی بود.
 این نویسنده در ادامه گفت: وقتی 
معتقد  منتقدان  شد،  اجرا  نمایش  این 
بودند که داستان شخصیت جذابی دارد 
به ویژه وقتی با شخصیت های زن برخورد 
می کند دلبری های جذابی از خود نشان 
می دهد؛ اما پیرنگ خوبی ندارد. در واقع 
جمعی  گفتگوهای  فاقد  داستان  این 
یکی  همچنین  بود.  جذاب  و  استاندارد 
هنوز  که  بود  کرده  اذعان  منتقدان  از 
بتواند  مصنوعی  هوش  که  است  مانده 

جای هارولد پینتر و شکسپیر را بگیرد.
  رضایی در پاسخ به این پرسش 
که  می رویم  سمت  این  به  ما  آیا  که 
گذشته  از  بیش  را  داستان  ماشین های 
بله  من  نظر  به  گفت:  ببریم؟  کار  به 
شاهکار  داستان های  احتماال  می رویم. 
نخواهیم داشت. به این دلیل که نمونه 
شاهکارهای ادبی آن قدر زیاد نیست که 

هوش مصنوعی بتواند تحلیل خوبی 
پروژه ای که ایالن ماسك با عنوان 
GPT۲ رونمایی کرد، با بررسی چهل 
در  و  بود  انجام شده  وب  گیگ صفحه 
 ۱۹۸4 رمان  اول  خط  نخست  رونمایی 
جورج اورل را به دستگاه دادند و از آن 
خواستند که ادامه داستان را بنویسد که 
باعث شد  اما  درنیامد؛  از آب  اثر جالبی 
اهل چك  برنامه نویسان  و  محققان  که 
واژه  که  سالی  صدمین   ۲۰۲۰ سال  در 
استفاه  آدممصنوعی  عنوان  به  روبات 
فوریه  در  که  نوشتند  نمایشنامه ای  شد، 

۲۰۲۱ اجرا شد
ادبی  اما متون  باشد؛  از آن داشته 
ما  که  است  زیاد  قدری  به  شده  تولید 
و  بود  خواهیم  مواجه  دیتا  بیگ  یك  با 
ماشین می تواند این بیگ دیتا را تحلیل 
کند و نتایجی به ما بدهد که حتی فکرش 
یابیم.  دست  آن ها  به  نمی کردیم  را 
همانگونه که در ۲۰۱۶ برنامه ای نوشته 
کبد  سرطان  زدن  حدس  برای  که  شد 
بود که بتوانند بیماران را در مرحله اولیه 
هفتصد  کار،  این  برای  و  کند  شناسایی 
این  و  دادند  را  بیماران  اطالعات  هزار 
کبد  سرطان  می توانست  تنها  نه  برنامه 
را پیش بینی کند، بلکه بیماری هایی چون 
پیش بینی  می توانست  را هم  شیزوفرنی 
کند که درست از آب در می آمد؛ بنابراین 
ما  احتمااًل  بیشتر،  آثار  روی  بررسی  با 

هوش  که  داشت  خواهیم  داستان هایی 
مصنوعی آن ها را نوشته باشد.

 وی با اشاره به چالش های برآمده 
هوش  توسط  تالیف شده  داستان های  از 
اصلی  چالش  دو  ما  افزود:  مصنوعی 
خواهیم داشت؛ چالش نخست این است 
که آیا داستان هایی که هوش مصنوعی 
تغییر  را  ما  زیبایی شناسی  است،  نوشته 
را  اخالقیاتی  آیا  اینکه  دوم  نمی دهد؟ 
اخالقیات  با  که  نمی گذارد  نمایش  به 
رسیده  آن  به  بشر  نوع  که  باورهایی  و 
اینکه  مثاًل  باشد؟  داشته  تناقض  است، 
ز  ا دی  تعدا ماشین ها  حتماالین  ا به 
خواهند  بیکار  را  فعلی  داستان نویسان 

کرد؛ آیا کاری اخالقی است؟
کازوئو  گفت:  جواب  در  رضایی 
ین  گتر ر بز ز  ا یکی   ، و ر ر یشی گو ا
آخرین  در  دنیا،  حاضر  حال  نویسندگان 
سخنرانی خود این مباحث را بیان کرده 
ماشین های  آینده  در  احتمااًل  که  بود 
داستان گو جای نویسندگان را می گیرند 
که  چرا  بود؛  خوشحال  بسیار  اتفاقًا  و 
معتقد است هوش مصنوعی موضوعات 
را جور دیگر می بیند و می نویسد و این 
همان هدفی است که ادبیات دارد. وقتی 
بار  تعداد  معنایی  و  زبانی  کلیشه های 
زیادی تکرار می شود، کارآیی خود را در 
جهت هدف اصلی زبان که القای مفهوم 
است، از دست می دهد بنابراین هنرمند 
نیاز دارد که کلیشه ها و بازی های زبانی 
جدیدی را خلق کند. این همان مفهوم 
آشنایی زدایی است که ماشین های هوش 
مصنوعی می توانند به خوبی انجام دهند 
و زیبایی شناسی ما را تغییر دهند و این 

اصاًل اتفاق بدی نیست.
یك  ادبی،  منتقد  این  گفته  به   
سیگل  نام  به  آمریکایی  رمان نویس 
در  و  د  ا د م  نجا ا یشی  زما آ موئل  سا
به  را  خود  رمان  از  بخش  دو  پروژه ای 
ادامه  که  خواست  آن  از  و  داد  ماشین 
این دو بخش را بنویسد. در یك بخش 
فرقه  به  گربه ها  چرا  اینکه  به  ماشین 

مذهبی خاصی از یهودی ها تعلق ندارند 
دیگر  بخشی  در  و  نوشت  جالبی  طنز 
فهمید که شخصیت اول رمان غمگین 
است و دلیل دیگری برای غمگین بودن 
نتیجه گرفت که  پیشنهاد داد. نویسنده 
را  نویسنده ای  خالقیت  تنها  نه  ماشین 
کم نمی کند بلکه زیاد هم می کند و این 
جمله را به کار برد که هوش مصنوعی 
ماشین  مانند  تا  می کند  کمك  من  به 
بسیار  را  اول  او طنز بخش  نکنم.  فکر 
دوست داشت و بخش دوم را در دیگر 

