
دبیر کانون سراسری انبوه سازان:

دولت، شرایط را برای تولید مسکن تسهیل کند

یک کارشناس حوزه بین الملل انرژی گفت: چین 
عالوه بر توافق بلندمدتی که با ایران امضاء کرده است 
با سایر کشورهای عضو اوپک نظیر عربستان، امارات و... 
نیز روابط اقتصادی قابل توجهی را توسعه داده است. شرکت دولتی 
چین CNPC گروه تخصصی بزرگی را عازم ونزوئال کرده تا برای 
تصویب قانون جدیدی که دولت مادورو قصد دارد به منظور جذب 
ونزوئال  نفت  درصنعت  خصوصی  بخش  فعالیت  و  سرمایه گذاری 

اجرائی کند، آماده باشند.
به گزارش دنیای جوانان، محمود خاقانی درباره سرمایه گذاری 
چین در سرزمین های تحت تحریم های اقتصادی آمریکا، اظهار داشت: 
یکی از کشورهای مورد توافق ونزوئال در منطقه جنوبی آمریکای 
التین است که دارای بزرگترین ذخائر نفت خام جهان و میزان آن 

حدود 304 میلیارد بشکه تخمین زده می شود.
صفحه 3

انتشاریک آمار عجیب توسط سازمان ثبت احوال؛

از هر دو ازدواج در تهران
 یک مورد به طالق ختم می شود

تاثیر نرخ دالر بر تصمیم سرمایه گذار در بازار سرمایه 
کرد:  تاکید  تهران  بورس  مدیرعامل 
مولفه های روز و فرصت هایی که سرمایه گذار 
در بازار سرمایه می بیند از جمله وضعیت بنیادی 
مولفه های  تابع  آن  از  بخشی  که  شرکت ها 
اقتصاد جهانی است مانند قیمت کامودیتی، قیمت نفت، 
بازار  به  نقدینگی  و خروج  ورود  در  ارزها  برابری  قمیت 
شرایط  نمی تواند  کسی  امروز  از  و  هستند  کننده  تعیین 
آینده را پیش بینی کند چرا که شاید شرایط برای ورود 
برخی  درباره  باشد.صحرایی  بهتر  جدید  نقدینگی های 
ازاظهارات مبنی بر اینکه با ادامه افزایش شاخص بخشی 
از نقدینگی به ویژه سرمایه سهامداران خردی که سال 
٩٩ وارد بازار شدند، از بازارخارج می شود، گفت: تنها نباید 
عوامل داخل بورس و شرکت ها را مورد بررسی قرار داد، 

سهامداران سایر بازارها را هم رصد می کنند
صفحه 3.

رئیس دانشگاه اصفهان خبر داد؛

احداث ۵۰ هزار مترمربع ساختمان جدید 
در دانشگاه اصفهان در ۸ سال گذشته

4
نقش والیت و رهبری امام خمینی )ره( در دفاع مقدس

صفحه 5

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1837-  یکشنبه 28  شهریور  14۰۰- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ارتفاع پست 

سكوي
 پرتاب من 

بود!

6ورزش
دختران هندبالیست 

ایران در آستانه 
جهانی شدن

هنگ 7فر

به مناسبت روز ملی سینما و در ادامه سلسله نشست های تاریخ 
شفاهی، موزه سینمای ایران طی یک هفته هر روز گفتگوی تفصیلی 
با یکی از عوامل تاثیرگذار سینمای ایران را منتشر می کند. امروز 
گفتگوی تفصیلی گوهر خیراندیش، بازیگر پیشکسوت سینما، 
تئاتر و تلویزیون و چهره محبوب عرصه هنر را منتشر کرده است.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا 
تیم ملی فلسطین را گلباران کرد.

در روز سوم از هجدهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی 
بانوان آسیا به میزبانی کشور اردن تیم ملی هندبال ایران در 
سومین بازی خود در گروه B این رقابت ها در سالن پرنسس 

سمیه شهر امان به مصاف تیم فلسطین رفت .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شعر شهریاِر روشن ضمیر را 
روایت دغدغه های بشری عنوان کرد که فارغ از تعلق زمان و 
مکان جریان دارد و تجلی مکاشفات و دریافت های عمیق این 
شاعر عارف و جواهر کالم است که در کنار مردم با صفا و با 
وفای خود زیسته و از زبان آنان فریاد سخن سر داده است.

وزیر ارشاد: شعر 
شهریار روشن ضمیر، 
روایت دغدغه های 

بشری است

نفوذ  چین در اوپک، چرا و به چه علت!؟ مرزهای چهارگانه زمینی 
برای زائران ایرانی اربعین بسته است

معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا گفت: مرزهای چهارگانه زمینی برای 
زائران اربعین بسته است و مردم فریب شایعات، اخبار و تصاویر منتشره در 
فضای مجازی را نخورند. به گزارش دنیای جوانان از پایگاه خبری پلیس، 
مرزهای  اربعین،  مرکزی  ستاد  ابالغی  مصوبه  براساس  افزود:  حاجیان  مهدی  سردار 
چهارگانه زمینی جمهوری اسالمی ایران با عراق بسته بوده و به زوار ایرانی اجازه سفر 

به عراق از این مرزها داده نخواهد شد.
صفحه 2

بیش  سابقه  خودرو  سند  درباره  نظر  اختالف 
از یک دهه دارد و هنوز تکلیف اینکه آیا برگ سبز 
خودرو سند تلقی می شود یا باید سند خودرو در دفاتر 

اسناد رسمی ثبت شود، روشن نیست.
خرید و فروش خودرو در نوع خود فرایند پیچیده ای دارد 
و بعد از اینکه دردسرهای پیدا کردن خودرو مناسب طی شود، 

باید برای نقل و انتقال آن اقدام قانونی انجام گیرد.
با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 
۱3۸٩ مجلس شورای اسالمی، پلیس راهور نیروی انتظامی 
موظف به صدور پالک به نام خریدار شد و ناجا معتقد است 

برگ سبز صادره برای خودرو همان سند رسمی است.
صفحه 2

برگ سبز خودرو سند تلقی می شود!؟
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#کم آبی دیگر شعار نیست

نوبت دوم
فراخوان ارزیابی مناقصه گران

 به منظورتامین منابع مالی، احداث، تملک، و بهره برداری از تاسیسات آبگیری و واحد نمک زدایی تأمین آب شرب
BOO با ظرفیت 4000 مترمکعب در شبانه روز و دفع پساب در قالب قراردادی

مجتمع تورگان واقع در شهرستان قشم
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه تا ارائه مدارک و مستندات مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
•موضوع مناقصه : طرح احداث واحد نمک زادیی تامین آب شرب با ظرفیت 4000 مترمکعب در شبانه روز در قالب قراردادی BOO جهت مجتمع تورگان در شهرستان قشم استان هرمزگان

•دوره احداث : 6 ماه
•دوره بهره برداری تجاری : ۱5 سال

•خریدار: شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان  
•ظرفیت تولید: 4000مترمکعب در شبانه روز

ب – شرایط سرمایه گذار: رتبه 5 بهره برداری تاسیسات نمک زدایی ) صادره از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ( -امکان تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه 
مدیریتی، اجرایی، بهره برداری پروژه های مشابه 

مبلغ خرید اسناد : مبلغ 5,000,000  ریال به شماره حساب سپهر 0۱02٩34٩٩0003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد ارزیابی کیفی .
مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت : از ساعت ۱4 مورخ۱400/06/2۸ لغایت ۱400/07/04 تا ساعت ۱4

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱4مورخ۱400/07/۱٩
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت ۱0  مورخ۱400/07/20

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم :  احراز حداقل امتیاز الزم )65 ( می باشد .

پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد ارزیابی کیفی را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مربوطه  
مدارک الزم شامل پاکت ارزیابی کیفی و مدارک و مستندات خواسته شده را تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد ارزیابی کیفی مناقصه درج شده است .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مربوطه  آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان 
هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن ۸7-۸6-333505۸2 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه 

ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :273۱3۱3۱  دفتر ثبت نام : ۸۸٩6٩737 و ۸5۱٩376۸  .   
روابط عمومی و آموزش  همگانی     
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

شناسه آگهی :۱۱٩226۱

اتاق بازرگانی ایران منتشر کرد؛
کدام دستگاه ها بیشترین چوب را الی چرخ 

تولید گذاشتند؟
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت محیط کسب 
و کار در سال ۱3٩٩ پرداخته و عملکرد دستگاه ها و استان های درگیر در فرایند صدور 

مجوزها را ارزیابی کرده است.
میان  در  ایران  رتبه  کار،  و  کسب  محیط  از  المللی  بین  تحلیل های  اساس  بر 
کشورهایی که مورد بررسی قرار می گیرند بسیار باالست و در سال های گذشته همواره 
بیش از ۱00 کشور در جهان، قوانین و مقرراتی ساده تر برای شروع یا راه اندازی کسب 

و کارهای جدید در قیاس با ایران دارند.
هر چند در سال های گذشته بسیاری از دستگاه های اجرایی بارها بر لزوم کاهش 
موانع و بهبود شرایط تاکید کرده اند اما همچنان راه اندازی یک کسب و کار جدید در 

ایران با مشکالت و محدودیت های جدی مواجه است.
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین بررسی خود به تحلیل شرایط کسب و کار در 
ایران پرداخته و عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی کشور در این مسیر را ارزیابی 

کرده است.
در آمارگیری طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار 
که به صورت ساالنه برگزار می شود، عملکرد دستگاه های استانی و ملی در زمینه چهار 
مؤلفه: »سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات«، »کیفیت رسیدگی به 
درخواست های قانونی مراجعان«، »نحوه رفتار با فعاالن اقتصادی و تکریم ارباب رجوع« 

و »شفافیت و اطالع رسانی در زمینه ارائه خدمات« مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مردادماه  و  تیر  در  روز   25 مدت  به  که  طرح  این  اجرای  از  دوره  سومین  در 
۱400 اجرا شد، عملکرد 44 سازمان و نهاد ملی و استانی در سال ۱3٩٩ و در قالب 
دو گروه عمده دستگاه های اصلی و فرعی مرتبط با محیط کسب وکار، توسط 2000 
فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران مورد 

ارزیابی قرار گرفت.
اساس  این  بر  ارائه می شود.  امتیازبندی  اساس یک طیف  بر  اتاق  ارزیابی های 
امتیاز یک به معنی رضایت مندی کامل و امتیاز ۱0 به معنی نارضایتی مطلق است. 
در ارزیابی انجام شده از عملکرد سال ۱3٩٩، عدد ملی این شاخص 4.66 اعالم شده 

که در مقایسه با سال قبل به تضعیف عملکرد در این حوزه اشاره دارد.
بر اساس یافته های این طرح در سال ۱3٩٩ دستگاه های اجرایی در سه استان: 
مرکزی، ایالم و مازندران به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعاالن اقتصادی را جلب 
کرده اند و در مقابل دستگاه های اجرایی در سه استان: تهران، خوزستان و کرمانشاه 
این  از  پیش   داده اند.  اختصاص  خود  به  را  اقتصادی  فعاالن  رضایت  میزان  کمترین 
رئیس اتاق ایران طی نامه ای به استانداران مرکزی، آذربایجان غربی، زنجان، سمنان 
و مازندران از اقدامات صورت گرفته توسط آن ها و دستگاه های اجرایی مرتبط، بابت 
ارتقای شاخص های محیط کسب وکار مربوط به فصل بهار سال جاری تقدیر کرده بود.

نایب رئیس اتاق ایران و سوریه:

ایران سهمی در نفع اقتصادی سوریه ندارد
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
متاسفانه  داشت:  اظهار  و سوریه  ایران 
همان بالیی که در عراق بر سر ما آمد 
در سوریه هم به سرمان می آید. عراق 
االن بیشترین مراودات تجاری خود را 
با ترکیه دارد. احتمال می دهیم که همین 
اتفاق دوباره درباره سوریه رخ دهد. نفع 
اقتصادی در سوریه را روسیه می برد، چند 
پروژه در بازسازی سوریه هم گرفته اند. 
این  با  ما  اقتصادی  تجارت و مراودات 
باید  و  می رود  پیش  کند  بسیار  کشور 
همکاری های الزم انجام شود. آنها هم 
در  اما  که همکاری می کنند  می گویند 

عمل این اتفاق نمی افتد.
مورد  در  زبردست  اصغر  علی 
اظهار  سوریه  و  ایران  تجاری  وضعیت 
کرد: در مجموع مراودات تجاری ما با 

ولی ظرفیت  دارد  پایینی  سوریه سطح 
همین  از  دارد.  وجود  مراودات  افزایش 
نمایشگاه های  رئیس  با  روی جلسه ای 
ماه  آبان  در  ایران  تا  داشتیم  کشور 
در  اختصاصی  طور  به  را  نمایشگاهی 
دمشق برگزار کند. این نمایشگاه به طور 
اختصاصی برای ایران است و می تواند 
فرصت مناسبی برای تجار و بازرگانان 
ایرانی باشد. ما تبلیغات و اطالع رسانی در 
اینباره را شروع کرده ایم البته جا دارد که 
کار جدی تری انجام شود. میزان تجارت 
ما با سوریه کاهش نداشته اما افزایش 

راضی کننده ای هم نداشته است.
در  بازرگانان  و  تجار  افزود:  وی 
سوریه دو طیف هستند آن بخشی که 
طرفدار بشار اسد هستند حاضر به کار با 
ایران هستند اما تجار مخالف با بشار اسد 

بیشتر با اردن و کشورهای حوزه خلیج 
فارس کار می کنند. لذا ما می خواهیم با 
برگزاری این نمایشگاه تجاری این فضا 
را تلطیف کنیم تا بتوانیم این بخش از 

تاجران را نیز جذب کنیم.
زبردست با اشاره به مشکل حمل 
و نقل بین دو کشور گفت: آنچه فعالیت 
تجاری ما را در سوریه پیچیده تر کرده، 
موضوع حمل و نقل به این کشور است. 
در تالش بودیم تا عراق مسیر زمینی به 
سوریه را باز کند، عراقی ها هم قول دادند 
که این کار را انجام دهند اما متاسفانه 
این اتفاق نیفتاده است. دو گزینه برای 
از  یکی  داریم،  به سوریه  نقل  و  حمل 
علت  به  که  است  ترکیه  از طرف  آنها 
راه  بسته است.  این مرز  درگیری هایی 
است  فارس  خلیج  طریق  از  هم  دیگر 
که برای آن باید مسیر بسیار زیادی را 
طی کنیم. متاسفانه علی رغم مذاکرات 
انجام شده عراق هنوز مسیر زمینی به 

سوریه را آماده نکرده است. 
کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
عراق  در  که  بالیی  همان  متاسفانه 
بر سر ما آمد در سوریه هم به سرمان 
مراودات  بیشترین  االن  عراق  می آید. 
احتمال  دارد.  ترکیه  با  را  خود  تجاری 
می دهیم که همین اتفاق دوباره درباره 
سوریه رخ دهد. نفع اقتصادی در سوریه 

را روسیه می برد، چند پروژه در بازسازی 
سوریه هم گرفته اند. تجارت و مراودات 
اقتصادی ما با این کشور بسیار کند پیش 
می رود و باید همکاری های الزم انجام 
همکاری  که  می گویند  هم  آنها  شود. 
می کنند اما در عمل این اتفاق نمی افتد. 
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و سوریه اضافه کرد: گرچه سوریه 
و ترکیه ارتباطات خود را قطع کرده اند 
ترکیه  از  که  قاچاقی  میزان کاالی  اما 
وارد سوریه می شود بسیار زیاد است. ما 
با سوریه مرز مشترک نداریم اما ترکیه 
علی رغم مشکالتی که با سوریه دارد 
قاچاق  صورت  به  زیادی  کاالهای  اما 
دیگر  طرف  از  دارد.  سوریه  بازار  در 
کشورهایی مانند اردن نیز تجارت خوبی 