اثر خود استفاه کرد.
ماشین  آیا  اینکه  درباره  رضایی   
می تواند قصه هایی بگوید که با اخالقیات 
سلمر  گفت:  نباشد،  تناقض  در  ما  رایج 
برینگجورد، اولین کسی که یك ماشین 
داستان گو اختراع کرد در مقدمه کتابش 
آورده  اختراع خود  برای خلق  دلیل  سه 
صنعت  که  بود  این  نخست  دلیل  بود، 
داستان گویی ما رشد زیادی داشته است 
داستان هایی  به  نیاز  حال  هر  به  ما  و 
داریم که پاسخگوی صنعت سرگرمی ما 
باشد و به همین دلیل ما به ماشین های 
داستان گو نیاز داریم. دلیل دوم این بود 
ماشین  توسط  داستان خوب  نوشتن  که 
کجا  از  داستان  بفهمیم  می شود  باعث 
که  برسیم  آرزو  این  به  شاید  و  می آید 
داشته  دیگری  حافظ های  و  شکسپیرها 
باشیم. و سومین دلیل که از همه جالب تر 
بود اینکه داستان با احساسات و عواطف 
و هوش بشری نسبت تنگاتنگی دارد، اگر 
یك داستان از صفر تولید کنیم، متوجه 
چیست،  ادبی  خالقیت  که  می شویم 
و  دارد  نسبتی  چه  هوش  با  احساسات 
عواطف از کجا می آید. همه اینها یعنی 
اینکه ما می توانیم انسان را بهتر بشناسیم 
موضوع  این  اخالقی  مکاتب  همه  و 
را  خودمان  وقتی  که  کرده اند  بیان  را 
شد.  خواهیم  بهتری  آدم های  بشناسیم، 
در نتیجه ساختن ماشین های داستان گو 
بهتری  آدم های  تا  می کند  ما کمك  به 

شویم.

آیا هوش مصنوعی جای حافظ و شکسپیر را می گیرد؟

»همچون شرابی دیرسال« به بازار کتاب آمد

داستان کوتاه »همچون شرابی دیرسال« نوشته حسین رسول زاده از 
سوی نشر سیب سرخ منتشر شد.

 کتاب »همچون شرابی دیرسال« نوشته حسین رسول زاده از سوی 
نشر سیب سرخ و در بخش »مجموعه پی رنگ داستان های آبی« از این 

نشر منتشر شد.
در پشت جلد کتاب آمده که... در روزهای بعد وقتی به کتاب فروشی 
می رفتم کتاب هایم را در حال عقب نشینی از ویترین به قفسه ها و سپس به 
پس و پشت قفسه های اصلی می دیدم بی آن که نسخه ای از آن ها به فروش 

رفته باشد... و این غمگینم می ساخت.
روزی شعری از مارینا تسوه تایوا را خواندم: »شعرهای من/ روز شما 

هم فرا خواهد رسید/ همچون شرابی دیرسال...«
در توضیحی بر مجموعه پی رنگ داستان های آبی می خوانیم: »پی رنگ 
داستان کوتاه بر عمل داستانی یگانه ای استوار است که در نهایت به تاثیری 

یگانه منجر می شود.«
داستان کوتاه »همچون شرابی دیرسال« نوشته حسین رسول زاده، در 
۷۵ صفحه، با شمارگان ۳۰۰ نسخه، به قیمت ۲۶ هزار تومان، در قطع رقعی 

و جلد شومیز، از سوی نشر سیب سرخ به بازار کتاب رسید.

از سوی نشر چشمه؛
»سیب ترش« چاپ سومی شد

از سوی نشر  چاپ سوم رمان »سیب ترش« نوشته فرشته نوبخت 
چشمه به کتاب فروشی ها رسید.

فرشته نوبخت درباره این اثر به ایبنا گفت: رمان »سیب  ترش« داستان 
چند دوست را روایت می کند که در اواخر دهه ی هفتاد، در یك دانشکده درس 
می خوانند و بر اثر جریانات و وقایِع مربوط به کوی دانشگاه زندگی شان به 
ناگاه دستخوش تحوالت و دگرگونی های عمیقی می شود، که تبعات آن به 

سال هاِی بعد و اواخر دهه ی هشتاد کشیده می شود.
نویسنده کتاب »از همان راهی که آمدی، برگرد« ادامه داد: »سیب 
ترش« در قالب رمان، تالشی بوده برای درِك رویاهای نسلی از جواناِن پس 
از انقالب اسالمی که دوره  ای حساس و مهم از حیات سیاسی و اجتماعی 

ایران را تجربه کردند و به بلوغی تازه  رسیده اند.
در بخشی از این رمان می خوانیم: »هوا کامال تاریك شده و تو درست 
سی وهشت ساعت است که در ُکمایی. با دستگاه نفس می کشی و نمی توانی 
حرف بزنی و من برایت می نویسم و راستش نمی دانم چرا دارم این کار را 
می کنم. باید بدانی بین ترِم اول و دوم دانشکده صدبار تصمیم گرفتم همه چیز 

را رها کنم و برم و نمی دانستم دست و پایم را بند دوستی با تو بسته ...«
چاپ سوم رمان »سیب ترش« نوشته فرشته نوبخت، در ۱۷۵ صفحه، 
به قیمت ۵4 هزار تومان،  در قطع رقعی و جلد شومیز، از سوی نشر چشمه 

منتشر شده است.

به همت نشر ثالث؛
»موش و گربه« عبید زاکانی منتشر شد

کتاب »موش و گربه« نوشته عبید زاکانی و با ترجمه ای از فرزام حقیقی 
از سوی نشر ثالث به کتاب فروشی ها رسید.