با سوریه دارند. 
و  ارگان ها  از  بسیاری  افزود:  وی 
دارند،  فعالیت  سوریه  در  که  نهادهایی 
در فعالیت اقتصادی در این کشور هم 
تاثیر زیادی دارند. ما باید برای فعالیت 
اما  باشیم  متمرکز  در سوریه  اقتصادی 
است.  نداده  رخ  اتفاق  این  متاسفانه 
نهادهای  که  هستیم  این  دنبال  به  ما 
کشور خود را مجاب کنیم تا رقیب بخش 
خصوصی نشود و کار اقتصادی با سوریه 
از طریق اتاق انجام شده و اتاق بازرگانی 

به رسمیت شناخته شود.
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ارزیابی نمایندگان مجلس از عضویت ایران در سازمان همکاری 
شانگهای

نمایندگان مجلس شورای اسالمی؛ نگاه به شرق، تعامل با جهان برای رفع 
تحریم ها، تقویت دیپلماسی همسایگی و ایفای نقش موثر در کریدور شرق- غرب 
همکاری  سازمان  به  ایران  پیوستن  دستاوردهای  جمله  از  را  جنوب  شمال-  و 

شانگهای ارزیابی کردند.
در بیست و یکمین اجالس سران سازمان همکاری شانگهای که روز جمعه 
ابراهیم رییسی«  گذشته با حضور سران ۱2 کشور عضو و ناظر از جمله »سید 
رییس جمهوری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، جمهوری اسالمی 

به عنوان نهمین عضو این سازمان پذیرفته شد.
این اتفاق مهم که با درخواست روسیه، پذیرش تاجیکستان به عنوان رییس 
از  تازه ای  رقم خورد، فصل  موافقت همه کشورهای عضو  و  دوره ای شانگهای 
روابط راهبردی ایران با کشورهای شرق را رقم زد تا در هیاهوی دشمنی های 
غرب با ملت ایران و تالش برای انزوای کشورمان، این پیام به جهان صادر شود 
که جایگاه واال و نقش موثر ایران در معادالت منطقه ای و بین المللی قابل نادیده 

گرفته شدن نیست.
مناسبات  عرصه  در  شانگهای  همکاری  سازمان  اثرگذار  و  گسترده  وجوه 
بین المللی از یک سو و جایگاه ویژه و راهبردی ایران در نظام بین الملل به عنوان 
کشوری با ظرفیت های فراوان و حلقه وصل شرق به غرب از سوی دیگر، این رخداد 
بزرگ را به عاملی برای اضافه شدن ظرفیت های فراوان اقتصادی و ژئوپولیتیکی 
جمهوری اسالمی ایران به سازمان شانگهای و بهره مندی کشورمان از منافع قابل 

توجه عضویت در این سازمان مبدل کرد.
این  شانگهای،  در  ایران  عضویت  اقتصادی  دستاوردهای  از  نظر  صرف 
رخداد از نقطه نظر ایجاد موازنه راهبردی در حوزه تنظیم روابط با غرب نیز واجد 

دستاوردهای قابل توجهی برای کشورمان است.
در این باره نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اظهارنظرهایی جداگانه 
عضویت ایران در این پیمان را  فصلی نو در توسعه روابط خارجی برشمردند. »بهروز 
محبی نجم آبادی« نماینده سبزوار در توییتی در این باره نوشت: ناک اوت جریان 

نئولیبرال توسط دولت مردمی 
سازمان  به  ایران  پیوستن  درباره  گرمسار  نماینده  مطهری«  »اردشیر 
طور  به  سال،   ۱5 از  پس  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  شانگهای،  همکاری 
رسمی به عضویت کامل اجالس سران سازمان همکاری شانگهای درآمد؛ این 
پیمان می تواند فرصتی مغتنم باشد برای استفاده از ظرفیت سه میلیارد نفری و 
60 میلیون کیلومتر مربعی اعضای آن. این گام ظرفیت قاره کهن را در مقابل 
را  گام  اولین  انقالبی،  دیپلماسی  کشید.  خواهد  رخ  به  آمریکا  و  اروپا  اتحادیه 

دقیق و درست برداشت.
»جعفر قادری« نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی، عضویت ایران 

در پیمان 
»محسن علیزاده« نماینده سپیدان نیز در توییتر نوشت: عضویت ایران در 

»سلمان اسحاقی«   نماینده قائنات هم با بیان اینکه عضویت 
»محمد صفایی« نماینده مردم گناباد در مجلس عضویت دائمی ایران در 
پیمان شانگهای را اتصال کشورهای آسیای مرکزی به بندر چابهار، مهمترین محور 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آسیا ارزیابی کرد و گفـت: دولت باید با فوریت و 

با جذب سرمایه خارجی این محور حیاتی را احداث کند.
اینکه  بیان  با  »علی حدادی« نماینده مردم ساوجبالغ در مجلس یازدهم 

اتفاقات امیدوارکننده روزهای اخیر، به ویژه عضویت دائم در 
»اقبال شاکری« نماینده مردم تهران عضویت ایران در سازمان همکاری های 
شانگهای کنار چین، روسیه و هند را  نخستین گام برای بی تاثیر شدن تحریم ها 
دانست و افزود: دیپلماسی فعال، صرفا در ارتباط با چند کشور غربی نیست.  باید 

برای ارتباط با تمام کشورها برنامه داشته باشیم.
»سید نظام موسوی« نماینده مردم تهران هم با بیان اینکه ایران به عنوان 
عضو رسمی اجالس شانگهای پذیرفته شد،   افزود: حاال در کنار روسیه، چین و 
هند، جمهوری اسالمی ایران ضلع چهارم »مربع قدرت شرق« را شکل می دهد. 
وارد نظم نوینی در قرن 2۱ شده ایم که از منظر اقتصادی و سیاسی، مربع قدرت 

شرق، اثرگذارترین بازیگر این نظم جدید است.

۳۲ ساله ها برای واکسیناسیون ثبت نام کنند!
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار  مدیریت  مرکز 
پزشکی اعالم کرد: حداقل سن ثبت نام و دریافت نوبت واکسن کرونا در تمام کشور 

5 سال دیگر کاهش یافت.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت بهداشت  درمان، مرکز مدیریت آمار و فناوری 
اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطالعیه ای با اشاره به اینکه 
از هم اکنون تمامی افراد 32 سال به باال )متولدین ۱36۸ و قبل( در سراسر کشور 
می توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir زمان و محل دریافت واکسن 
را بالفاصله خودشان انتخاب کنند، اعالم کرد که برای این کار، نیازی به داشتن 

پرونده بهداشت نیست.
براساس اطالعیه این مرکز، هم چنین افراد 22 تا 3۱ سال )متولدین ۱36٩ 
تا ۱37۸(  که ساکن استان های آذربایجان غربی، ایالم، بوشهر، خراسان جنوبی، 
خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان و هرمزگان هستند و در پایگاه های 

بهداشت پرونده سالمت دارند می توانند از طریق همین سامانه ثبت نام کنند.
در ادامه این اطالعیه آمده است: برای جلوگیری از ازدحام جمعیت، داشتن نوبت 
از سامانه salamat.gov.ir برای مراجعه به پایگاه های تزریق واکسن ضروری 
است، همچنین از هموطنان عزیز تقاضا می شود صرفا در زمان نوبت مراجعه فرمایند.

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در اطالعیه ای اعالم کرد: مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 4۱ میلیون 

و 250 هزار و 460 ُدز رسید.
تا روز جمعه 26 شهریورماه 27 میلیون و 7٩0 هزار و ۸35 نفر ُدز اول واکسن 
کرونا و ۱3 میلیون و 45٩ هزار و 625 نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 

واکسن های تزریق شده در کشور به 4۱ میلیون و 250 هزار و 460 ُدز رسید.
وزارت بهداشت نیز روز سه شنبه 23 شهریور ماه بر اساس برآوردهای اپلیکیشن 
ماسک، از عبور کشور از خیز پنجم کرونا خبر داد، خیزی که برای چند بار رکورد 
تلفات روزانه را جابجا کرد و دوم شهریور ماه با 70٩ مورد مرگ به باالترین رکورد 
رسید. در همین خیز بود که در همین روز تعداد تلفات کرونا طی ۱۸ ماه جوالن 

ویروس شاخدار از ۱۱5 هزار نفر گذشت.  
بدون شک ورود میلیونی واکسن به کشور و تسریع و رکوردزنی واکسیناسیون 

سبب تغییر و بهبود وضعیت کرونا در کشور شده است.

مرزهای چهارگانه زمینی برای زائران ایرانی اربعین بسته است
معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا گفت: مرزهای چهارگانه زمینی برای زائران 
اربعین بسته است و مردم فریب شایعات، اخبار و تصاویر منتشره در فضای مجازی 

را نخورند.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه خبری پلیس، سردار مهدی حاجیان افزود: 
اربعین، مرزهای چهارگانه زمینی جمهوری  ابالغی ستاد مرکزی  براساس مصوبه 
اسالمی ایران با عراق بسته بوده و به زوار ایرانی اجازه سفر به عراق از این مرزها 

داده نخواهد شد.
سخنگوی ناجا در ادامه ضمن اشاره به برخی شایعات منتشره در فضای مجازی 
گفت: مردم عزیز فریب شایعات، اخبار و تصاویر منتشره در فضای مجازی را نخورند.

وی با اشاره به نحوه سفر زوار ایرانی به عراق در شرایط کنونی اظهار داشت: 
برابر توافقات نهادهای ذیربط با دولت عراق، زائران از طریق مرزهای هوایی و مشروط 
به تزریق واکسن کرونا می توانند برای شرکت در مراسم اربعین به آن کشور سفر 

کرده و الزم است 72 ساعت قبل از سفر نیز تست پی سی آر منفی داشته باشند.
معاون اجتماعی ناجا با اشاره به قوانین سخت دولت عراق در خصوص اتباع 
غیرمجاز گفت: دولت عراق افرادی را که به صورت غیرمجاز و بدون داشتن مدارک 
قانونی به آن کشور مسافرت کنند مجرم شناخته و برابر قوانین قضائی خود رفتار 

می کند.
این مقام ارشد انتظامی مجدد تاکید کرد: پلیس در هیچ یک از مرزهای کشور 
خدمات گذرنامه ای به زوار ایرانی اربعین ارائه نمی دهد و افرادی که به این مرزها 

مراجعه می کنند، راهی جزء بازگشت به شهرهای خود نخواهند داشت.

انتشاریک آمار عجیب توسط سازمان ثبت احوال؛

از هر دو ازدواج در تهران، یک مورد به طالق ختم می شود
امور  ساماندهی  معاون 
جوانان وزارت ورزش و جوانان 
از طالق ها  درصد  گفت: 27 
به زندگی های مشترک زیر دو  مربوط 
ابتدای  همان  زوجین  یعنی  است  سال 
زندگی به مشکل برخورد کردند و جدا 
شدند که به نظر ما این مسئله حاصل  
عدم شناخت افراد نبست به یکدیگر و 

زندگی است.
در  کشور  احوال  ثبت  آمار  طبق 
استان تهران به ازای هر 2 ازدواج، یک 

طالق صورت می گیرد.
براساس آمار اعالمی سازمان ثبت 
طالق  به  ازدواج  نسبت  کشور،  احوال 
و  سیستان  استان های  در  ترتیب  به 
بلوچستان، خراسان جنوبی، ایالم، چهار 
محال و بختیاری و هرمزگان باالترین 
و در استان های البرز، تهران، مازندران، 
در سطح  پایین ترین  گیالن  و  مرکزی 

کشور است.
و  لبرز  ا تهران،  استان های  در 
یک  ازدواج،   2 هر  ازای  به  مازندران 
که  طوری  به  می گیرد،  طالق صورت 
استان  دو  در  طالق  به  ازدواج  نسبت 
تهران و البرز پایین ترین عدد در سطح 

کشور است.
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
ن  و معا  ، ن یا گو تند ی  مهد محمد
ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی 
و جوانان، درباره آمار اعالمی از سوی 
در  اینکه  بر  مبنی  احوال  ثبت  سازمان 
استان تهران از هر دو ازدواج یک مورد 
به طالق ختم می شود، بیان کرد: ممکن 
است در تهران به این شکل باشد که 
میزان طالق به ازای ثبت ازدواج در سال 
باشد، اما جامعه آماری طالق و ازدواج 
که  کسی  یعنی  ندارند  هم  با  تناسبی 
امسال ازدواج کرده شاید همین امسال 

هم طالق نگیرد.بحث اصلی این است 
مشاوره ها  همه  علی رغم  متاسفانه  که 
می شود،  انجام  که  پیشگیری هایی  و 
هنوز نتوانستیم آمار طالق را به سمت 

کاهشی ببریم.
گذشته  سال  در  افزود:  تندگویان 
سقف ازدواج کشور حدود 4.2 افزایش 
پیدا کرد و این نشان می دهد ما در بحث 
ازدواج با مجموعه اقدامات و همچنین 
اضافی  مراسمات  و  تشریفات  حذف 
ازدواج در دوران کرونا توانستیم بعد از 
سال ها که همیشه آمار ازدواج نسبت به 
افزایشی  سال قبل کاهشی بوده، روند 

داشته باشیم.
جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
درباره افزایش آمار ازدواج بیان کرد: آن 
چیزی که من از پیشانی امسال و حتی 
متقاضیان وام می بینم به نظر می آید که 
شیب خوبی به سمت ازدواج داریم. به هر 
حال ما در مقوله ازدواج دستاورد داریم و 
رو به افزایش آمار رفتیم، اما در خصوص 
کسب  توفیقی  نتوانستیم  هنوز  طالق 

کنیم و به سمت کاهش آمار برویم.
وی اظهار داشت: فعالیت ما اکنون 
آموزش های قبل از ازدواج و حین ازدواج 
است. یعنی دستگاه ما یا نهادهای دیگر 

جدی  آنقدر  طالق  موضوع  به  هنوز 
نپرداختند. همچنین اهمیت مشاوره در 
انتظار  که  رونقی  آن  هنوز  طالق  امر 

می رفت را ندارد.
تندگویان گفت: در این چند سال 
در  جوان   ۸00 و  میلیون   3 حدود 
آموزش های قبل از ازدواج شرکت و از 
آن استفاده کردند که سه تا شش جلسه 
آن رایگان بوده و شاید همین موضوع 

یک مشوق برای ازدواج بوده است.
مهارت  آموزش  به  اشاره  با  وی 
زندگی به سربازان گفت: ما حتی برای 
سربازان دوره های مهارت زندگی را در 
بحث  به  سربازان  نگاه  تا  گرفتیم  نظر 
کند.  پیدا  تغییر  خانواده  گیری  شکل 
ارائه  که  تسهیالتی  و  موارد  این  شاید 
رونق  ازدواج  امر  کرده  کمک  می شود 
در  امیدوارم  حال  عین  در  کند.  پیدا 
بحث طالق توسط اقدامات مشاوره ای 
که صورت گرفته، موفق به کاهش آمار 

طالق شویم.
جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
تا  شود  کمک  ما  به  اگر  البته  گفت: 
را  ازدواج  از  قبل  آموزش های  بتوانیم 
خوبی  تاثیر  که  مطمئنم  کنیم  فراگیر 
از  درصد   27 زیرا  گذاشت،  خواهد 

طالق ها مربوط به زندگی های زیر دو 
زندگی  ابتدای  همان  یعنی  است  سال 
به مشکالتی برخورد کردند که به نظر 
ما حاصل  عدم شناخت افراد نسبت به 
اگر  بنابراین  است.  زندگی  و  یکدیگر 
مشاوره ها درست انجام شود تاثیر بهتری 

خواهد داشت.
تندگویان با اشاره به اینکه برخی 
استان ها از تهران آمار بیشتری در زمینه 
طالق دارند، گفت: استان تهران موضوع 
حاد ما نیست، استان هایی داریم که در 
آن ها  در  طالق  افزایش  گذشته  سال 
تاثیر قابل توجهی روی آمار طالق در 
استان های  است.  گذاشته  کشور  کل 
البرز و  اول در موضوع طالق سمنان، 
تهران هستند. از طرفی تهران جمیعت 
گسترده ای دارد و این جمعیت روی آمار 