 در توضیحی بر این کتاب آمده که موش و گربه یکی از شهره ترین 
قصه های ادب فارسی است که بیش تر ایرانیان روایتی از آن را، خاصه 
به  گذشته  از  منظومه  این  بودند.  خوانده  یا  شنیده  قبل،  دهه  چند  تا 
با  سبکی اش  تفاوت های  دلیل  به  اما  است،  بوده  منسوب  زاکانی  عبید 
به عبیـد  انتسـاب آن  از محقـقـان در  فارسی سدۀ هشتم، برخی  شعِر 

کرده اند. تـردیـد 
ادبیات و فرهنگ  بار نشان می دهد که  برای نخستین  کتاب حاضر 
ما با یك موش و گربه مواجه نبوده است، بلکه کاتبان و عالقه مندان این 
قصه که عمومًا مردمانی عامی بوده اند در درازای زمان موش و گربه های 
گـونـاگونـی را برسـاختـه  و آنچـه را خـود می خواسته اند به قالب این قصه 
و به نام عبید زاکانی درآورده اند. این کتاب شرح شناسایی مـوش و گـربۀ 

اصیـل، دیگــر روایــت ها و دگردیسی این موش و گربه هاست.
کتاب »موش و گربه« نوشته عبید زاکانی، در ۲۷۱ صفحه، به قیمت 
۷۸ هزار تومان، در قطع رقعی، جلد گالینگور و با ترجمه فرزام حقیقی، از 

سوی نشر ثالث روانه بازار کتاب شد.
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فرناز میرزالو

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند مالکیت 

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند مالکیت اشخاصی 
که درخواست سند مالکیت مفروزی امالك مورد تقاضای خود را نموده اند و تقاضای آنها منتهی 
به صدور رای در هیئت حل اختالف گردیده اسامی و مشخصات آنها به شرح زیر در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز در دو روزنامه کثیراالنتشار و محلی جهت اطالع عموم آگهی می شود و چنانچه در 
مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود صدور سند مالکیت موکول به ارائه 
حکم دادگاه خواهد بود در غیر اینصورت چنانچه اعتراضی به این اداره واصل نگردد و یا معترض 
در مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اسناد مالکیت امالك 
مورد آگهی برابر مقررات بنام متقاضیان صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد شد.
۱-ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه باغ پالك ۱۸۷۸ فرعی از 4۹ فرعی از ۵۱ بخش ۸ 
قریه توبره ریز بنام اکبر قربانی به مساحت ۵۶۰۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عباس فتحی 
۲-ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه باغ پالك ۲۱۱ فرعی از ۲۸ اصلی بخش ۸ قریه 
بزوش بنام های علی و اسماعیل قربانی هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 

۱۳۲۶۸ متر مربع مورد خریداری از محل نسق احمد و مجید قربانی 
۳-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۲۰۹ فرعی از ۲۸ اصلی بخش ۸ قریه 
بزوش بنام های علی و اسماعیل قربانی هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 

۲۳۲۱۹/۸۶ متر مربع مورد خریداری از محل نسق احمد و مجید قربانی 
4-ششدانگ عرصه یك قطعه مزروعی پالك ۲۱۰فرعی از ۲۸ اصلی بخش ۸ قریه بزوش 
بنام های علی و اسماعیل قربانی هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۷۰۲۷ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق احمد و مجید قربانی 
۵-ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه باغ پالك ۲۱۲ فرعی از ۲۸ اصلی بخش ۸ قریه 
بزوش بنام های علی و اسماعیل قربانی هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 

۱۷۶۹۸ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبدالکریم قربانی 
۶-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۸۵ فرعی از ۳۶ اصلی بخش ۸ قریه 
آفریان سفلی بنام فروزان کمانگرپور به مساحت ۹۰۰۹ متر مربع مورد خریداری از محل نسق 

شکراهلل کمانگر پور
اصلی بخش ۸  از ۳۹  فرعی  زمین مزروعی پالك ۳۰۵  ۷-ششدانگ عرصه یك قطعه 
قریه آهنگران بنام کاظم فاتحی به مساحت ۳44۸۵/4۲ متر مربع مورد خریداری از محل نسق 

مستثنیات کاظم فاتحی 
اصلی بخش ۸  از ۳۹  فرعی  زمین مزروعی پالك ۳۰۷  ۸-ششدانگ عرصه یك قطعه 
قریه آهنگران بنام کاظم فاتحی به مساحت ۲۱۳۵۸/۵۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق 

مستثنیات کاظم فاتحی 
۹-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۳۰۶ فرعی از ۳۹ اصلی بخش ۸ قریه 
آهنگران بنام کاظم فاتحی به مساحت ۶۱۸۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق مستثنیات 

کاظم فاتحی
۱۰-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۳۰۸ فرعی از ۳۹ اصلی بخش ۸ قریه 
آهنگران بنام کاظم فاتحی به مساحت ۸۲۵۲ متر مربع مورد خریداری از محل نسق مستثنیات 

کاظم فاتحی
۱۱-ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه باغ پالك ۹۳ فرعی از 4۰اصلی بخش ۸ قریه گنبده 
علیا بنام فتح اهلل نوری به مساحت ۱۲44۳/۶4 متر مربع مورد خریداری از محل نسق عباس عزیزی 
۱۲-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۲۳۰ فرعی از ۶۱ اصلی بخش ۸ قریه 
چقابراله بنام حجت اهلل مرادی ورمنجه به مساحت ۷4۹۳۶/۶۰ متر مربع مورد خریداری از محل 

نسق مستثنیات سیف اهلل اردالنی
۱۳-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۸ فرعی از 4۹ اصلی بخش ۸ قریه صارم 
آباد بنام نبی عزیزی به مساحت ۱۱۰۰4/۲۵ متر مربع مورد خریداری از محل نسق صید احمد عزیزی 
۱4-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۹ فرعی از 4۹ اصلی بخش ۸ قریه صارم 
آباد بنام نبی عزیزی به مساحت ۱۰۹۰۸/۱۹ متر مربع مورد خریداری از محل نسق صید احمد عزیزی 
۱۵-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۵۰۰ فرعی از 44 اصلی بخش ۸ 
قریه الك بنام نبی عزیزی به مساحت 4۲۲۳۶ متر مربع مورد خریداری از محل نسق نبی فاطمه 

و فرشته عزیزی و گرجی علیمرادی 
۱۶-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۵۰۱ فرعی از 44 اصلی بخش ۸ 
قریه الك بنام نبی عزیزی به مساحت ۳۷4۹۵ متر مربع مورد خریداری از محل نسق نبی فاطمه 

و فرشته عزیزی و گرجی علیمرادی 
۱۷-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۱۵۶ فرعی از ۷ اصلی بخش ۹ قریه 
دولکرو بنام کیوان ورمزیار به مساحت ۲۷۷۷۸ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عباس حسامی 
۱۸-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۱۵۷ فرعی از ۷ اصلی بخش ۹ قریه 

دولکرو بنام کیوان ورمزیار به مساحت ۲۲۰۳/4۸ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عباس حسامی 
۱۹-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی)جهت اجری طرح انبار(پالك ۲۲۲ فرعی 
از ۶۱ اصلی بخش ۸ قریه چقابراله بنام یداهلل حیدری به مساحت ۶۸۲ متر مربع مورد خریداری از 

محل نسق منصور حیدری 
۲۰-ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه باغ پالك ۲۰۷ فرعی از ۲۸ اصلی بخش ۸ قریه 

بزوش بنام یوسف قربانی به مساحت ۲4۹۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق امین قربانی 
۲۱-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۵۶۶ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۷ قریه 
خامسان بنام آلتون صالحی به نسبت پنجدانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۱۲۸۹4/۷۰متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق علی مرادی 
۲۲-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۵۶۸ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۷ قریه 
خامسان بنام آلتون صالحی به نسبت پنجدانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۸۳۰۰/۱۰ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق علی مرادی
۲۳-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۵۶۷ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۷ قریه 
خامسان بنام آلتون صالحی به نسبت پنجدانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۶۸۵۰/۸۰ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق علی مرادی
۲4-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۵۶۹ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۷ قریه 
خامسان بنام آلتون صالحی به نسبت پنجدانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۸۶۵۷/۲۰ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق علی مرادی
۲۵-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۵۷۰ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۷ قریه 
خامسان بنام آلتون صالحی به نسبت پنجدانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۷۸۸۰/۵۰ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق علی مرادی
۲۶-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۵۷۱ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۷ قریه 
خامسان بنام آلتون صالحی به نسبت پنجدانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۱۰۳۲۱/۹۰ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق علی مرادی
۲۷-ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه باغ پالك ۹۳ فرعی از ۱ اصلی بخش ۷ قریه کوانه 
بنام کیومرث کمانگر به مساحت ۲۱۰۶/4۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق محمد حسن 

روحانی و صالح و اسماعیل کمانگر 
۲۸-ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه باغ پالك ۹۲ فرعی از ۱ اصلی بخش ۷ قریه کوانه 
بنام کیومرث کمانگر به مساحت 4۹۰4/۸۶ متر مربع مورد خریداری از محل نسق محمد حسن 

روحانی و صالح و اسماعیل کمانگر
۲۹-ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه زمین مزروعی و باغ پالك ۱۷۷ فرعی از ۳۵ اصلی 
بخش ۸ قریه کوره دره علیا بنام علی فاتحی به مساحت ۶۳۸۷۷/۷۰ متر مربع مورد خریداری از 

محل نسق عبداهلل فاتحی
۳۰-ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه باغ پالك ۱۸۷۶ فرعی از 4۹ فرعی از ۵۱ اصلی 
بخش ۸ قریه توبره ریز بنام محمد مرادی به مساحت ۶۷۲۳ متر مربع مورد خریداری از محل 

نسق محمد غالمی 
۳۱-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۵4 فرعی از 4۸ اصلی بخش ۹ قریه 
دگن بنام بهاءالدین خالدیان به مساحت ۸4۲۹/۷۷ متر مربع مورد خریداری از محل نسق سعید 

و فتاح خالدیان 
۳۲-ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه باغ پالك ۳۱۳ فرعی از ۷۲ اصلی بخش ۸ قریه 
از محل نسق  مورد خریداری  مربع  متر  به مساحت 4۰۰۰  دارتوتی  بنام میالد غالمی  یغواسی 

محمود غالمی 
اصلی بخش ۸  از ۶۰  باغ پالك ۲۲۷ فرعی  اعیان یك قطعه  و  ۳۳-ششدانگ عرصه 
محل  از  خریداری  مورد  مربع  متر   4۶۷۵/۵۰ مساحت  به  کهریزی  پرویز  بنام  آباد  خانم  قریه 

نسق عسکر امینی
۳4-ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه باغ پالك ۸4۵ فرعی از ۱۶ بخش ۸ قریه شاهینی 
بنام جمال رستمی به مساحت ۲۹۲۱۰/۷۷ متر مربع مورد خریداری از محل نسق اسماعیل رستمی
۳۵-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۸4۳ فرعی از ۱۶ بخش ۸ قریه 
شاهینی بنام جمال رستمی به مساحت ۱۹۶۳۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق اسماعیل 

رستمی
۳۶-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۸44 فرعی از ۱۶ بخش ۸ قریه شاهینی 

بنام جمال رستمی به مساحت ۱۰۱۷۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق اسماعیل رستمی
۳۷-ششدانگ عرصه یك قطعه زمین مزروعی پالك ۸4۲ فرعی از ۱۶ بخش ۸ قریه شاهینی 

بنام جمال رستمی به مساحت ۳۱۵۱۷ متر مربع مورد خریداری از محل نسق اسماعیل رستمی
۳۸-ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه باغ پالك ۸۶ فرعی از ۱۸ اصلی بخش ۹ قریه عباس 
آباد بنام انوشیروان خزانی به ۷۰4۸ متر مربع مورد خریداری از محل نسق رستم ابراهیمی –م الف ۶۲

 تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱4۰۰/۰۶/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱4۰۰/۰۷/۱۱

علی محمد براتی-رئیس ثبت کامیاران
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تصویری دیده نشده از دکتر شفیعی کدکنی و نجف دریابندری
اختصاصی دنیای جوانان

اگرچه خاطره ها
سخت، گریه انگیزند

جواد محبت

دل است و باز، خیال تو را به سر دارد
که شب، دوباره ز پس کوچه ها گذر دارد

دل است و دیده، چو یك لحظه ـ می نهد برهم
تو را و حال تو را، باز در نظر دارد

که ای تو؟... آه... که ای؟ ای پرنده لرزان
که جانت از قفس تن، سر سفر دارد؟

اگرچه خاطره ها، سخت، گریه انگیزند
ولی خیال »کبی« ـ گریه بیش تر دارد

»کبی« که کفش بزرگش میان جو افتاد
»کبی« که جای پرستار، زن پدر دارد
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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افشین هاشمي و اکران پسران دریا