تاثیر گذار خواهد بود.
بین  خودکشی  آمار  درباره  وی 
جمعیت  کل  کرد:  خاطرنشان  جوانان 
جوان کشور 2۸ میلیون است که اقدام 
به خودکشی در بین این جمعیت دیده 
اقدامات منجر  این  البته همه  می شود، 
به مرگ نمی شود و البته آمار اقدام به 
معناداری  افزایش  جوانان  خودکشی 
است.  نداشته  گذشته  سال  به  نسبت 
یک  پاسخگوی  باید  ما  نظرم  به  البته 

مورد از خودکشی هم باشیم.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
در  خودکشی  به  اقدام  علت  بیشترین 
جوانان مربوط به چه موضوعی است؟ 
پیش  با  اخیر  سال  چند  این  در  گفت: 
شیوع  و  اقتصادی  مشکالت  آمدن 
شده  وارد  فشار  جامعه  همه  به  کرونا 
است. وقتی پدر یک خانواده زیر فشار 
است، تاثیر این فشارها به همه اعضای 
خانواده منتقل می شود که جوانان هم 

می توانند شامل آن باشند.
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صورت  به  نصیر  خواجه  دانشگاه  تحصیلی  اول  نیمسال  آغاز 
الکترونیکی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از 
بازگشایی غیر حضوری نیمسال اول تحصیلی ۱40۱-۱400 این دانشگاه به صورت 

الکترونیک خبر داد.
سعید رعیتی افزود: با توجه به برنامه ریزی های به انجام رسیده و هماهنگی 
با ستاد ملی مقابله با کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی نیمسال اول تحصیلی 
۱40۱-۱400، بنا به ضرورت موجود نیمسال اول تحصیلی از روز گذشته) شنبه بیست 
و هفتم شهریور( در سراسر کشور به صورت الکترونیکی در فضای مجازی آغاز شد.
وی اظهار داشت: دانشجویان این دانشگاه می توانند برای شرکت در کالس 
kntu..https://vc400۱ آدرس  به  الکترونیکی  آموزش  مرکز  سامانه  به  ها 

ac.ir/ مراجعه کنند.
رعیتی با بیان اینکه هم اکنون 7500 دانشجو در ۱۱ دانشکده این دانشگاه 
مشغول تحصیل هستند، گفت: این دانشجویان در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند. 
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در 
خصوص واکسینه شدن اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه نیز تصریح کرد: 
با توجه به هماهنگی با ستاد ملی مقابله با کرونا تاکنون اساتید و کارکنان دو دز 

واکسن را دریافت کرده اند و اکثر دانشجویان نیز واکسن کرونا تزریق کرده اند.
رعیتی ادامه داد: آن دسته از دانشجویان تهران و البرز که واکسینه نشده اند با 
هماهنگی های الزم و ارایه کد ملی می توانند در دانشکده برق و کامپیوتر خواجه 
نصیر حضور یافته و واکسن خود را دریافت کنند. دانشجویان ساکن شهرستان ها نیز 
می توانند برای دریافت واکسن به مراکز بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند. 
وی گفت: امید است با توجه به روند موجود کالس های دانشگاه ها قبل 
از پایان ترم جاری به صورت حضوری برگزار و آرامش روحی و روانی در جامعه 

حاکم شود.

دانشگاه شهید رجایی از مهر ماه دانشجوی بین المللی می پذیرد
رییس دانشگاه شهید رجایی گفت: این دانشگاه برای اولین بار از مهر امسال 
دانشجوی بین المللی می پذیرد، همچنین در نظام رتبه بندی بین المللی قرار گرفته 

که یک شاخص مطلوب است.
حمیدرضا عظمتی در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه شهید رجایی افزود: در 
حوزه آموزش ٩ دانشکده و مرکز آموزش های الکترونیکی و بهسازی منابع انسانی 
در دانشگاه شهید رجایی وجود دارد و در مجموع ۱2 هزار و 500 دانشجو و مهارت 

آموز در این دانشگاه تحصیل می کنند.
وی با بیان اینکه یکی از نکات استانداردسازی مورد توجه، هرم اعضای هیات 
به تمهیدات لحاظ شده هرم اعضای هیات  با توجه  علمی دانشگاه است، گفت: 
علمی از 6 درصد به 3٩ درصد تغییر کرده است که این موضوع نشان از پتانسیل 

علمی دانشگاه دارد.
اینکه نسبت استاد به دانشجو در این  بیان  با  رییس دانشگاه شهید رجایی 
دانشگاه یک به 25 است، خاطر نشان کرد: اکنون 53 درصد دانشجویان در بخش 
ارشد، 32 درصد در بخش کارشناسی و مابقی یعنی ۱5 درصد در دوره تحصیالت 

تکمیلی تحصیل می کنند.
عظمتی درباره وضعیت پذیرش دانشجومعلمان اظهار داشت: در این بخش 
جهشی در تربیت نیروی انسان  وجود دارد و این جهش نسبت به سال ٩5، پنج 
برابر شده است. نتیجه این بخش تربیت و تحول بیش از ۱٩ هزار دانشجو در بخش 

فنی و حرفه ای بوده است.
وی یادآور شد: اخذ مجوز هشت رشته آموزش از راه دور، تهیه و تدوین رشته 
توفیقات  از دیگر  تدوین ۱4 رشته در سه مقطع تحصیلی  آموزشگاهی،  مدیریت 

این دانشگاه است.
منابع  مدیریت  و  آموزش  مرکز  تاسیس  دانشگاه  در  کرد:  عنوان  عظمتی 
آموزش  مرکز  به  کرونایی  سال  در  الکترونیکی  گروه  همچنین  داریم،  را  انسانی 

الکترونیکی ارتقا یافت.

حکم اعدام برای 6 تبعه خارجی به جرم تجاوز به یک زن
سال ٩۸ یک زن جوان به نام میترا با این ادعا که از سوی چند تبعه بیگانه در منطقه 

فرحزاد مورد تعرض قرار گرفته،به کالنتری شکایت کرد.
به  پلیس در تشریح ماجرا گفت: مدتی قبل تصمیم  اداره  از حضور در   وی پس 
خرید ملکی گرفتیم و پس از پیدا کردن یک خانه در منطقه فرحزاد از طریق یک سایت 
اینترنتی با آگهی دهنده که مردی از اتباع بیگانه با نام دوشنبه بود، تماس گرفتم و قرار 
شد به اتفاق ملک مورد نظر را ببینیم. وقتی به آنجا رسیدیم به خاطر اینکه هوا رو به 
تاریکی می رفت ترسیدم که به تنهایی وارد خانه باغ شوم و خواستم با همسرم تماس 
بگیرم که مرد به ظاهر بنگاهدار به زور مرا به داخل خانه هل داد و بعد هم دوستانش 

بی رحمانه به من تعرض کردند.
به دنبال شکایت این زن، دوشنبه طی قرار صوری بازداشت شد اما اتهامات مطرح شده 
را انکار کرد. با این حال پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در جلسه دادگاه شاکی بار دیگر اظهاراتش را تکرار و به موضوع جدیدی نیز اشاره 
کرد و گفت: مردان متجاوز که همگی از اتباع بیگانه بودند پس از مقاومت من فیلمی 
را نشانم دادند که مجبور شدم تسلیم خواسته هایشان شوم. در آن فیلم آنها قصد داشتند 
دختر جوانی را آزار دهند اما چون مقاومت کرده بود او را کشتند و جسدش را دفن کردند. 
با دیدن این فیلم بشدت ترسیدم و دیگر مقاومت نکردم و آنها نزدیک به 7 ساعت مرا 
مورد آزار قرار دادند و بعد هم تهدیدم کردند که اگر در این باره به کسی حرفی بزنم مرا 

می کشند اما من بالفاصله به خانه برگشتم و با همسرم به پلیس آگاهی رفتیم.
در ادامه مأموران موفق شدند 6 متهم دیگر این پرونده را نیز بازداشت کنند اما آنها 
هم اتهامشان را رد کردند. در این میان فقط یکی از آنها حرف های شاکی را تأیید کرد 
و گفت: پس از آنکه دوشنبه زن تنها را به خانه باغ آورد دوستانم او را مورد تعرض قرار 

دادند اما من فقط نظاره گر بودم.
پس از آن رئیس شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران دستور داد تا ماجرای 
قتل در خانه باغ مخوف که زن جوان آن را مطرح کرده بود پیگیری کنند تا مشخص شود 
قتلی رخ داده یا نه. تحقیقات نشان داد قتلی رخ نداده و احتمااًل متهمان برای ترساندن 

قربانی فیلمی ساختگی به او نشان داده اند.
در جلسه بعدی دادگاه زن جوان خواستار اشد مجازات برای 6 نفر از متهمان شد و 

عنوان کرد که فقط یکی از آن 7 مرد تبهکار به او تعرض نکرده است.
با پایان دفاعیات متهمان، قضات وارد شور شدند و شش متهم را به اعدام محکوم 
کردند و یکی از متهمان هم از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و به اخراج از ایران محکوم شد.
ضمن اینکه دوشنبه و یکی دیگر از متهمان که گوشی تلفن همراه زن جوان را نیز 

سرقت کرده بودند به اتهام سرقت به 7سال زندان محکوم شدند.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

توان پردازشی و گرافیکی آی پد مینی 2۰21 اپل 
از آی فون 13 پرو به مراتب کمتر است!

شرکت اپل با رونمایی از آی پد مینی 202۱ خود همگان را تا حدی 
تراشه  قدرتمندترین  و  جدیدترین  با  تبلت  این  که  چرا  کرد؛  شگفت زده 
کمپانی موسوم به Bionic A۱5 معرفی شد. مدل نسل قبلی این تبلت 
موسوم به آی پد مینی 20۱٩ مجهز به پردازنده Bionic A۱2 بود. این 
تراشه در آی فون های سال 20۱۸ شرکت اپل مورد استفاده قرار گرفته بود.
اکنون این پرسش در ذهن مطرح می شود که آیا آی پد مینی 202۱ 
واقعا از جدیدترین و قدرتمندترین تراشه اپل بهره می گیرد؟ در پاسخ به 
این سوال ظاهرا بایستی گفت: هم بله و هم خیر. نتایج مربوط به نخستین 
تست گیک بنچ روی CPU و GPU آی پد مینی 202۱ تائید می کنند 
که این تبلت بی تردید مجهز به تراشه Bionic A۱5 اپل بوده و حتی 
ورژن چیپست مورد استفاده نیز دارای پردازنده گرافیکی 5 هسته ای است.

 A۱5 تراشه بایستی خاطرنشان کرد که  ناآگاه  افراد  جهت اطالع 
مورد استفاده در آی فون های ۱3 پرو و ۱3 پرو مکس مجهز به پردازنده 
گرافیکی 5 هسته ای است؛ در حالی که GPU تراشه موجود در آی فون 

۱3 و آیفون ۱3 مینی دارای 4 هسته پردازشی است.
نتایج تست بنچمارک نشان می دهند که تبلت جدید در واقع از سومین 
 CPU استفاده می کند. این ورژن از تراشه مجهز به A۱5 ورژن تراشه
با حداکثر  CPU آی پد مینی 202۱  پایین تر است.  با سرعت فرکانس 
فرکانس 2,٩3 گیگاهرتز فعالیت نموده و در کنار حافظه رم 4 گیگابایتی 
مورد استفاده قرار می گیرد. در مقابل، گوشی های آی فون ۱3 و آی فون 
۱3 پرو دارای CPU با حداکثر فرکانس 3,23 گیگاهرتز هستند. بعالوه 

این هندست ها به ترتیب از 4 و 6 گیگابایت حافظه رم بهره می گیرند.
البته CPU به ندرت با حداکثر فرکانس خود فعالیت خواهد کرد 
)چنین ادعایی مشخصا در خصوص تست پردازش چندهسته ای صادق 
خواهد بود(. بنابراین کاهش سقف فرکانس پردازنده در امتیاز نهایی آن 
چندان تاثیرگذار نخواهد بود. بعالوه آی پد مینی جدید نسبت به مدل عرضه 
شده در سال 20۱٩ پیشرفت چشمگیری را تجربه نموده است )اکنون از 
عمر تراشه Bionic A۱2 مورد استفاده در آی پد مینی 20۱٩ تقریبا 3 

سال گذشته است(.
پردازشی  فرکانس  نشان می دهد که  نتایج تست گرافیکی  بررسی 
GPU نیز اندکی کاهش یافته است. فرکانس پردازنده گرافیکی به طور 
دقیق اعالم نشده است؛ اما امتیاز کسب شده توسط آن تا حدی کمتر 
از آی فون ۱3 پرو است. در واقع عملکرد گرافیکی آی پد مینی 202۱ در 
مقایسه با مدل نسل قبلی خود شاهد جهشی چشمگیر بوده و کماکان از 
مدل معمولی آی فون ۱3 نیز سریع تر است. در واقع پنجمین هسته پردازشی 

GPU، کارآیی خود را در این تست نشان داده است.
پیش تر تصور می شد که تراشه A۱5 در 2 ورژن مختلف تولید می شود 
و در نسخه مخصوص گوشی های آی فون ۱3 و آی فون ۱3 مینی پنجمین 
هسته پردازشی GPU در وضعیت غیرفعال قرار گرفته است؛ اما اکنون 
به نظر می رسد که تراشه های A۱5 با پردازنده گرافیکی 5 هسته ای صرفا 
در آی فون های پرو شرکت اپل به کار گرفته نمی شوند. چنان چه پردازنده 
این تراشه ها با فرکانس 3,23 گیگاهرتز فعالیت نکند؛ در این صورت فرکانس 
CPU معادل 2,٩3 گیگاهرتز بوده و چنین تراشه ای در آی پد مینی 202۱ 
مورد استفاده قرار می گیرد. آی پد مینی 202۱ از روز 26 شهریور ماه در 
کشورهای منتخب قابل دسترس بوده و طی هفته های آینده در مناطق 

بیش تری عرضه خواهد شد.

اختالف نظر درباره سند خودرو سابقه 
بیش از یک دهه دارد و هنوز تکلیف اینکه 
آیا برگ سبز خودرو سند تلقی می شود یا باید 
سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، 

روشن نیست.
خرید و فروش خودرو در نوع خود فرایند 
پیچیده ای دارد و بعد از اینکه دردسرهای پیدا 
کردن خودرو مناسب طی شود، باید برای نقل 

و انتقال آن اقدام قانونی انجام گیرد.
با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی مصوب سال ۱3۸٩ مجلس شورای 
اسالمی، پلیس راهور نیروی انتظامی موظف 
به صدور پالک به نام خریدار شد و ناجا معتقد 
است برگ سبز صادره برای خودرو همان سند 

رسمی است.
این موضوع با ابالغ آیین نامه اجرایی 
ماده 2٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
انتظامی،  نیروی  مقامات  و  شد  تر  پررنگ 
ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه ها را 
اختیاری دانستند و اعالم کردند که هیچ گونه 
الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها 
وجود ندارد اما محمدرضا دشتی اردکانی رئیس 
وقت کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن رد 
اظهارات پلیس راهور درباره عدم نیاز به ثبت 
اسناد رسمی  دفاتر  در  انتقال خودرو  و  نقل 
مراکز  از  صادره  سبز  برگ  که  کرد  اعالم 
محسوب  خودرو  شناسنامه  پالک  تعویض 

می شود و سند مالکیت نیست.
رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  قانون 

چه می گوید؟
در ماده 2٩ قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی آمده است: »نقل و انتقال خودرو به 
موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان 
وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و 
رسمی،  اسناد  دفاتر  مذکوردر  وسایل  انتقال 
ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز 
تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای 
مالک،  هویت  نقلیه،  وسیله  اصالت  بررسی 
پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض 

پالک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.«
در تبصره یک ماده 2٩ تصریح شده 
با همکاری  انتظامی می تواند  است:»نیروی 
امکان  امالک کشور،  اسناد و  ثبت  سازمان 
استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی 

در مراکز تعویض پالک فراهم آورد.«
آیین نامه اجرایی این ماده قانونی مرداد 
۱3٩۱ تنظیم شد و براساس ماده 2 آیین نامه 
نماینده  یا  نقلیه  وسایل  »دارندگان  اجرایی، 
قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و 
انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با 
در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به 
ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض 

پالک مراجعه کنند.«

این    6 ماده  یک  تبصره  در  همچنین 
آیین نامه آمده است: »در صورت موافقت و 
اعالم نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد 
رسمی در مراکز تعویض پالک، سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور نسبت به تعیین و اعالم 
فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتطامی 

اقدام می نماید.«
ثبت  درباره  اداری  عدالت  دیوان  رأی 

سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
عمومی  هیات   ۱3٩٩ سفند  ا در 
دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایتی 
درخصوص »ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه 
معاونت  ۱47204؍٩4-27؍۸؍۱3٩4  شماره 
امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور« 
دوباره موضوع سند خودرو مجدد نقل محافل 

حقوقی شد.
در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: 
 »قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و 
امالک مصوب سال ۱3۱0 موارد ثبت اجباری 
معامالت را ذکر کرده است و سایر موارد از 
منقول  اموال  به  راجع  معامالت  ثبت  جمله 
اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر 

اسناد رسمی وجود ندارد.«
افزود:  »مطابق  اداری  عدالت  دیوان 
نقل  و  حمل  قانون  ماده 22  اصالح  قانون 
و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری 
اسالمی ایران مصوب سال ۱3۸۸، مسئولیت 
و  مالکیت  اسناد  رانندگی،  گواهینامه  صدور 
پالک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسالمی 
جمهوری  انتظامی  نیروی  عهده  بر  ایران 
عقد  انعقاد  همچنین  است  ایران  اسالمی 
وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی 
است که قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی 
و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین 
بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن 
از  خودداری  به  رسمی  اسناد  دفاتر  تکلیف 
وکالت های  در  وکالت  تفویض  اختیار  درج 
فروش  نامه های  وکالت  و  پالک  تعویض 
خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد 
شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پالک 
به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند 
رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای 
تعویض مجدد پالک و انتقال مالکیت خودرو 

به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین 
یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی 
برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق 
مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند 
به بند ۱ ماده ۱2 و ماده ۸۸ قانون تشکیالت 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

سال ۱3٩2 ابطال می شود.«
نظر اخیر دادستان کل کشور:  برگ سبز 

خودرو سند مالکیت است
والمسلمین  االسالم  هم حجت  اخیرا 
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۱4 
شهریور ماه در نامه ای خطاب به دادستان های 
عمومی و انقالب سراسر کشور گفت: تنظیم 
اسناد رسمی غیرالزم  دفاتر  در  سند خودرو 
است و استنکاف کنندگان از آن تحت تعقیب 

قانونی قرار می گیرند.
»حسب  است:  آمده  نامه  این  در 
از  برخی  استعالمات  و  واصله  گزارش های 
سازمان  بین  مناقشه  در خصوص  دادسراها 
ثبت اسناد و امالک کشور )کانون سردفتران( 
یا  و  الزامی  درخصوص  انتظامی  نیروی  و 
غیرالزامی بودن معامالت ثبت خودرو در دفاتر 
اسناد رسمی به اطالع می رساند؛ بندهای 2 
مورخ   ٩4/۱27304 شماره  بخشنامه   3 و 
27/۸/۱3٩6 صادره از سازمان ثبت اسناد و 
امالک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه 
خودرو  معامالت  ثبت  برای  معامله  طرفین 
به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه 
۱۸63مورخ 3/۱2/۱3٩٩ هیات محترم دیوان 
عدالت مستندا به بند یک ماده ۱2 و ماده ۸۸ 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری مصوب سال  ۱3٩2 ابطال گردیده و 
در تاریخ ۱0/۱/۱400 به شماره  ٩۸04۱۸5 

در روزنامه رسمی ثبت و ابالغ شده است.«
که  آنجایی  »از  افزاید:   می  نامه  این 
جمله  از  مذکور،  قانون  مختلف  مواد  برابر 
و   37 و   35  ،34 مواد  و   ۱4 ماده  تبصره 
دیوان  شعب  آراء   45 و   43 مواد  خصوصا 
در  عمومی  هیات  ویژه  به  و  اداری  عدالت 
موارد مشابه برای تمامی دستگاه های اداری 
الزم االجرا بوده  و برای مستنکفین مجازات 
در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از 
دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ 

سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به 
عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقاالت 
نیز  و  متعاملین  مشخصات  ثبت  با  خودرو 
در  برگ سبز؛  در  مندرج  مشخصات خودرو 
و  بوده  بالمانع  رانندگی  و  راهنمایی  ادارات 
رسمی  اسناد  دفاتر  به  مراجعه  به  ضرورتی 
نمی باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت 

آن در دفاتر مذکور باشند.«
نظر رئیس کمیسیون اصل نود درباره 

نامه دادستان کل کشور
بعد از انتشار نامه دادستان کل کشور، 
حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود در 
صفحه شخصی خود در توییتر خود نوشت: 
» مردم در نقل و انتقال خودرو دچار مشکالت 
فراوانی اند و بخشنامه اخیر دادستان کل در 
خصوص  همچنین در مقابل نصراهلل پژمان 
نیز در  نود  نایب رییس کمیسیون اصل  فر 
ماه ها  از  »پس  نوشت:  خود  توییتر  صفحه 

پیگیری در کمیسیون 
در مورد سند خودرو باید نظر تفسیری 

مجلس خواسته  شود
البته ذبیح اهلل خداییان رئیس سازمان 
سخنگوی  و  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت 
با  شهریور   24 چهارشنبه  هم  قضا  دستگاه 
او  کشور  کل  دادستان  بخشنامه  به  اشاره 
تلقی برگ سبز صادره از نیروی انتظامی به 
عنوان سند مالکیت خودرو گفت:  این موضوع 
نشان می دهد که در خصوص ماده 2٩ قانون 
نظر  اختالف  رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی 
از  مشکل  این  که  است  بهتر  دارد؛  وجود 
طریق مجلس رفع شود زیرا اختالف نظر در 
مورد ماده 2٩ است و تفسیر قانون عادی نیز 
بر عهده مجلس شورای اسالمی است که 
باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته 
شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

و  اظهارنظرها  سال   ۱0 از  بیش 
دیدگاه های متفاوت نسبت به یک موضوع 
باقیست  آن  برای  ابهام  که  نشان  می دهد 
و برداشت متفاوتی از قانون می شود بنابراین 
ضروری است تا با یک اقدام قانونی این روند 

اصالح شود.
البته در این زمینه طرحی برای اصالح 
ماده 2٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
در مجلس شورای اسالمی مطرح است که 
و  پالک  تعویض  فرایند  همه  آن  براساس 
تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق شود.
تعویض  مراکز  در  سند  صدور  اینکه 
پالک باشد یا در دفاتر اسناد رسمی واقعیت 
این است که برای مردم تفاوت چندانی ندارد 
سردرگمی  و  بالتکلیفی  است  ضروری  اما 
شهروندان با یک اجماع نظر نهادهای متولی 
پایان یابد و بی شک قانون شفاف و صریح در 

این زمینه فصل الخطاب خواهد بود.

یک بام و دو هوا در انتقال سند خودرو؛

برگ سبز خودرو سند تلقی می شود!؟
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اجرایی  برنامه  جزییات 
واحد  میلیون  یک  ساخت 
دیگر  هفته  دو  تا  مسکونی 
نشان  بررسی ها  که  می شود  اعالم 
در  ساز  و  ساخت   تحریک  می دهد 
بافت های قدیمی موجود، بخش اصلی 

این طرح خواهد بود.
واحد  میلیون  یک  ساخت  طرح 
تدوین  مراحل  اکنون  که  مسکونی 
است  قرار  و  می کند  طی  را  جزییات 
در  شود،  رونمایی  دیگر  هفته  دو  تا 
افزایش ثبات قیمت مسکن در آخرین 

ماه تابستان تاثیرگذار بوده است.
معتقد هستند  کارشناسان مسکن 
مسکن  میلیون  یک  ساخت  طرح  که 
برای  دولت  طرح  همزمان  و  سال  در 
اختصاص زمین و مصالح ارزان قیمت 
برای خانه سازی، بازار را در شرایط ثبات 

قرار داده است.
اکنون قیمت سیمان به نرخ پیش 
از قطعی برق بازگشته است و قیمت آن 
در بورس به کیسه ای 25 هزار تومان 

رسیده است.
جهش  رشناسان  کا د  عتقا ا به 
قیمت ها در بازار مسکن در آستانه ورود 
به 6 ماه دوم سال دور از انتظار است و 
رونمایی از برنامه اجرایی طرح ساخت 
تداوم  در  می تواند  نیز  مسکن  میلیونی 

این روند تاثیرگذار باشد.

دیگری  زمان  هر  از  بیش  حاال 
عرضه  و  تولید  انتطار  در  مسکن  بازار 
واحدهای مسکونی است تا رشد بی رویه 
قیمت ها که باعث کاهش قدرت خرید 
شده است سیر نزولی پیدا کند و صف 
متقاضیان خرید مسکن را کاهش دهد.
انبوه  سراسری  کانون  اعضای 
که  شرایطی  در  هستند  معتقد  سازان 
میلیون  یک  ساخت  برای  دولت  عزم 
بخش  است  جدی  مسکونی  واحد 
و  آمد  خواهد  کار  پای  نیز  خصوصی 
نگاه  اما  می کند  حمایت  طرح  این  از 
به  رسان  خدمت  بخش های  درآمدی 
بخش مسکن یکی از موانع جدی ساخت 

و سازها و تثبیت قیمت مسکن است.
نون  کا دبیر  بطه  ا ر همین  در 

انبوه سازان خواستار تسهیل  سراسری 
در  مسکن  تولید  برای  اداری  خدمات 
کشور شد و گفت: اخذ یک مجوز برای 
چهار واحد ساختمان در کشور دست کم 
اداری  بوروکراسی  درگیری  سال  یک 
حدود  مسکن  مربع  متر  هر  ساخت  و 
خدمات  هزینه  تومان  میلیون  یک 

سازمانی دارد.
پورحاجت«  »فرشید  اعتقاد  به 
در  ساختمان  صنعت  مشکالت  رفع 
خدمات رسان  دستگاه های  با  مواجهه 
مثل شهرداری، نظام مهندسی و ادارات 
آب، برق و گاز قبل از آغاز طرح جهش 
می تواند  و  است  الزم  مسکن  تولید 
تاثیر  بازار مسکن  در  نرخ ها  در کنترل 

مستقیم داشته باشد.

هستند  معتقد  کارشناسان  لبته  ا
که فعال خرید و فروش های سرمایه ای 
)غیرمصرفی( در سایه رکود بازار، توجیه 
اقتصادی ندارد و بازار با حذف سرمایه 
گذاران سرمایه ای )غیرمصرفی( مواجه 

است.
تا دو هفته دیگر مصوبات ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی اخذ می شود 
و برنامه اجرایی این طرح اعالم عمومی 
خواهد شد و آن طور که خبرنگار ایرنا از 
تحریک  است  مطلع  برنامه  جزییات 
قدیمی  بافت های  در  ساز  ساخت و 
موجود بخش اصلی این طرح است که 
این موضوع نیز باز هم در کنترل قیمت 

مسکن تاثیرگذار است.
متوسط قیمت مسکن در پایتخت 
در مردادماه ۱400، 30 میلیون و ٩70 
که  بوده  مربع  متر  هر  در  تومان  هزار 
نسبت به ماه قبل 3.۱ درصد و نسبت 
به مشابه سال قبل 34 درصد افزایش 

یافته است.
میدانی  مشاهدات  حال  این  با 
قیمت ها  ثبات  از  حاکی  ایرنا  خبرنگار 
در آخرین ماه تابستان دارد. قیمت های 
پیشنهادی فروشندگان همان قیمت های 
مرداد ماه است که البته در سایه انتظار 
خریداران  قیمت،  کاهش  برای  بازار 
فعلی  قیمت های  از  هم  توجهی  قابل 

استقبال نمی کنند.

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

فرارسیدن  پیامی،  در  پارسیان  بانک  مدیرعامل 
بیستمین سالگرد فعالیت بانک پارسیان را تبریک گفت.

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

مشتریان معزز و ذی نفعان بانک تبریک می گویم

موسسه  نرم افزارهای  طریق  از  صیادی  های  چک  خدمات  ارائه 
اعتباری ملل

زمینه  ایجاد  با هدف  و  راستای مشتری مداری  در 
چک  خدمات  محترم،  هموطنان  آسان  دسترسی  های 
های صیادی از طریق همراه بانک و اینترنت بانک ملل 

ارائه می گردد.
ملل:  اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به   
هموطنان گرامی می توانند خدمات سامانه صیاد )پیچک( 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران همچون استعالم، تایید و انتقال چک های 
صیادی را از طریق همراه بانک و اینترنت بانک موسسه اعتباری ملل دریافت نمایند.

کنار  در  ملل  اعتباری  موسسه  بانک  اینترنت  و  بانک  همراه  است  گفتنی   
انبوهی از خدمات بانکی، خدمات چک های صیادی را بدین شرح ارائه می نماید.

سرویس تایید چک توسط گیرنده
سرویس استعالم نام دریافت کننده چک

سرویس انتقال چک
 سرویس استعالم چک توسط دارنده چک

 این نرم افزار ها و سامانه توسط شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات 
ملل )فام( پشتیبانی می گردد.

امهال تسهیالت بخش دیگری از گروه های آسیب دیده از کرونا 
توسط بانک سینا

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک به 
کسب و کارها و اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا، اقساط 
تسهیالت گروه های مشمول از سوی بانک سینا امهال شد.

امهال تسهیالت بخش دیگری از گروه های آسیب 
دیده از کرونا توسط بانک سینا

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، پیرو بخشنامه 
های ابالغی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران کلیه 

مشاغل آسیب دیده از کرونا که در جامعه هدف تعریف شده مطابق دستورالعمل های 
ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار دارند در صورت تمایل می توانند بازپرداخت 
اقساط تسهیالت دریافتی خود را که در 4 ماهه اول سال ۱400 بوده و در این بازه 
زمانی پرداخت نشده است، منوط به این امر که بدهی آنان به شبکه بانکی تا تاریخ 
۱ بهمن ۱3٩٩ در طبقه جاری قرار داشته باشد، به انتهای دوره تقسیط مشروط به 

پذیرش شرایط، انتقال دهند تا طی 4 ماه پس از آخرین قسط وصول شود.
این امکان، وام های قرض الحسنه و مشتریانی که اقساط خود را در 4 ماهه 

اول سال پرداخت نموده اند و تقاضای عودت می نمایند را شامل نمی شود.
متقاضیان برای بهره مندی از این امر می بایست به سایت بانک سینا )قسمت 
تازه ها، تقاضای امهال تسهیالت آسیب دیده از گسترش کرونا( مراجعه و تقاضای 

خود را ثبت نمایند.
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا مشمول حمایت های اقتصادی سال 
۱400 عبارت از مراکز آموزشی، آموزشگاه ها، مراکز فرهنگی و هنری، رسانه های 
غیر دیجیتال، مراکز تفریحی و ورزش های آبی و استخرها، مراکز گردشگری و 
اقامتی و بوم گردی، دفاتر خدمات مسافرتی، تاالرهای پذیرایی، قنادی، سالن های 
زیبایی، مراکز فروش پوشاک، فرش و موکت، آتلیه ها، نمایشگاه های تجاری اعم 

از عمومی و تخصصی و بین المللی می باشند.

سود خالص بانک دی ۳4 هزار میلیارد ریال شد
خالص  سود  دی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
عملیات بانکی بانک دی در سال گذشته به عدد 34 هزار 

میلیارد ریال رسیده است.
موفق  بانک دی  میزان کسب سود،  این  بر  عالوه 
شده است که بدهی خود به بانک ها و موسسات اعتباری 

را 4/33 درصد کاهش دهد.
انجام شده در سال  برنامه ریزی های  با  همچنین 

گذشته، میزان مطالبات غیرجاری بانک نشان دهنده کاهش ۱7 درصدی بوده است.