سینمایی  فیلم  نمایش  پروانه 
افشین  کارگردانی  به  دریا،  پسران 
هاشمی صادر شد. این فیلم سینمایی 
پانورامای  بخش  در  این  از  پیش 
جشنواره بین المللی فیلم شانگهای به 
نمایش در آمده بود. در پسران دریا، 

و  شمال  از  نوجوان   ۲ کنار  در  فرجاد  مونا 
جنوب کشور به نام های یاسین حبیب پور و منیب بزرگ زاده به همراه پیام 
امیرعبدالهیان، مهنوش شیخی، حسن خلدون، علی بحری، آیسان حداد 
و افشین هاشمی بازی کرده اند. این ششمین فیلم افشین هاشمی است 
که با همکارِی حسین جامی ساخته شده و تهیه کنندگِی آن بر عهده ی 
بهروز نشان است که با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی به عرصه تولید 
رسیده است. افشین هاشمي در سال هاي اخیر به سمت کارگرداني آمده 

و فیلم هاي موفقي را ساخته است.

آغاز دومین جشنواره عروسکي مجازي

دومین  پوستر  گذشته  ز  و ر
جشنواره بین المللی نمایش عروسکی 
مجازی با طراحی مرضیه سرمشقی 
و رفعت هاشمی سی سخت رونمایی 
نمایش  لمللی  بین ا ره  جشنوا شد. 

اولین  عنوان  به  که  مجازی  عروسکی 
عروسکی  نمایش  لمللی  بین ا ره  جشنوا
مجازی در جهان شناخته می شود، دومین دوره خود را به دبیری بهرام 
بهبهانی و با حمایت یونیمای جهانی )اتحادیه نمایشگران عروسکی جهان( 
و استیج جهانی و همچنین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مرکز 
تهران،  دانشگاه  فرهنگی  معاونت  کشاورزی،  بانك  نمایشی،  هنرهای 
موسسه همای سعادت، فیلیمو، آپارات، خانه هنر هو، نمایش نت، موسسه 
تماشاگان، موسسه نهال سپیدار، نشر کارنامه، نشر نمایش و انجمن صنفی 
نمایشگران عروسکی ایران، از تیر ماه تا آذر ماه ۱4۰۰ برگزار می کند. 

علیرضا افتخاري و هنرمندان پیشکسوت

علیرضا افتخاری با حضور در دفتر 
موسسه هنرمندان پیشکسوت و دیدار 
با مدیر عامل این موسسه به صورت 
رسمی به عضویت موسسه هنرمندان 
پیشکسوت درآمد. این جلسه با حضور 

موسسه،  عامل  مدیر  حسینی پور  نیکنام 
مدیره  هیات  رئیس  افضلی  محمدمهدی 
موسسه و مدیر عامل بنیاد رودکی، محسن علی اکبری تهیه کننده سینما 
و عضو هیات مدیره موسسه و ابوالفضل صادقی نژاد آهنگساز و موسیقیدان 
پیشکسوت عضو موسسه برگزار شد و در آن عیلرضا افتخاری در سخنانی 
به دغدغه های مختلف خود در دوران کرونا و مشکالت هنرمندان به ویژه 
در زمینه بیمه اشاره کرد. نشان درجه یك هنری افتخاری در رشته آواز ماه 
پیش از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور به 

علیرضا افتخاري اعطا شده بود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

پردیس پورعابدیني در پروژه بي مادر

 پردیس پورعابدینی بازیگر جوان 
با  که  تلویزیون  و  سینما  مستعد  و 
فوق العاده  شهرتي  به  آقازاده  سریال 
دست پیدا کرد، روز گذشته به فیلم 
فیلم  نخستین   ، در بی ما یي  ینما س
با  فاطمی  سیدمرتضی  یی  ینما س

نویسندگی سیدمرتضی فاطمی اضافه شد تا 
پس از حضور در سریال شبکه نمایش خانگی آقازاده و معرفی به عرصه 
هنر، برای نخستین بار در بی مادر ایفای نقش شخصیت اصلی یك اثر 

سینمایی را تجربه کند.
 پیش از این حضور امیر آقایی، پژمان جمشیدی و آناهیتا درگاهی 
در نخستین ساخته سینمایی فاطمی قطعی شده بود. بی مادر در روزهای 
آتی در تهران کلید می خورد و به زودی ترکیب سایر بازیگران و عوامل 

پشت دوربین آن معرفی خواهند شد تا به جشنواره فجر برسد.
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حواشي مست عشق ادامه دارد...

فیلمي که هنوز ناتمام مانده ولي بارها قول پخش آن داده شده است!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱۰۸- واحد9 
تلفن: 263۰۵۸24- فکس: 263۰۵۸24 صندوق پستی: ۱۱۵- ۱9۵۵۸ 

سازمان شهرستان ها:  ۰9۱227۵2۱9۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

هفته گذشته خبري منتشر شد 
مالکیت  مشکالت  اینکه  بر  بني  م
رسیده  پایان  به  عشق  مست  یلم  ف
این  تمام سهم  اعالم شد  و  ست  ا
و  شده  واگذار  ایرانی  طرف  یلم  ف
برای پخش سریالی  دیگر خطری 
ندارد  وجود  ماهواره ای  شبکه  ز  ا
از  ترکیه ای  طرف  واقعیت  در  ما  ا
دیگر  و  داده  انصراف  پروژه  ین  ا
تولید  ا  ر عشق  مست  می توان  ن
که  اتفاقی  کرد!  معرفی  شترك  م
پخش جهانی آن را با چالش جدی 

مواجه می کند.
عشق،  مست  سینمایی  یلم  ف
با  ابتدا  به کارگردانی حسن فتحی 
ین مضمون که قرار است فیلمی  ا
صورت  به  موالنا  و  شمس  رباره  د
ساخته  ترکیه  و  ایران  در  مشترك 
تولید شد. همین  شود، وارد چرخه 
موضوع سبب شد امیدواری زیادی 
به اکران جهانی فیلمی درباره موالنا 