بانک صادرات ایران، آماده دریافت نذورات و کمک  به بازسازی 
عتبات عالیات

حساب  شماره  یک  اعالم  با  ایران  صادرات  بانک 
دریافت  آماده  الکترونیک  بانکداری  درگاه های  تجهیز  و 
بازسازی  برای  هموطنان  نقدی  کمک های  و  نذورات 

عتبات عالیات است.
ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
هزار  پنج  از  بیش  حسینی  اربعین  فرارسیدن  با  همزمان 

دستگاه خودپرداز این بانک در سراسر کشور و همچنین نرم افزار های همراه  بانک 
و اپلیکیشن پرداخت موبایلی بانک صادرات ایران )صاپ( آماده دریافت نذورات و 
کمک های نقدی هموطنان عزادار برای واریز به حساب ستاد بازسازی عتبات عالیات 
به شماره 0۱0۱۱00۱۱0007 است و هموطنان می توانند با استفاده از دستگاه های 
خودپرداز، گزینه خدمات پرداخت، گزینه سازمان های خیریه و گزینه عتبات عالیات 

نذورات خود را به این حساب واریز کنند.
همچنین با توجه به شیوع بیماری کرونا، از طریق اپلیکیشن صاپ و انتخاب 
گزینه نیکوکاری به ستاد بازسازی عتبات عالیات، می توان نذورات عزاداران حسینی 

را به حساب یاد شده واریز کرد.
اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران »صاپ« با مراجعه به سایت رسمی این 
بانک به نشانی: https://bsi.ir بر روی گوشی های هوشمند قابل نصب است.

شتاب تکمیل مسکن مهر و تدارک اجرای مسکن ملی در شهرهای 
جدید

مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل شرکت عمران 
شهرهای جدید در جلسه کاری مشترک که با هدف تسریع 
فرآیند ساخت و تامین مسکن ارزان برگزار شد، نسبت به 

اجرای دو اقدام کلیدی در این مسیر توافق کردند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در این 
نشست، محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن ضمن اشاره 

به تعهدی که بانک مسکن به دنبال ابالغ سهمیه بانک ها در پرداخت تسهیالت 
ساخت مسکن مصوب بودجه امسال کشور دارد، بر پرداخت به موقع تسهیالت به 

پروژه های مسکونی حمایتی تاکید کرد .
راه و شهرسازی و  اله طاهرخانی معاون وزیر  این گزارش، حبیب  براساس 
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در این نشست، درباره نحوه اجرای پروژه 
های مسکن اقدام ملی، پیشنهادهای مرتبط با نحوه انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت 

را مطرح کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین نحوه تکمیل پروژه های باقی مانده در طرح مسکن مهر نیز محور 

دوم این نشست برای دستیابی به توافق اجرایی بود.
طاهرخانی درباره روند تکمیل پروژه های مسکن مهر در شهرهای جدید نیز 
گفت در قالب شهرهای جدید این پروژه ها تعیین تکلیف شده و در بخش زیادی 
از این واحدها، مالکان ساکن شده اند و زندگی در بیشتر محله های مسکن مهر 
در جریان است. اما برای پروژه های باقی مانده نیز مقرر شد تسهیالت باقیمانده با 
سازو کارهایی که در حضور مدیرعامل بانک مسکن تعیین شد به پروژه ها تزریق 

شود تا فرآیند فروش اقساطی را باال ببریم.
حبیب اله طاهرخانی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات بانک مسکن در مسیر 
گذشته  سال  گفت،  مسکن  تامین  و  ساخت  حوزه  در  دولت  های  طرح  اجرای 
سکونتی  خدمات  تامین  برای  مسکن  بانک  تومانی  میلیارد  هزار  یک  تسهیالت 
امروز  آنکه  بهبود وضعیت کرد. ضمن  به  مناسبی  پردیس کمک  در شهر جدید 
در خیلی از شهرهای جدید تامین و توسعه خدمات سکونتی باعث شده سرمایه 
گذاران رغبت الزم برای ورود به این شهرها برای بهبود شرایط زیست و سکونت 

شهروندان را پیدا کنند.

نفوذ  چین در اوپک، چرا و به چه علت!؟
بخش اول 

بلندمدتی که  انرژی گفت: چین عالوه بر توافق  یک کارشناس حوزه بین الملل 
با ایران امضاء کرده است با سایر کشورهای عضو اوپک نظیر عربستان، امارات و... نیز 
CNPC گروه  داده است. شرکت دولتی چین  را توسعه  قابل توجهی  اقتصادی  روابط 
تخصصی بزرگی را عازم ونزوئال کرده تا برای تصویب قانون جدیدی که دولت مادورو 
قصد دارد به منظور جذب سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی درصنعت نفت ونزوئال 

اجرائی کند، آماده باشند.
به گزارش دنیای جوانان، محمود خاقانی درباره سرمایه گذاری چین در سرزمین های 
تحت تحریم های اقتصادی آمریکا، اظهار داشت: یکی از کشورهای مورد توافق ونزوئال 
در منطقه جنوبی آمریکای التین است که دارای بزرگترین ذخائر نفت خام جهان و میزان 
آن حدود 304 میلیارد بشکه تخمین زده می شود. اما، بدلیل تحریم های آمریکا صنعت 
نفت ونزوئال درحال فروپاشی جدی است و این موضوع فرصتی است به ویژه برای چین 
که در صنعت نفت و انرژی این کشور حضور پررنگی داشته باشد. درحال حاضر چین از 
آمریکا سبقت چشم گیری گرفته و باالترین ظرفیت فرآورش و واردات نفت خام در جهان 
را به خود اختصاص داده است. تقاضا برای واردات و مصرف نفت خام به منظور حفظ رشد 
اقتصادی در این کشور قابل توجه است. بنابراین سعی دارد هرجا که نفت وگاز طبیعی 
وجود دارد آنجا حضور فعال و جدی داشته باشد. به همین دلیل شرکت های چینی بطور 
آشکار و پنهان نفت خام تحریمی ونزوئال و ایران را با قیمت های بسیار اقتصادی می خرند 

و در پاالیشگاه های خود مصرف می کنند.
وی افزود: نیاز به واردات نفت خام بیشتر از ونزوئال و ایران؛ چین را بفکر انداخت 
 China Concord Petroleum که شرکتی به این منظور تاسیس کند.  شرکت
Company- CCPC نفت خام ونزوئال و ایران را به پاالیشگاه های شرق آسیا تحویل 
می دهد. به طوری که در ماه آوریل و می 202۱ نفتکش های اجاره شده توسط شرکت 
CCPC حدود یک پنجم نفت خام تولیدی برای صادرات ونزوئال را به مقصد چین حمل 
 CCPC کردند. علیرغم تحریم های آمریکا حداقل ۱4 نفتکش اجاره شده توسط شرکت
 202۱ درماه جوالی  بطوری که  بوده اند،  ایران  و  ونزوئال  نفت خام  نقل  و  حمل  درگیر 
حجم صادرات نفت خام ونزوئال به مقصد چین  روزانه به حدود 7۱4000 بشکه رسید.   

این کارشناس حوزه بین الملل انرژی گفت: چین عالوه بر توافق بلندمدتی که با 
ایران امضاء کرده است با سایر کشورهای عضو اوپک نظیر عربستان، امارات و... نیز روابط 
اقتصادی قابل توجهی را توسعه داده است. شرکت دولتی چین CNPC گروه تخصصی 
بزرگی را عازم ونزوئال کرده تا برای تصویب قانون جدیدی که دولت مادورو قصد دارد 
به منظور جذب سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی درصنعت نفت ونزوئال اجرائی 
کند، آماده باشند. CNPC با شرکت نفت دولتی ونزوئال )PDVSA( درحال مذاکره به 

منظور انعقاد قرارداد برای مشارکت درتولید پنج میدان نفتی هم است.
در  جمعی  ارتباطات  تکنولوژی  پیشرفت  و  دورکاری  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
کشورهای توسعه یافته شرق و غرب به موازات پیشرفت تکنولوژی تولید انرژی از منابع 
تجدیدپذیر آینده نسبتا تیره ای را برای صنعت نفت خام ترسیم کرده است. ضمن اینکه 
مسائل زیست محیطی و ضرورت کنترل آلودگی های آب و هوا تداوم استفاده از انرژی های 
فسیلی را مورد سئوال جدی قرار داده است، به همین دلیل انتظار می رود که نفت خام 
بعد از سال 2030 مشتریان چندانی در بازار نداشته باشد. درحالیکه  تقاضای گاز طبیعی 
بعنوان انرژی عبوری از حامل های انرژی فسیلی به تجدیدپذیر افزایش خواهد یافت. 
کما اینکه برخی معتقدند دلیل توافق بین شرق و غرب برای به قدرت رساندن طالبان 
در افغانستان صادرات گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان و پاکستان به هند و از طریق 
اقیانوس هند به بازارهای شرق و غرب است. به این ترتیب به نظر می رسد مسیر ایران 
مورد استفاده قرار نمی گیرد و بدلیل تداوم تحریم ها جذب سرمایه گذاری و توسعه منابع 

گاز طبیعی ایران هم چنان مورد سئوال خواهد بود.
خاقانی افزود: درهمین حال ایران با رقابت رفقا نظیر ونزوئال و عراق در بازار نفت خام 
هم دست به گریبان خواهد بود. به این معنی که عالوه برقرارداد 27 میلیارد دالری اخیر 
توتال فرانسه با عراق برای توسعه منابع نفتی مشترک با ایران؛ ونزوئال نیز قصد دارد با 
همکاری شرق با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی قبل از اینکه نفت خام جایگاهش 
را در سبد سوخت جهان از دست بدهد میزان حجم تولید نفت خود را به روزانه دو میلیون 
بشکه برساند. شرکت دولتی نفت ونزوئال PDVSA معتقد است با سرمایه گذاری حدود 
5۸ میلیارد دالر حجم تولید نفت خام این کشور به سطحی که قبل از روی کار آمدن 
دولت چاوز در سال ۱٩٩۸ یعنی روزانه حدود سه میلیون بشکه خواهد رسید. دولت مادورو 
نیز معتقد است که با سرمایه گذاری حداقل 30 میلیارد دالر میزان حجم تولید نفت خام 
ونزوئال به روزانه 5 میلیون بشکه خواهد رسید. اما کارشناسان سرمایه گذاری در صنعت 
نفت ونزوئال نظریه شرکت PDVSA و دولت مادورو را بسیار خوش بینانه ارزیابی می کنند 
و معتقدند باید احتمال داد در صورت جدی بودن سرمایه گذاران خارجی ونزوئال بتواند 
ساالنه بین ۱0 تا ۱2 میلیارد دالر سرمایه درطول ۱0 سال یعنی حدود ۱۱0 میلیارد دالر 
جذب کند.  این حجم از سرمایه گذاری فقط قادر خواهد بود که درطول دو سال یک 
میلیون بشکه در روزحجم تولید نفت خام ونزوئال را افزایش دهد. بعد از دو سال میزان 
تولید به روزانه 2,5 تا 3 میلیون بشکه در روز طی ده سال خواهد رسید. برخی دیگر 
از کارشناسان معتقدند برای اینکه میزان تولید نفت خام ونزوئال تا سطح دوران قبل از 
چاوز یعنی سال ۱٩٩۸ برسد به سرمایه گذاری تا حدود 250 میلیارد دالر نیاز خواهد بود.
وی با اشاره به تاثیر تحریم های اقتصادی بر تهران و کاراکاس گفت: بدلیل ضعف 
در صنعت  وگاز  نفت  تولید  نوین هزینه  تکنولوژی های  از  استفاده  و  مدیریت حرفه ای 
باالدستی و نیز فرآورش و توزیع انرژی درصنعت پائین دستی هر دو کشور بسیار باال 
است. تجربه هم نشان داده است که چین بدلیل تحریم های بانکی روابط اقتصاد کالن 
و اقتصاد انرژی با ایران و ونزوئال را در سطح محدودی نگه داشته  و از خرید نفت خام 
ارزان دو کشور بهره برداری می کند و عالوه بر خرسندی روسیه از غیبت ایران، آمریکا 
هم از تحریم ها بهره برداری می کند. تولید نفت و گاز غیرمتعارف در آمریکا در کنار افزایش 
راندمان مصرف سوخت و توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر مسئله تامین امنیت انرژی 
آمریکا را حل کرده و وابستگی این کشور به خاورمیانه و اوپک را بطور جدی کاهش داده 
است. بنابراین جذب سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی چه شرقی و چه غربی 
در صنایع انرژی ایران و ونزوئال همچنان مورد سئوال قرار دارد. هر دو کشور نیازمند 
بذل توجه جدی تر به کاهش هزینه های تولید در صنایع انرژی که نیازمند بهره مندی از 

تکنولوژی های پیشرفته برای رقابت در بازار نیز هستند.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به هدف چین در طرح یک تریلیون دالری یک 
کمربند-یک جاده گفت: استقبال چین از روی کار آمدن طالبان در افعانستان و پذیرش 
این واقعیت که خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان و حمایت از پاکستان برای سرکوب 
با هم تفاهم و توافق داشته اند،  از آن است که شرق و غرب  مقاومت پنجشیر حاکی 
بنابراین چین در راستای تحقق طرح یک تریلیون دالری کمربند و جاده در حال بده و 
بستان با آمریکا است.  مشارکت شرکت دولتی چینی CNPC با شرکت دولتی ونزوئال 
PDVSA و قرارداد بلندمدت 25 ساله ای که با ایران به امضاء رسانده و توافقاتی که با 
طالبان در افغانستان در دست مذاکره دارد نقش چین در اقتصاد جهان را پررنگ تر خواهد 
کرد. مشکل چین تامین امنیت انرژی مورد نیاز است، بنابراین دسترسی به منابع غنی 
نفت و گاز ایران، عراق، ونزوئال و بطور کلی اوپک می تواند تامین امنیت انرژی مورد 
نیاز این کشور را تضمین کند. چین در مسیر تبدیل شدن به اقتصاد اول جهان پیش 
می رود و در واقع تالش چین برای حضور فعال تر در خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و 
آمریکای التین درچارچوب سیاست های تقابل با حضور آمریکا در آسیا و حمایت آمریکا 
از تایوان است. طبیعی است تالش چین برای حضور در ایران، ونزوئال، افغانستان و...
بطور کلی کشورهای صاحب منابع غنی معدنی فقط برای نفت و گاز نیست، بلکه منابع 
دیگر نظیر طال، نقره ، مس و...فلزات کمیاب و گران بها نیز مدنظر چین و روسیه است. 
در هر حال قدرت های بزرگ شرقی و غربی در کشورهای دیگر با هم به تفاهم و توافق 
رسیده اند که در چه زمینه هائی رفاقت و در چه زمینه هائی رقابت کنند. نکته ای که هم 

شرق و هم غرب توافق کلی دارند.
وی با اشاره به شتاب کشورها برای توسعه میادین نفت و گاز گفت: اکنون آژانس 
بین المللی انرژی می گوید برای تولید حامل های انرژی فسیلی سرمایه گذاری نکنید و 
برای به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه ای تا سال 2050 و کاهش عواقب خطرناک 
گرمایش زمین، باید سرمایه گذاری در کلیه پروژه های آینده سوخت فسیلی متوقف شود. 
iea پیش بینی کرد که تقاضا برای سوخت های فسیلی در سه دهه آینده به شدت افت 
انرژی های  صنعت  در  سرمایه گذاری  فوری  و  گسترده  افزایش  خواهان  و  کرد  خواهد 
تجدیدپذیر شده است. با این حال توقف ناگهانی پروژه های نفت و گاز از سال آینده بعید 
به نظر می رسد، چون شرکت های عمده انرژی همچنان به سرمایه گذاری در سوخت های 
هیدروکربوری تمایل دارند. اما، آژانس بین المللی انرژی اصرار دارد از سال 202۱ به بعد 
هیچ نوع پروژه جدید در میادین نفت و گاز مورد تائید دولت های عضو قرار نگیرد. گزارش 
آژانس مذکور می گوید که فروش اتومبیل های سواری با موتور احتراقی باید از سال 2035 
متوقف شود و بازدهی مصرف انرژی در دهه جاری باید ساالنه 4 درصد بهبود پیدا کند. 
آژانس بین المللی انرژی خواهان افزایش ساالنه ظرفیت تولید برق از انرژی خورشید و 
باد تا سال 2030 به ترتیب به 630 و 3٩0 گیگاوات است، iea معتقد است که استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر کم آالینده در محیط زیست و دسترسی به روش های پیشرفته 
تا سال 2050 می تواند  پز  و  برای پخت  تجدیدپذیر  انرژی های  از  مردم  بهره مندی  و 
آمار مرگ زودرس را ساالنه دو ونیم  میلیون مورد کاهش دهد. iea پیش بینی می کند 
سوخت های فسیلی تا سال 2050 در مجموع حدود یک پنجم عرضه جهانی را تشکیل 
خواهد داد، در حالی که این نسبت در حال حاضر حدود چهارپنجم است. با این حال 
نظریه آژانس بین المللی انرژی با اهداف و برنامه های شرکت های بزرگ نفتی شرقی و 
غربی برای سرمایه گذاری در صنایع باالدستی و پائین دستی نفت و گاز هم خوانی ندارد 
و در تضاد است. همچنین کشورهای تولیدکننده نفت غیراوپک نظیر نروژ قصد صدور 
مجوزهای تازه برای سرمایه گذاری در میادین و  پروژه های نفتی را دارند. علیرغم کاهش 
سرمایه گذاری درصنعت انرژی های فسیلی به دلیل همه گیری ویروس کرونا، شرکت های 
بزرگ  انرژی شرق و غربی تا سال 2025  ساالنه 4۸0 میلیارد دالر صرف سرمایه گذاری 
برای توسعه پروژه های جدید نفت و گاز خواهند کرد. iea همچنین خواهان تعطیلی 
کلیه نیروگاه ها با راندمان پائین زغال سنگی تا 2030 شده است تا نیل به اهداف کاهش 

گازهای گلخانه ای در محیط زیست تا سال 2050 ممکن شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان:

دولت، شرایط را برای تولید مسکن تسهیل کند

مه
و بی

ک 
بان
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زیر نظر: بهنام مومنی

به دلیل مصوبه خودرویی مجلس صورت گرفت؛
بازار خودرو از مشتری خالی شد!

از  یکسری  داشت:  اظهار  کرج  خودرو  داران  نمایشگاه  اتحادیه  رئیس 
انداخته اند تا مشخص شود که چه تاثیری  متقاضیان خرید خود را به تعویق 
روی بازار به وجود خواهد آمد خودرو در دو تا سه روز گذشته بین 2 تا 7 میلیون 

تومان ارزان شده اما همچنان کاهش قیمت محسوس نبوده است.
به گزارش دنیای جوانان، حمید کریمی در مورد وضعیت بازار خودرو و تاثیر 
خبر واردات مشروط خودرو خارجی بر بازار اظهار کرد: با اینکه هنوز جزئیات 
مربوط به واردات خودرو مشخص نیست اما به هر حال تاثیر خود را روی بازار 
خودرو می گذارد. باید توجه داشت این خودرو تنها زمانی به واقع ارزان می شود 
که نرخ دالر کاهش داشته و این طور نیست که خودرو ارزان شود و قیمت 
زمین یا طال همچنان باال بماند. یک چنین حالتی ممکن نیست امیدوارم اتفاقات 
خوبی رخ دهد و بازار به یک تعادل و ثبات برسد این افزایش و کاهش قیمت ها 

به نفع فروشنده و خریدار نیست.
وی افزود: خریدارها دست نگه داشته اند تا ببیند چه اتفاقی می افتد بنابراین 

تاثیر  تاثیر می گذارد. در نهایت  بازار بیشتر شده و روی قیمت ها هم  رکود در 
واقعی واردات خودرو زمانی مشخص می شود که واقعًا خودرویی وارد شود. البته 
در چند روز اخیر تاثیرات آن مشاهده شده اما به نظر می رسد تاثیرات روانی آن 

طی هفته آتی بیشتر مشخص می شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو کرج تصریح کرد: یکسری از متقاضیان 
خرید خود را به تعویق انداخته اند تا مشخص شود که چه تاثیری روی بازار به 
وجود خواهد آمد. خودرو در دو تا سه روز گذشته بین 2 تا 7 میلیون تومان ارزان 
شده اما همچنان کاهش قیمت محسوسی نبوده برای مثال پژو پارس از 2۸2 
البته در  میلیون تومان در سه روز گذشته به 277 میلیون تومان رسیده است 
مورد مدل ٩٩ این خودرو حدود ۱0 میلیون تومان کاهش قیمت داشته ایم علت 

این امر کمتر شدن تقاضا و افزایش رکود است.
وی با اشاره به نرخ روز خودرو گفت: پژو پارس بین 276 تا 277 میلیون 
تومان و پژو پارس تیوفایو 302 میلیون تومان خرید و فروش می شود. پژو 
207 نسبت به سه روز گذشته از 337 میلیون تومان به 330 میلیون تومان، 
فول  نیسان  تومان،  میلیون   ۱6۸ به  تومان  میلیون   ۱76 از  رنگ  دو  کوییک 
آپشن دوگانه سوز از 2۸0 میلیون تومان به 276 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 
2 از 253 میلیون تومان به 246 میلیون تومان، سمند از 250 میلیون تومان 
به 243 میلیون تومان و پراید مدل ٩٩ از ۱3٩ میلیون تومان به ۱35 میلیون 

تومان رسیده است.
کریمی خاطرنشان ساخت: البته هنوز قیمت ها به قیمت قبل بازنگشته است. 
بنا براین تغییرات انجام شده تغییرات محسوس و زیادی نیستند. تا زمانی که 
عرضه افزایش نیابد قیمت به میزان خوبی کاهش نخواهد یافت ولی باید توجه 
داشت که به هرحال فروشندگان از روند کاهشی قیمت خودرو می ترسند و سعی 

می کنند قبل از کاهش بیشتر قیمت ها خودرو خود را بفروشند.

تاکید  تهران  بورس  مدیرعامل 
کرد: مولفه های روز و فرصت هایی که 
می بیند  سرمایه  بازار  در  سرمایه گذار 
بنیادی شرکت ها که  از جمله وضعیت 
اقتصاد  مولفه های  تابع  آن  از  بخشی 
کامودیتی،  قیمت  مانند  است  جهانی 
در  ارزها  برابری  قمیت  نفت،  قیمت 
تعیین  بازار  به  نقدینگی  و خروج  ورود 
کننده هستند و از امروز کسی نمی تواند 
شرایط آینده را پیش بینی کند چرا که 
نقدینگی های  ورود  برای  شرایط  شاید 

جدید بهتر باشد.
صحرایی درباره برخی ازاظهارات 
مبنی بر اینکه با ادامه افزایش شاخص 
سرمایه  ویژه  به  نقدینگی  از  بخشی 
سهامداران خردی که سال ٩٩ وارد بازار 
شدند، از بازارخارج می شود، گفت: تنها 
نباید عوامل داخل بورس و شرکت ها را 
مورد بررسی قرار داد، سهامداران سایر 

بازارها را هم رصد می کنند.
و  سهامداران  داد:  دامه  ا وی 
و  اقتصادی  تحوالت  سرمایه گذاران 
قرار  ارزیابی  مورد  را  اقتصادی  غیر 
می دهند به همین دلیل اینکه افرادی از 
حاال پیش بینی می کنند با رشد شاخص 
بخشی از نقدینگی از بازار خارج می شود، 

اظهار نظر درستی نیست.
تاکید  تهران  بورس  مدیرعامل 
کرد: مولفه های روز و فرصت هایی که 

می بیند  سرمایه  بازار  در  سرمایه گذار 
بنیادی شرکت ها که  از جمله وضعیت 
اقتصاد  مولفه های  تابع  آن  از  بخشی 
کامودیتی،  قیمت  مانند  است  جهانی 
در  ارزها  برابری  قمیت  نفت،  قیمت 
تعیین  بازار  به  نقدینگی  و خروج  ورود 
کننده هستند و از امروز کسی نمی تواند 
شرایط آینده را پیش بینی کند چرا که 
نقدینگی های  ورود  برای  شرایط  شاید 

جدید بهتر باشد.
و  تولید  شرایط  شاید  گفت:  وی 
فروش شرکت ها بهبود پیدا کرد و بهتر 
شد؛ در این شرایط شاید مردم تصمیم 

بر ورود نقدینگی های جدید داشته باشند.
بازار  نوسانات  درباره  صحرایی 
سرمایه براساس نرخ دالر و سینگال هایی 
بازار سرمایه می دهد،  به  نرخ دالر  که 
نگاه  که  سهامدارانی  داشت:  اظهار 
کوتاه مدت به بورس دارند، از این مدل 
سال  از  که  بحثی  و  می کنند  تبعیت 
جایگزینی  ارزش  شد،  مطرح  گذشته 
دالر  نرخ  تغییرات  که  است  شرکت ها 

هم در سودآوری شرکت تاثیر دارد .
مدیرعامل بورس تهران تاکید کرد: 
البته تمام شرکت ها از این مدل پیروی 
نمی کنند، وقتی نرخ دالر صعودی باشد، 

شرکتی که صادرات دارد سود بیشتری 
مصرف  که  شرکتی  اما  داشت  خواهد 
ارزی آن بیش از منابع ارزی آن باشد، 
هزینه های تولید و محصول یا خدماتش 

افزایش می یابد.
گذاری  تاثیر  چند  هر  افزود:  وی 
شرکت ها  و  سرمایه  بازار  بر  دالر  نرخ 
موضوع کالنی نیست اما از آنجایی که 
بازار سرمایه ایران بازار کامودیتی بیس 
و مربوط به قیمت فلزات رنگی و نفت 
در جهان است، از این موضوع تاثیری 
بیشتری می گیرد و بهتر است مردم نگاه 

بلند مدت به بازار داشته باشند.

مدیرعامل سازمان بورس مطرح کرد؛

تاثیر نرخ دالر بر تصمیم سرمایه گذار در بازار سرمایه 

میزان فعالیت استخراج رمزارزها برابر با 
2000 مگاوات تخمین زده می شود. از این 
کل  دهم  )یک  مگاوات   200 حدود  مقدار، 
کنند  می  فعالیت  مجاز  به صورت  ظرفیت( 
که از تاریخ پنجم خردادماه ۱400 به دستور 
این  اند.  شده  خاموش  وقت  جمهور  رئیس 
میزان، برابر با مجموع توان متوسط مصرفی 
ساالنه سه کالن شهر مشهد، اصفهان و تبریز 
در سال ۱3٩٩ است. همچنین از توان متوسط 
مصرفی ساالنه استان هایی مانند اصفهان، 
خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، یزد، کرمان، 

مازندران، گیالن، آذربایجان غربی و شرقی در سال 
۱3٩٩ بیشتر است.

شرکت توانیر در تحلیلی به منظور برآورد میزان 
فعالیت استخراج رمزارزها، مصرف برق در ساعات 2 تا 
5 بامداد اردیبهشت سال های ۱3٩۸، ۱3٩٩ و ۱400 

را با یکدیگر مقایسه کرد.
انتخاب  جهت  آن  از  سال  ایام  و  ساعات  این 
شدند که بار پایه و مصرف برق در ساعات نیمه شب 

به کمترین میزان می رسد زیرا بخش های تجاری، 
مدار  از  زیادی  حد  تا  کشاورزی  و  عمومی  خانگی، 

خارج می شوند.
بنابراین اثر مصرف این دسته از مشترکان در بازه 
دلیل  به  رسد. همچنین  می  حداقل  به  بررسی  مورد 
معتدل بودن هوا در بازه مورد بررسی، اثر دما بر افزایش 
مصرف حذف می شود. از سوی دیگر مصرف تعداد 
427 مشترک صنعتی که دارای رشد غیرمتعارف در 
سال های اخیر بوده اند از محاسبات حذف شده است.

ضمن اینکه باید این موضوع را در نظر 
برنامه   ۱400 ماه  اردیبهشت  در  که  داشت 
وسیع جمع آوری ، خانگی و صنعتی مشخص 
است لذا هرگونه رشد غیرمتعارف مصرف در 
بازه فوق به عامل مصرف کننده خارج از این 

مصارف متعارف مربوط می شود.
میزان  مذکور،  روش  به  برآورد  مطابق 
 2000 با  برابر  رمزارزها  استخراج  فعالیت 
مگاوات تخمین زده می شود. از این مقدار، 
حدود 200 مگاوات )یک دهم کل ظرفیت( 
به صورت مجاز فعالیت می کنند که از تاریخ 
پنجم خردادماه ۱400 به دستور رئیس جمهور وقت 
استفاده  فرض  )با  توان  میزان  اند.این  شده  خاموش 
مستمر در طول یک سال( برابر با مجموع توان متوسط 
و  اصفهان  مشهد،  شهر  کالن  سه  ساالنه   مصرفی 
تبریز در سال ۱3٩٩ است. همچنین از توان متوسط 
مصرفی ساالنه استان هایی مانند اصفهان، خراسان 
رضوی، شمالی و جنوبی، یزد، کرمان، مازندران، گیالن، 
آذربایجان غربی و شرقی در سال ۱3٩٩ بیشتر است.

گزارش شرکت توانیر؛

بلعیدن برق سه کالن شهر توسط استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1837- یکشنبه 28 شهریور 41400 زمین ایران 

 : ی یر عشا - ی کز مر
و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
مرکزی  استان  جاده ای  نقل 
کیلومتر  پنج  اجرایی  عملیات  اتمام  از 
 - آباد  خان  محور  در  آسفالت  روکش 

رازقان شهرستان زرندیه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه 
مهرداد  مرکزی(،  )استان  و شهرسازی 
سه  از  بهره برداری  به  اشاره  با  جهانی 
شهرستان  در  آسفالت  روکش  پروژه 
زرندیه طی هفته دولت، از اجرای پنج 
کیلومتر روکش آسفالت دیگر در محور 
خان آباد - رازقان شهرستان زرندیه در 

شهریور ماه سال جاری خبر داد.
وی اذعان داشت: در راستای ایجاد 
کاربران  تردد  برای  مناسب  بستری 
استحفاظی  حوزه  راه های  در  جاده ای 
مطالبات  تأمین  و  زرندیه  شهرستان 
مردمی برای برخورداری از راهی ایمن، 

پنج  در  آسفالت  روکش  و  بهسازی 
کیلومتر از محور خان آباد - رازقان اجرا 

و به بهره برداری برداری رسید.
با   : د کر ن  نشا طر  خا نی  جها
ابتدای  از  پروژه،  این  از  بهره برداری 
زمانی  بازه  )در  تاکنون  سال جاری 
در   )۱400 سال  نخست  ماهه  شش 

زرندیه  شهرستان  استحفاظی  حوزه 
پروژه  ریال  میلیارد   200 ارزش  به 
خان  محورهای  در  آسفالت  روکش 
مامونیه  دسترسی  راه   ، رازقان   - آباد 
به آزادراه ساوه-تهران، زاویه-اخترآباد 
و ساوه-بوئین زهرا اجرا شده است که 
عملکرد  از  نشان  جهادی  اقدام  این 

مطلوب در راستای نگهداری از راه های 
آن شهرستان دارد.

ساوه-بوئین  محور  سازی  ایمن 
زهرا و محور قدیم ساوه-تهران نیز از 
دیگر اقداماتی است که به گفته جهانی 
با استفاده از ماشین آالت راهداری توسط 
جاده ای  نقل  و  و حمل  راهداری  اداره 
است  انجام  حال  در  زرندیه  شهرستان 
که در این راستا از ابتدای سال جاری 
تاکنون )در بازه زمانی 6 ماهه نخست 
سال ۱400( بیش از نه کیلومتر شیب 

شیروانی اجرا شده است.
وی افزود: برای ارتقای ایمنی در 
با  است  گفتنی  نیز  همسطح  تقاطعات 
در  بزودی  آمده  عمل  به  پیگیری های 
دو تقاطع خشکرود-بوئین زهرا و حسین 
نیز  زرندیه  شهرستان  آباد-خشکرود 
اجرای روشنایی نقطه ای به بهره برداری 

خواهد رسید.