که می توانست موجب شناخته شدن 
بیشتر یکی از شاعران بزرگ ایرانی 
با  اکنون  اما  بگیرد.  شکل  اشد،  ب
این  ز  ا ترك  طرف  ناره گیری  ک
شده  ایجاد  تازه ای  شرایط  روژه،  پ
است. برای بررسی بیشتر آنچه رخ 
حواشی  کردیم  سعی  است،  اده  د
یك  سال اخیر این پروژه سینمایی 

را بررسی کنیم.
عشق،  مست  سینمایی  یلم  ف
قرار بود در سال ۲۰۲۰ اکران شود 
فیلمبرداری  نامعلوم  دالیلی  به  ما  ا
و  ماند  ناتمام  آن  از  سکانس هایی 
حسن فتحی مشغول تولید سریالی 
با عنوان  نمایش خانگی  در شبکه 
 ۳۰ حین  همین  در  شد.  یران  ج
در  ویدیویی  گذشته،  سال  هرماه  م
این  با  شد  منتشر  مجازی  ضای  ف
مضمون که قرار است مست عشق، 
آذرماه همزمان با هفته بزرگداشت 
ضمن  شود.  جهانی  اکران  والنا  م

اینکه سریالی ۸ قسمتی هم از آن 
آغازی  خبر  این  می شود.  اخته  س
بود،  عشق  مست  تازه  حواشی  ر  ب
ابتدا  فتحی  حسن  که  صورتی  ه  ب
هنوز  گفت  و  خواند  شایعه  را  بر  خ
از فیلم گرفته  سکانس های مهمی 
نشده است. در نتیجه امکان اکران 
ترك  طرف  و  ندارد  وجود  هانی  ج
کارگردان  با  را  کار  نمی تواند  م  ه
اظهارنظر  این  نهایی کند.  دیگری 
شد  مواجه  واکنش  با  سریع  یلی  خ
که  گفت  پاسخ  در  ترك  طرف  و 
 ۱۰ در  فیلم،  یرانی  ا ازندگان  س
و  کرده   رها  را  پروژه  گذشته  اه  م
رساندن  سرانجام  به  برای  الشی  ت
مدت  اینکه  ضمن  نداشته اند.  ن  آ
زمان فیلمبرداری ۱۶ هفته به طول 
انجامیده و عالوه بر آن، راش های 
متعددی که از این اثر وجود دارد، 
بسیار بیشتر از مقدار مورد نیاز برای 

یك نسخه سینمایی است.

بعد از انتشار این خبر، مهران 
مست  ایرانی  تهیه کننده  رومند،  ب
نه های  رسا در  نیه ای  بیا شق،  ع
رسمی منتشر کرد و با قدردانی از 
تالش سازندگان ایرانی فیلم گفت 
پایمال  نباید سبب  اختالف نظر  که 
زندگان  سا نونی  قا حقوق  دن  ش
ایرانی شود و اگر چنین اتفاقی رخ 
در  سنگینی  پیامدهای  قطعا  هد،  د

پی خواهد داشت.
پس از چند ماه سکوت، ناگهان 
اینکه  بر  مبنی  شد  منتشر  بری  خ
فیلم مست عشق، به صورت سریال 
فارسی زبان  شبکه های  از  یکی  ه  ب
قرار  و  شده  فروخته  اهواره ای  م
است از این شبکه پخش شود. این 
خبر واکنش تندی فتحی را در پی 
داشت. به صورتی که او به شبکه 
که  گفت  و  داد  هشدار  اهواره ای  م
طرف ترك تنها در ۳۰ درصد پروژه 
شریك است و این اقدام با عواقبی 

ادامه  سخت مواجه خواهد شد. در 
اعالم  ایرانی  سازندگان  مچنین  ه
نیاز این موضوع  کردند در صورت 
را از طرف وزارت خارجه نیز دنبال 

خواهند کرد.
حال اما با گذشت نزدیك به یك 
سال کش و قوس میان طرف ترك و 
ایرانی، در نهایت این طور اعالم شد 
که با وساطت کنسولگری ایران در 
استانبول تمام سهم فیلم مست عشق 
به ایران منتقل شده و دیگر نگرانی 
ندارد.  وجود  فیلم  این  پخش  رای  ب
این در حالی است که اخبار ابتدایی 
این فیلم با این مضمون همراه بود 
که قرار است تولید مشترکی درباره 
اتفاق  ایرانی  بزرگ  شاعر  والنا  م
بیفتد اما در نهایت و در حالی که به 
گفته سازندگان ۸ سکانس مهم فیلم 
تصویربرداری نشده است، به نوعی 
طرف ترك از پروژه جدا شده است. 
این مسئله نشان می دهد که دست 

سازندگان مست عشق برای پخش 
جهانی فیلم آنچنان که باید باز نیست 
و احتماال باید تنها به اکران در ایران 

راضی باشند.
اما از طرفی با توجه به مشغول 
بودن فتحی که در حال آماده کردن 
سریال جیران است و ناتمام ماندن 
برخی سکانس های خارجی در قونیه 
نظر  به  فیلم،  پس تولید طوالنی  و 
به  پخش  برای  اثر  این  می رسد  ن

اخبار  برسد.  امسال  فجر  جشنواره 
حاکی از آن است که سازندگان در 
تالش هستند با گذر از شرایط کرونا 
آماده  نوروز  اکران  برای  را  یلم  ف
کنند. این در حالی است که باتوجه 
سینماها  دامنگیر  که  شرایطی  ه  ب
شده، بسیاری از فیلم های سینمای 
یران در نوبت اکران بعد از کرونا  ا
نوروز سال  اکران  بنابراین  هستند. 
آینده نیز شرایط پیچیده ای دارد و 

هنوز مشخص نیست کدام فیلم ها 
می توانند به پرده سینماها برسند..