با اعتباری برابر 4۰ میلیارد ریال انجام شد؛

اجرای پنج کیلومتر روکش آسفالت 
در محور خان آباد-رازقان شهرستان زرندیه

مدیر مخابرات اصفهان با مدیر کل زندان های استان 
دیدار کردند

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعی از معاونین و مدیران 
این مجموعه، با حضور در زندان مرکزی اصفهان با مدیر کل زندان های 

استان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانی 
در  دیدار با علیرضا بابایی مدیر کل زندان های استان اصفهان ضمن تاکید 
استان گفت:  زندان های  ارتباطی در  بر تجهیز و توسعه زیر ساخت های 
مخابرات منطقه اصفهان آماده است در راستای مسئولیت های اجتماعی 
خود و به منظور کمک به سهولت در ایجاد ارتباطات بین زندانیان و خانواده 
آنها، با همکاری سازمان زندان ها، زیرساختهای الکترونیکی و مخابراتی در 

زندانهای استان را در حد امکان گسترش دهد.
وی افزود: اهمیت استفاده و بهره گیری از ظرفیت شبکه های ارتباطی 
و فناوری اطالعات در همه زمینه ها، موضوعی است که در دنیای حاضر بر 
کسی پوشیده نیست و استفاده از این ظرفیت در ارتباط حوزه های نظارتی 

با زندان ها نیز می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.
قربانی همچنین در این دیدار ، ضمن  دریافت گزارشی از مشکالت 
ارتباطی زندان و زندانیان، بر افزایش سطح همکاری های دو مجموعه و 
کاهش مشکالت ارتباطی زندان های استان تاکید کرد.گفتنی است بازدید 
از کارگاه های آموزش مهارت و اشتغال زایی زندان از دیگر بخش های 

این دیدار بود.
الزم به ذکر است علیرضا بابایی مدیر کل زندان های استان اصفهان 
اقدامات مخابرات منطقه اصفهان در زمینه تامین  از  پایان این دیدار،  در 

زیرساختهای ارتباطی در زندان های استان قدردانی کرد.

شبکه های آبرسانی در مناطق عشایری آبدانان ایجاد 
می شود  

ایالم_مدیرکل امور عشایر استان ایالم گفت: در نظر داریم از طریق 
حفر چاه و ایجاد شبکه های آبرسانی، مناطق عشایری آبدانان را به شبکه 

 های آبرسانی تجهیز کنیم.
فرشاد یاسمی در حاشیه بازدید از مناطق عشایری قدح و همچنین 
منطقه زالو آب شهرستان آبدانان با اشاره به ضرورت تسریع در رفع مشکالت 
عشایر اظهار داشت : در نظر داریم از طریق حفر چاه و ایجاد شبکه های 
آبرسانی، مناطق عشایری آبدانان را به شبکه های آبرسانی با هدف نزدیک 

رسانی و حذف آبرسانی سیار در سال های آتی تجهیز کنیم.
وی در ادامه در ادامه از پیگیری بهسازی و ترمیم راه های قشالقی 

عشایری شهرستان آبدانان قبل از کوچ خبر داد.
این  مشکالت  پیگیری  با  گفت:  ایالم  استان  عشایر  امور  کل  مدیر 

تولیدگران می توانیم زمینه را برای تولید بیشتر فراهم آوریم.

سازی  ایمن  داد:  خبر  ایالم  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
روستای ظهیری در سیروان

ایالم_مدیرکل بنیاد مسکن ایالم گفت: روستای ظهیری در سیروان 
توسط این نهاد ایمن سازی می شود.

حبیب اهلل محبی اظهار داشت: در سال ٩٩ ایمن سازی محیط آب راه 
فصلی روستای ظهیری در سیروان در دستور کار قرار گرفت که فاز اول سیل 
بند مرکزی روستا با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی افزود: برای تکمیل سیل بند مرکزی در سال ۱400 پیگیری های 
الزم از طریق منابع ملی به عمل آمد که در این راستا تامین اعتبار صورت 

گرفته و پیمانکار انتخاب شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن ایالم اضافه کرد: بالفاصله عملیات اجرایی فاز 

دو سیل بند مرکز این روستا آغاز شده و هم اکنون در حال اجرا است.
محبی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم امسال فاز دوم ایمن سازی محیط 

روستا را به اتمام برسانیم.

دکل های 4 مداره 1۳۲ کیلوولت دارای تایپ تست 
که برای اولین بار در کشور ساخته شدند

این  به سفارش  ای خوزستان گفت:  منطقه  برق  مدیرعامل شرکت 
شرکت برای اولین بار در کشور نوع جدیدی از دکل های 4 مداره ۱32 
کیلو ولت در حال طراحی و ساخت است و بخشی از آنها نیز تحویل این 

شرکت شده است.
کیلوولت  مداره ۱32  اظهار کرد: دکل های 4  بزرگ  محمود دشت 
دارای تایپ تست که برای اولین بار در کشور ساخته شدند نسبت به نمونه 
قبلی دکل های 4 مداره ) دکل های 400 کیلوولت با کراس آرم بلند برای 
خطوط 4 مداره ۱32 کیلوولت ( وزن کمتری دارند که این امر کاهش هزینه 

تمام شده خط را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری طراحی و ساخت این دکل 
ها ۱30 میلیارد ریال است، افزود: دکل های نوع جدید حدود 40 درصد 
نسبت به نوع قبلی کاهش وزن دارند و ابعاد فونداسیون آنها نیز نسبت به 
طرح های قبلی 35 درصد کوچکتر شده است. همچنین این دکل های 4 
مداره مطابق با شرایط آب و هوایی خوزستان طراحی و ساخته می شوند.

دشت بزرگ ادامه داد: عالوه بر کاهش هزینه ها این بهینه سازی 
کمک می کند که مسیر کریدوری کمتری )زمین کمتری( اشغال کنند و 

نصب و راه اندازی آنها نیز سریع تر شده است.
وی تصریح کرد: دکل های مذکور برای احداث خطوط ۱32 کیلو ولت 
4 مداره خروجی پست 400 کیلو ولت پیروزان به سمت پست های شهید 
حمید و نبوت اهواز استفاده خواهند شد و شامل 20 دستگاه دکل آویزی 
و 7 دستگاه دکل زاویه جمعًا به وزن 4۱2٩7٩ کیلوگرم است که در حال 
حاضر دکل های آویزی ساخته و تحویل داده شده اند و دکل های زاویه 
در شرکت یاسان در حال ساخت و تست می باشند و در ماه های پیش رو 

تحویل داده می شود.
این گزارش، محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق  بر اساس 
منطقه ای خوزستان و مهدی ابوعلی گله داری معاونت طرح های توسعه 
این شرکت نیز از مراحل ساخت و تست 4 تیپ دکل های 4 مداره ۱32 کیلو 
ولت در شرکت یاسان بازدید و بر روند ساخت و تست این دکل ها نظارت و 

گزارش های الزمه را از مراحل پیشرفت کار دریافت کردند.

ملی  شرکت  فتح   ۲5 حفاری  دستگاه  از  نفت  وزیر 
حفاری ایران در میدان نفتی اهواز بازدید کرد

وزیر نفت در سفر به استان نفتخیز خوزستان، از دستگاه حفاری 25 
فتح شرکت ملی حفاری ایران در موقعیت میدان نفتی اهواز بازدید کرد.

در  ایران  فتح شرکت ملی حفاری  از دستگاه حفاری 25  نفت  وزیر 
میدان نفتی اهواز بازدید کرد وزیر نفت در سفر به استان نفتخیز خوزستان، 
میدان  موقعیت  در  ایران  ملی حفاری  فتح شرکت  از دستگاه حفاری 25 
نفتی اهواز بازدید کرد.مهندس جواد اوجی برای بازدید از تأسیسات مناطق 
نفت  خیز جنوب و مناطق عملیاتی و بررسی آخرین وضعیت  میدان  های 

مشترک نفتی وارد اهواز شد.
هنگام ورود وزیر نفت به محوطه استقرار دستگاه حفاری 25 فتح در میدان 
نفتی اهواز که مدیر عامل، معاون مدیر عامل در عملیات و جمعی از مدیران و  
متخصصان و کارکنان دکل حفاری    حضور داشتند، ابتدا مدیر HSE، گزارش 
ایمنی و نکات و دستورالعمل های الزم بر روی دکل های حفاری را ارائه داد 
و وزیر از سوی مدیران ارشد و کارکنان عملیاتی مورد استقبال قرار گرفت.

مهندس اوجی وزیر نفت ضمن بازدید از قسمت های مختلف دستگاه حفاری 
از تالش مجموعه کارکنان صنعت نفت از جمله شرکت ملی حفاری ایران 
قدردانی نمود.در این بازدید دکترحمید رضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران گزارشی از فعالیت ها شرکت در راستای پاسخگویی به نیازهای 
صنعت نفت را بیان و استفاده حداکثری از ظرفیت فنی، تخصصی، توانمندی 
ها، تجهیزات حفاری و خدمات فنی یکپارچه شرکت را خواستار شد.دستگاه 
حفاری سنگین خشکی 25 فتح با توان 2000 اسب بخار، اواخر سال ۱3۸۸ 
به ناوگان ملی حفاری پیوست و تاکنون حفر بالغ بر 20 حلقه چاه در مناطق 

نفت خیز کشور را در کارنامه خود دارد.

های  فرآورده  صادراتی  هاب  به  اردبیل  نفت  انبار 
نفتی تبدیل شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: این 
منطقه با اخذ مجوز از اداره کل نظارت بر صادرات و مبادالت فرآورده های 

نفتی به عنوان هاب صادراتی سوخت در کشور تبدیل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیل، سید حجت مدنی از انتخاب انبار نفت شهید بهفر اردبیل به عنوان 
هاب صادراتی فرآورده های نفتی خبر داد و گفت: پروژه صادرات فرآورده 
های نفتی با هدف توسعه خدمات، کمک به اقتصاد کشور و استان و نیز در 
راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در دستور کار این منطقه قرار گرفت 
و با تالش و همت همکاران در سایه حمایت بی شائبه مدیر عامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و دیگر مدیران ستادی برای اولین بار 

در انبار نفت شهید بهفر منطقه اردبیل راه اندازی شد.
مدنی تصریح کرد: در مرحله اول؛ برنامه ریزی های الزم جهت صادرات 
نفت سفید به میزان 3000 تن توسط سه شرکت فعال در این بخش به 
کشورهای عراق، ارمنستان و افغانستان انجام گردید و اولین محموله ۱7 
شهریور ماه سال جاری از انبار نفت شهید بهفر منطقه اردبیل بارگیری و به 

مقاصد یاد شده ارسال شد.
مدیر منطقه خاطر نشان کرد: صادرات فرآورده های نفتی به کشورهای 
همسایه زمینه درآمد ارزی، اشتغال زایی و رشد و پویایی بخش حمل و نقل 

در استان خواهد شد.
سید حجت مدنی با اشاره به عملکرد و رسالت اصلی شرکت در بحث 
سوخت رسانی اظهار کرد: دریافت، انبارش و توزیع فرآورده های نفتی به 

مصرف کنندگان در حد اقل زمان استاندارد انجام می شود.

تجلیل از بازنشستگان امور آبفا چغادک استان بوشهر
2 تن از کارکنان آب و فاضالب شهر چغادک پس از 30 سال خدمت 

صادقانه به مقام بازنشستگی نائل شدند.
در مراسمی از خدمات محمود فرهمند و عبدالرضا حقیقت که پس از 

30 سال خدمت به مقام بازنشستگی نایل شدند، تجلیل شد.
مدیر آبفای چغادک در این مراسم ضمن قدردانی از تالش وخدمات 
صادقانه کارکنان آب و فاضالب اظهار داشت: خدمات کارکنان ابفا شبانه روزی 
است و همواره کارکنان این شرکت پاسخگوی مشکالت مردم در شهرها 

و روستاها هستند.
سبحان سرخوش بازنشستگان، را خردمندان جامعه دانست و بیان کرد: 
این عزیزان منبعی از خاطرات و تجارب مختلف هستند که باید از ظرفیت 

و تجربه ارزشمند این همکاران بازنشسته استفاده بهینه شود.
در این مراسم از خدمات آقایان محمود فرهمند و عبدالرضا حقیقت که 
به فیض بازنشستگی نایل آمده اند، تجلیل و به رسم یادبود لوح و هدایای 

به آنان تقدیم شد.

تاریخی  آتشکده  مسیل  دیواره  بهسازی  عملیات 
آتشکوه محالت پایان یافت

و  گردشگری  اداره میراث فرهنگی،  رئیس  نوروزی:  مرکزی-حامد 
صنایع دستی شهرستان محالت گفت: عملیات مرمتی بهسازی دیواره مسیل 
آتشکده تاریخی آتشکوه که از ابنیه ارزشمند به جای مانده از دوره پیش از 

اسالم در استان مرکزی است، پایان یافت.
میراث فرهنگی،  کل  اداره  روابط عمومی  یکشنبه  روز  به گزارش   
افزود:مرمت  لعل بار«   استان مرکزی، »مهدی  گردشگری و صنایع دستی 
با مشارکت خیران  این دیواره در منطقه سیل گیر مجاور آتشکده آتشکوه 

انجام شد و در این مرحله 70 متر دیوار سنگی با ارتفاع 2 متر ایجاد شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان محالت 
توضیح داد: عملیات سنگ چینی و حصارکشی این آتشکده 2 ماه به طول 

انجامید و برای انجام این کار ۸00 میلیون ریال هزینه شد.
لعل بار با اشاره به اینکه بخشی از دیواره مسیل پیش از این بر اثر سیل 
ارزشمند  ابنیه  این دیواره برای محافظت  افزود: ساخت  تخریب شده بود، 
مجاور از خطر سیل است و در این عملیات همچنین کف مسیل هم اصالح 

شد که از آسیب های بعدی جلوگیری شود.
تن الشه  عملیات حدود 300  این  انجام  برای  کرد:  وی خاطرنشان 
سنگ فکی مورد نیاز تامین و با مشارکت 2 برادر خیر و نظارت اداره میراث 

فرهنگی شهرستان تکمیل شد.
لعل بار تاکید کرد: حفظ و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی به تنهایی از 

عهده دولت خارج است و همکاری و تالش عموم مردم  نیاز است.
وی با اشاره به لزوم حفاظت و حراست هر چه بیشتر از این بنای مهم 
تاریخی گفت: با انجام این سنگ چینی، زمینه نگهداری از این مکان تاریخی 

بهتر مهیا  و تردد و بستر ورود گردشگران نیز تسهیل شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان محالت 
با اشاره به اینکه آتشکده آتشکوه در فاصله پنج کیلومتری محور اصلی نیم ور 
واقع شده و با شهر محالت نزدیک به ۱3 کیلومتر فاصله دارد، ادامه داد: 
این اثر ارزشمند تاریخی مربوط به دوره ساسانی است و  در آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است.
آتشکده  آتشکوه در دوران ساسانی جایگاه آتش مقدس و اجرای مراسم 

مذهبی بوده و از نظر معماری بر اساس اصول خاصی ساخته شده است.
 بنای چهار طاقی این آتشکده شامل ستون های سنگی استوانه ای شکل 
است که بر روی هم استوار شده اند، این بنا دارای اتاق های سرپوشیده و 

محلی برای برافروختن آتش بوده است.

با  خوزستان  آبفا  عامل  مدیر  گفتگوی  و  پاسخگویی 
مردم در سامد استانداری خوزستان

دکتر کرمی نژاد مدیر عامل آبفا با هدف پاسخگویی و گفتگو با مردم 
شریف خوزستان با حضور در سامد استانداری خوزستان پایخگوی مردم بود.