شهاب حسینی، پارسا پیروزفر، 
حسام منظور، هانده ارچل و ابراهیم 
چلیکول از جمله بازیگرانی هستند 
به  عشق  مست  فیلم  ر  د ه  ک
مسئولیت  پرداختند.  نقش  یفای  ا
عهده  بر  نیز  اثر  این  هنگسازی  آ
یون  هما و  ناظری  ر پو ب  هرا س

شجریان گذاشته شده است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

و  سینما  ملی  روز  مناسبت  ه  ب
در ادامه سلسله نشست های تاریخ 
طی  ایران  سینمای  موزه  فاهی،  ش
یك هفته هر روز گفتگوی تفصیلی 
با یکی از عوامل تاثیرگذار سینمای 
ایران را منتشر می کند. روز گذشته 
عسگرپور،  محمدمهدی  فتگوی  گ
و  ن  ا د گر ر کا  ، یس مه نو یلمنا ف
منتشر  ایران  سینمای  هیه کننده  ت
خود  خاص  جذابیت هاي  که  شد 

را دارد.
محمدمهدی عسگرپور در این 
گفتگو با بیان اینکه سوم دی ۱۳4۲ 
در تهران به دنیا آمده است، گفت: 
اولین درآمدم از سینما در سن ۱۱ 
که  کتابخانه ای  در  بود.  الگی  س
گفتند  داشتم  آمد  و  رفت  زیاد  من 
را  نوجوانان  و  کودکان  از  عدادی  ت
برای بازی در یك فیلم می خواهند 
روز   ۱۲ کردم.  ثبت نام  هم  من  و 
فیلم  صحنه  سر  را  ما  روز  ر  ه
آقای  ساخته  حکایت،  کنند  نین  چ
اصالنی می بردند که من نقش یك 
فخیمی  مهرداد  و  داشتم  را  هنرور 
داشت.  برعهده  را  آن  یلمبرداری  ف
مدیرتولید  که  بود  این  جالب  کته  ن
فیلم هر روز بعد از اتمام فیلمبرداری 
داخل اتوبوس می آمد، کیفش را باز 
ریالی  می کرد و یك اسکناس ۵۰ 
که در آن زمان پول خوبی بود، به 
همه ما می داد و من برای ۱۲ روز 

۶۰ تومان گرفتم!
به  درباره حضورش  عسگرپور 
جشنواره  دوره   ۲ در  دبیر  نوان  ع
من  برای  داشت:  بیان  فجر  لی  م
تا  کرد  کمك  و  بود  خوبی  جربه  ت
شکل  به  را  سینما  جانبی  ضای  ف
دیگری ببینم و متوجه شوم دوستان 
نزدیك در چه جاهایی ممکن است 
که  دوستانی  یا  و  نکنند  مراهی  ه
در  نمی کنیم  هم  را  فکرش  تی  ح
نکته  این  و  کردند  کمك  جاها  ک

برایم جذاب بود.

وی درباره فیلمنامه قدمگاه، که 
یکي از آثار شاخص و تحسین شده 
از  یکی  داد:  توضیح  مي باشد  وي 
بهترین پشت صحنه های من در این 
روابط  فیلم  با عوامل  بود که  فیلم 
دوستانه و گرم خیلی خوبی شکل 
گرفت و فیلم از نظر دیده شدن و 
بود و  کران بسیار پرخیر و برکت  ا
حمیدیان  بابك  شد.  دیده  خوب 
قدمگاه  فیلم  در  بازی اش  ولین  ا
ویژگی های  دیگر  از  یکی  و  ود  ب
و  حرفه ای  بازیگران  ترکیب  یلم،  ف
محلی درکنار هم بود. در جشنواره 
فیلم فجر که اولین جشنواره بعد از 
دبیری خودم بود، قدمگاه 4 سیمرغ 
گرفت، بهترین فیلم دوم و نامزد ۱۰ 

بخش نیز شده بود. در آنجا عزم من 
فیلمسازی  حوزه  در  تا  شد  یشتر  ب
بیشتر کار کنم و قصد بازگشت به 

حوزه اجرایی را نداشتم.
اقلیما  فیلم  اینکه  بیان  با  وی 
نیز برای او تجربه خوبی بوده است، 
معمایی  و  جدید  ژانر  اقلیما،  گفت: 
در  معموال  داشت.  ساختارخوبی  و 
در  اما  نمی نوشتم  را  دکوپاژ  ارها  ک
را  آن  برد  استوری  فیلم حتی  ین  ا
مهندسی  پالن ها  تا  کشیدیم  هم 
ره  جشنوا در  شود.  گرفته  ده  ش
بهترین  کاندیدای  فیلم  این  جر  ف
هیچ  در  اما  بود  شده  ارگردانی  ک
بخش دیگری کاندید نشده بود که 
من به داورها گفتم قطعا موسیقی، 

بازی، فیلمبرداری و… وجود داشته 
که منجر به کارگردانی خوب شده 

است.
عسگرپور در بخش دیگري از 
این گفتگو به گل هاي گرمسیري و 
ادامه مسیرش بعد از آن اشاره کرد و 
ادامه داد: بعد از گل های گرمسیری، 
سریال های زیادی به من پیشنهاد 
قدمگاه  اینکه  دلیل  به  و  ی شد  م
سریال هایی  اغلب  بودم  ساخته  ا  ر
مفهوم  که  می شد  پیشنهاد  من  ه  ب
انتظار داشت. متاسفانه بخش قابل 
مناسب  فیلمنامه ها  این  از  وجهی  ت
و  می رفت  باال  هم  سنم  و  بود  ن

سختگیری هایم بیشتر شده بود.
زمان  ینکه  ا ن  بیا با  ی  و

گرمسیری،  گل های  یلمبرداری  ف
پیشنهاد  او  به  مدیریت خانه سینما 
شد، گفت: البته این دومین بار بود که 
مدیریت خانه سینما به من پیشنهاد 
شده بود، اولین بار زمان ساخت فیلم 
اقلیما بود که خانه سینما دچار مسئله 
شده بود هیات مدیره از هم پاشیده 
بود و می خواستند هیات حل اختالف 
زمان  آن  در  که  بدهند.  شکیل  ت
درویش  احمدرضا  را  پیشنهاد  ین  ا
من  به  هیات  آن  از  نمایندگی  ه  ب
داده بود که قبول نکرده بودم زیرا 
نمی خواستم وارد اجرا شوم به دلیل 
اینکه شیرینی های فیلمسازی برایم 
جذاب تر بود. دفعه دوم که مدیریت 
خانه سینما پیشنهاد شد اصرار برخی 

اینکه این  دوستان بیشتر بود و در 
مسئولیت را بپذیرم رضا میرکریمی 
سینما  خانه  مدیرعامل  خودش  ه  ک
در  که  داشت  زیادی  نقش  ود،  ب
برگزار  انتخابات  پذیرفتم.  هایت  ن
شد و من در سال ۸۷ رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل خانه سینما شدم. 
یادم می آید در همان سال زنده یاد 
و  بود  کرده  فوت  شکیبایی  سرو  خ
می شد  مدیریت  باید  ایشان  شییع  ت
که جمعیت زیادی آمده بود که آن 
تلنگری  من  برای  درواقع  راسم  م
بود مبنی بر اینکه وارد جایی شدم 
که مدیریت خاص خود را می طلبد.

برنامه های  به  اشاره  با  ی  و
گفت:   ، سینما نه  خا برای  ود  خ

برنامه هایی را برای خانه سینما در 
نظر داشتم و اولین مسئله ام همان 
چیزی بود که زنده یاد سیف اهلل داد 
یعني  بود  مانده  ناکام  و  بود  پیگیر 
نون  قا ا  بعد که  طرحی  دوین  ت
م  نظا نون  قا یعنی  د  شو ینما  س
صنفی. تدوین الیحه تاسیس نظام 
صنفی سینما، امنیت شغلی، دعوت 
اسکار که  آکادمی  اعضاء  آمدن  و 
ماهه   ۶ زمانی  دوره  در  آنها  همه 
مطرح شد. در دوره ۷ ساله ای که 
در خانه سینما بودم تدوین الیحه 
بود  اتفاق  مهمترین  صنفی  ظام  ن
تشکیل  با  که  بود  این  ما  طرح  و 
مانند  صنفی،  نظام  سازمان  یك 
مهندسی،  نظام  و  پزشکی  ظام  ن
ارشاد  وزارت  کارهای  از  خشی  ب
منتفی شود و سازمان نظام صنفی 
بگیرد.  عهده  بر  را  ماموریت  ین  ا
یك کار فشرده ای هم درباره این 

موضوع صورت گرفت.
فیلم میهمان  به  اشاره  با  وی 
ز  ا یگري  د بخش  ر  د یم،  ر ا د
فیلم  این  گفت:  خود  صحبت هاي 
را در سال ۹۲ زمانی که دولت آقای 
ساختم  بود  شده  تمام  حمدی نژاد  ا
کار  دیگر  سریال   ۲ آن  از  بعد  و 
سال   4 مزیت های  از  یکی  ردم.  ک
این  برایم  دهم  دولت  با  رگیری  د
تصورم  و  می نوشتم  بیشتر  که  ود  ب
این بود که اگر اینکار را انجام ندهم 
ذهنم به سمت موضوعات سیاسی 
البد  سینما  خانه  از  بعد  و  ی رود  م
باید نماینده مجلس شوم به همین 
 ۳ بیشتر طرح می نوشتم که  لیل  د

طرحم ساخته شد.
وی در پاسخ به سوالي مبنی 
بر اینکه چرا بعد از میهمان داریم، 
در کار فیلمسازی شما وقفه افتاده 
است، پاسخ داد: البته در این مدت 
خیلی  دادم.  نجام  ا هیه کنندگی  ت
هم  سرمایه  و  می نویسم  قت ها  و
هم  تلویزیون  یا  و  می شود  ماده  آ
می پذیرد اما خودم راضی به ساخت 
نمی شوم زیرا سن وقتی باال می رود 

البته  می شوند.  سختگیرتر  دم ها  آ
کشورمان  اوضاع  به  هم  خشی  ب
برمی گردد. ما نسلی هستیم که در 
جنگ و انقالب کمی حضور داشتیم 
و تصور دیگری از ما وجود دارد و 
ما  داریم.  آرمان هایی هم  یکسری 
قرار  اگر  هستیم  خود  زمانه  رزند  ف
را  موارد  خیلی  نوشتن  زمان  اشد  ب
بی خیال باشیم چیزی که می خواهم 
نمی شود و در چنین شرایطی ترجیح 

می دهم فیلم نسازم.
خود  مدیریت  درباره  سگرپور  ع
نیز  فجر  فیلم  جهانی  جشنواره  ر  د
دبیری  پذیرفتن  برای  داشت:  یان  ب
جشنواره جهانی فیلم فجر چند پارامتر 
به  عالقمندی ام  ابتدا  داشت.  جود  و
رضا  اصرار  جهانی،  جشنواره  وزه  ح
میرکریمی و تعدای از همکاران در 
انتظامی  حسین  و  جهانی  جشنواره 
به  داشتیم  او  با  که در جلساتی که 
من حس مثبتی داد و باعث شد تا 
بپذیرم.  را  جهانی  جشنواره  بیری  د
به  نسبت  فردی  هر  است  مکن  م
و  باشد  داشته  انتقاد  دوره ها  رخی  ب
مسئولیتی را نپذیرد، زمانی است که 
فکر می کنیم نمی شود اما در دوره ای 
اما  باشد  داشته  سختی هایی  اید  ش

بتوان آن را انجام داد.
وی در پایان گفت: اگر به عقب 
کارگردانی  از  را  تمرکزم  رگردم  ب
مه نویسی  فیلمنا سمت  به  یشتر  ب
می برم زیرا نوشتن را بیشتر دوست 

دارم.
یادآور می شود، موزه سینمای 
ی  عه ا مجمو ن  ا عنو به  ن  ا یر ا
وی  ا ر که  ریخی  تا و  رهنگی  ف
سینمای  تحوالت  و  تاریخ  یر  س
ایران است خود را موظف می داند 
سینماگران  دیدگاه های  و  ظرات  ن
باتجربه و پیشکسوت را جمع آوری 
نگاه  با  آینده  نسل های  تا  رده  ک
نحوه  و  حرفه ای  زندگی  مسیر  و 
آثار هنرمندان  خلق و شکل گیری 
آشنا  سینما  هنر  صاحب نظران  و 
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مرور خاطرات یک فیلمساز...
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