در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد 
و تبیین اهداف دولت مردمی و استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی، 
دکتر کرمی نژاد مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خوزستان با حضور در 

سامد استانداری خوزستان پاسخگوی برخط مردم بود.
در این برنامه مشکالت مردم طی تماس تلفنی در سامانه ارتباط مردم و 
دولت) سامد( با کرمی نژاد مطرح و پیگیری های الزم در این زمینه انجام شد

عمده مشکالت و تماس های گرفته شده در سامانه سامد مربوط به 
مشکالت فاضالب در برخی از شهرها به ویژه اهواز بود که پیگیری های 

الزم برای پاسخگویی موثر به درخواستهای مردمی انجام شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان:
هیچ کشوری بدون روستا قادر به ادامه حیات نیست

هادی ابراهیمی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان 
در جمع اهالی بخش شمیل اظهار کرد: هیچ کشوری، بدون روستا قادر به 

ادامه حیات نیست حتی شهرها هم وابسته به روستاها هستند.
وی افزود: درصورت رونق کسب و کار روستاها،  خدمات مناسبی از 
قبیل جاده، خانه بهداشت،  ... نیز ارائه خواهد شد. به دلیل عدم رونق کسب 
و کار در روستاها، برخی از این روستاها علیرغم برخورداری از امکانات و 

خدمات راه، .... خالی از سکنه و فاقد امنیت است.
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  گفت:  ابراهیمی  دکتر 
هرمزگان سعی کرده  در یک مدل که بخشی از این کار را دستگاه های 
دولتی در مرکز بر عهده دارد و بخش اجرایی آن در روستا می گذرد لذا 
کمیته را تشکیل دهیم.مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان 
ابراز داشت: هم اکنون بعنوان کمیته اطالع رسانی در خدمت شما هستیم، 
سپس کمیته  پشتیبانی توسط دستگاه های اجرایی تشکیل و این دستگاه 

ها بیش ازپیش پای کار  خواهند آمد.
وی ادامه داد: بخش دیگر این طرح، شکل گیری کمیته اجرایی است 
که در واقع تشکیل این کمیته بعنوان قلب اجرایی آن است. به منظور اجرای 
قوانین دولت توسط مردم باید نهاد توسعه گرا توسط جمعی از تسهیلگران 

و افراد دارای تجریه در حوزه کسب و کار شکل گیرد.

شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس   
 60 حریم  و  ملی  اراضی  گفت:  گناوه 
گمرک  دراطراف  واقع  دریا  متری 
از سوی  بندر که  این  واراضی گشوئی 
اشخاصی تصرف شده بود، با همکاری 
یگان  پرسنل  شهرداری،  و  دادستان 
دست  از  وکالنتری  اداره  این  حفاظت 

متصرفان آزاد شد.
به گزارش اداره ارتباطات واطالع 
رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر،امیر 
این  تصرف  درپی  افزود:  مظفرنژاد 
راه  اراضی  از  حفاظت  یگان  زمین ها،  
وشهرسازی شهرستان گناوه  در راستای 
از  صیانت  و  المال  بیت  حقوق  حفظ 
متری   60 حریم  و  دولتی  زمین های 
متوقف  به  اقدام  نوبت  چندین  دریا، 
کردن عملیات نقطه موردنظر و تذکر به 
متصرفان کردند و  درنهایت روز گذشته 

رفع تصرف انجام شد.
وی اظهارکرد: با توجه به پی گیری 
گناوه  شهرستان  وشهرسازی  راه  اداره 
سازی  راه  پروژه  تصرف،  رفع  برای 
در دست ساخت از سوی متصرفان در 

حریم  و  رودخانه  بستر  دولت،  اراضی 
دریا واقع در اطراف گمرک و روستای 
گشویی، با دستور ویژه دادستان ،حضور 
به موقع فرمانده و پرسنل یگان حفاظت 
ویژه  همکاری  و  کالنتری  اداره،  این 
شهرداری  اجرائیات  واحد  و  سرپرست 

گناوه  تخریب شد.
مظفرنژاد گفت: اشخاص متصرف 
به  الحاق  باهدف  را   اراضی  این  که 

و  بودند  کرده  خاکریزی  خود  امالک 
راه  در  کار  پیشرفت  درصد   40 حدود 
سازی این مسیر انجام شده بود، اسامی 
آنها و عوامل مجری راه مربوطه برای 
پیگیری و مطالبه حق مردم به مقام های 

قضایی ارایه شد.
رئیس اداره راه و شهرسازی گناوه 
بیان کرد: متصرفان در اسرع وقت توسط 
ادای توضیحات و  مقام  قضایی برای 

پرداخت خسارت احضار خواهند شد.
راستای  در  اداره  این  گفت:  وی 
حفاظت  و  لمال  ا بیت  حقوق  حفظ 
با  دریا   حریم  در  و  دولتی  اراضی  از 
متصرفان به گونه ای برخورد خواهد کرد 
که فرد متخلف از عملکرد خود پشیمان 
و هزینه جبران ناپذیری  متحمل شود.

دوستداران محیط زیست بندرگناوه  
از اجرای این پروژه که درحال تعریض 
و احداث خیابان در نقطه بکر و مستعد 
زیست محیطی این بندر بود، اعترض و 
خواستار جلوگیری و  تشکیل کمیته ویژه 
بازرسی و بررسی آن  توسط دستگاه های 

نظارتی شده بودند.
این منطقه دارای پوشش گیاهی 
سالیان  و  است  مفیدی  بسیار  و  بکر 
متمادی با تالش های گسترده فعاالن 
درخت  کشت  محل  محیطی  زیست 
حرا و سایر گونه های گیاهی متناسب 
به  گناوه  یی  هوا و  آب  یط  شرا با 
نقاط  از  گناوه  می رود.ساحل  شمار 
جنوب  در  بوشهر  استان  گردشگرپذیر 

کشور است.

رفع تصرف حریم ۶۰ متری دریا و اراضی ملی 
توسط یگان حفاظت از اراضی راه وشهرسازی شهرستان گناوه 

بازدید  هوشنگ طالبی در حاشیه 
در  شده  انجام  عمرانی  های  پروژه  از 
خبرنگاران،  جمع  در  اصفهان  دانشگاه 
دانشگاه  توسعه  و  رشد  با  کرد:  اظهار 
در ابعاد مختلف از جمله افزایش تعداد 
به   ٩۱ سال  در  هزار   ۱۱ از  دانشجو 
حدود ۱7 هزار دانشجو در سال ۱400 
و همچنین افزایش تعداد اعضای هیات 
دانشگاه  کالبدی  توسعه فضای  علمی، 

احساس شد. 
های  ساختمان  اتمام  افزود:  وی 

نیمه تمام، نوسازی و بهسازی ساختمان 
های قدیمی و پروژه های جدید از جمله 
اقداماتی است که برای رسیدن به توسعه 
فضای کالبدی در دستور کار قرار گرفت.
به گفته رئیس دانشگاه اصفهان، 
برخی ساختمان های فرسوده دانشگاه 
در وهله نخست نیاز به بازسازی داشتند 
و همچنین با توجه به توسعه دانشگاه 
نیاز به افزودن بخش هایی به آن و یا 
تغییر کاربری داشتند و با این رویکرد در 
هشت سال گذشته اقداماتی انجام شد. 

هشت  در  کرد:  اضافه  لبی  طا
مربع  متر  هزار  سال گذشته حدود 50 
دانشگاه  به  جدید  احداثی  ساختمان 
اصفهان اضافه شد و همین میزان نیز 
در جهت رفع نیازهای دانشگاه بازسازی 
برخی  توضیح  در  شد.وی  نوسازی  و 
جدید  شده  بازسازی  های  ساختمان 
دانشگاه گفت: با بازسازی و بهینه سازی 
فضای ساختمان های زبان های خارجه، 
علوم ورزشی و... فعالیت های دانشکده 
ها بهبود می یابد. در فضاهای ورزشی 

نیز فضاهای قدیمی دانشگاه به روز شده 
و در اختیار است.

ز  برا ا اصفهان  نشگاه  دا رئیس 
مورد  رویکرد  این  که  کرد  امیدواری 
توجه مسئوالن کشور و مدیران سازمان 
گفت:  و  گیرد  قرار  بودجه  و  برنامه 
اصفهان  دانشگاه  که  بدانند  مسئوالن 
بدون اینکه باری بر دوش دولت باشد، 
این حجم فعالیت ها را انجام داده و با 
تامین اعتبارات بیشتر می تواند اقدامات 

موثرتری داشته باشد.

رئیس دانشگاه اصفهان خبر داد؛

احداث ۵۰ هزار مترمربع ساختمان جدید در دانشگاه اصفهان در ۸ سال گذشته

مدیر   : /اردبیل  حسینی  پروین 
شعب بانک تجارت استان اردبیل گفت 
: از سال ٩۸ عمال ثابت کردیم که ارتباط 
ما با رسانه ها یک ارتباط صادقانه است 
و ظاهری و نمایشی نیست و با شفافیت 

عملکرد بانک را ارائه دادیم .
 مدیر شعب بانک تجارت استان 
اردبیل در نشست خبری خود به مناسبت 
هفته بانکداری اسالمی از حضور مستمر 
و پررنگ بانک تجارت استان اردبیل در 
تمام کارخانه ها  و واحد های تولیدی 
وحتی کسبه های خرد سخن به میان 
آورد و این عمل را عمده ترین فعالیت 

بانک تجارت دانست.
 رضا اسکندری زنجانی بر این باور 
است که شناخت مشکالت کارخانه ها و 
واحد های تولیدی مستلزم حضور است؛ 
سیاست  راستای  در   تجارت  بانک  و 
تخصصی  و  فنی  نحو  به  خود  بانکی 
در خدمت اقتصاد استان اردبیل است و 
عمده هدف خودرا شکوفایی اقتصادی و 
افزایش و تثبیت اشتغال میداند؛ که این 
عمل  در پیروی از شعار سال از طرف 
مقام معظم رهبری که مانع زدایی ها از 

کارخانه ها در فضای صمیمی و رودررو 
بر طبق قوانین برداشته می  شود .

وی یاد و خاطره همکاران خدوم 
شبکه بانکی را که درایام شیوع ویروس 
کرونا جان عزیز خود را درراه خدمت به 
مردم و پایداری درجبهه اقتصاد میهن 
اسالمی ازدست دادند گرامی داشت و 
افزود : بانک تجارت در تمام ایام کرونا 
در  اکثرهمکاران  ی  ابتال  رغم  علی  و 
کنار مردم ، اصناف و واحدهای تولیدی 
و  وقفه  کوچکترین  و  بوده  صنعتی  و 
خللی در ارائه خدمات این بانک بوجود 

نیامده است .
می  وظیفه  خود  بر  گفت:  وی   
مردم  به  را  خدمات  بهترین  که  دانیم 
در  باری  حداقل  بتوانیم  تا  دهیم  ارائه 
از دوش  اقتصادی کشور  این وضعیت 
ازحضور  که  اسکندری   . برداریم  مردم 
دو ساله خود در اردبیل سخن به میان 
استانی  تنها  اردبیل  افزود:    ، آورد  می 
جذابه  نوعی  به  نقطه  هر  در  که  است 
وچون  دارد  توریستی  و  گردشگری 
خوب  هوای   ، کشاورزی  محصوالت 
و مشکالت کم آبی کمتری دارد باعث 

می شود سرمایه گذاران بیشتری جذب 
این استان شوند.

وی دلیل اینکه بانک تجارت حرفی 
برای گفتن در زمینه ارزی و ریالی دارد را 
چنین عنوان کرد: تمام مراکز صنعتی و 
تولیدی عمده که در استان وجود دارد با 
ما ارتباط کاری دارند و با رضایت کامل با 
ما کار می کنند و میزان منابع و تسهیالت 
در طی  2 سال گذشته رشد قابل مالحطه 
داشته، رشدی  که در طول سال های 
گذشته بی سابقه بوده است .مدیر امور 
شعب بانک تجارت استان اردبیل منابع 
این بانک را ۱2 درصد منابع شبکه بانکی 
این  نمود:  تصریح  و  کرد  اعالم  استان 
تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار  بانک ۱۱ 
در بخشهای مختلف پرداخت کرده که 
هزار   ۸ افزایش  قبل  دوسال  به  نسبت 

میلیارد ریالی دارد.
وی همچنین در خصوص پرداخت 
تسهیالت ازدواج افزود: طی سال گذشته 
2050 فقره تسهیالت به ارزش ۱050 
میلیارد ریال پرداخت کرده ایم که این 
رقم تا مرداد سالجاری 7۸0 میلیارد ریال 

برای ۸٩۸ فقره بوده است . 

اسکندری، مدیرشعب بانک تجارت استان اردبیل در نشست خبری با رسانه های استان عنوان داشت؛

ارتباط بانک تجارت با رسانه ها یک ارتباط صادقانه است

و  طبیعی  منابع  ایالم-مدیرکل 
حریق  امسال  گفت:  ایالم  آبخیزداری 
در جنگل های استان ایالم ٩0 درصد 

کاهش یافته است.
خبرنگاران   درجمع   احمدی  رضا 
اظهار داشت: در 20 سال گذشته ساالنه 
به طور میانگین ۱00 مورد آتش سوزی 
در جنگل های استان رخ داده است، این 
در حالی است که امسال کمترین میزان 

حریق در استان ثبت شده است.
وی افزود: امسال وقوع حریق در 
درصد کاهش  از ٩0  بیش  جنگل های 
در  حریق  مورد  سه  مجموع  در  یافته، 

استان ثبت شده است.
احمدی عنوان کرد: همکاری خوب 
گروه های مردم نهاد و افزایش تجهیزات 

از مواردی است که باعث کاهش آتش 
سوزی ها شده است.

و  طبیعی  بع  منا کل  یر مد
حدود  کرد:  تصریح  ایالم  آبخیزداری 

35 دستگاه دمنده امسال به تجهیزات 
اطفای حریق جنگل های استان اضافه 

شده است.
بسیار  تجهیزات  داد:  ادامه  وی 

آتش  کردن  خاموش  برای  خوبی 
شده،  داده  قرار  شهرستان  اختیار  در 
که  نهاد  مردم  سازمان های  از  برخی 
این  در  مثبتی  و  خوب  فعالیت های 
خصوص داشتند نیز تجهیزات دریافت 

کرده اند.
ایالم  طبیعی  بع  منا کل  مدیر 
شد  باعث  خشکسالی  امسال  افزود: 
علوفه سطحی و پوشش کف جنگل ها 
و مراتع بسیار کاهش یابد که این تاثیر 
مثبتی در کاهش حریق ها داشته است.

به  اشاره  با  کرد:  بیان  احمدی 
تغییرات اقلیمی و خشکسالی های اخیر 
گفت: برای مقابله با این مشکل باید به 
گونه های درختی که به آب کمتری نیاز 

دارند روی آورد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم خبر داد؛

کاهش ۹۰ درصدی حریق در جنگل های استان ایالم
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دوران دفاع مقدس مکمل و استمرار 
بخش معنویت انقالب اسالمی و اوج تجلی 
واالی  کرامت های  و  دینی  فضیلت های 
انسانی است. در این دوران جوهرۀ معنوی 
دریای انسان ها در این عرصه نمایان شد 
شاخصه های  و  معیارها  برجسته ترین  و 
با قلم معنوی  ارزش های متعالی اسالمی 
رنگارنگ  درتابلو  ایران،  شجاع  رزمندگان 
هشت سال دفاع مقدس، به تصویرکشیده 
شد. نسل سرافراز این دوران در مصاف با 
اهریمنان، حماسه ای شکوهمند و شگرف 
آفرید و جاودانۀ تاریخ ماند و وصفش جز با 

قلم عشق میسر نگردد.
پیروزی،  عامل  مهم ترین  رهبری 
در  آسیب ها  از  پیشگیری  و  روحیه  حفظ 
اسالمی  ایران  در  است.   جنگ ها  تمامی 
نیز در جنگ تحمیلی، شخصیت عرفانی 
و حماسی حضرت امام)ره( از ایشان، رهبر 
و فرمانده  ای بی نظیر در دوران دفاع مقدس 
سیره  و  آموزه ها  نگرش،  که  بود  ساخته 
ایشان تأثیر عمیق انکار ناپذیری بر روحیه 
در  آنان  آمادگی های  و  رزمندگان  و  ملت 
برابر دشمنان داشت. عشق و محبت وصف 
ناپذیر آحاد ملت و رزمندگان اسالم به ایشان 
از باورهای دینی آنان سرچشمه می گرفت. 
حضرت امام)ره( جنگ تحمیلی را به دفاعی 
مقدس و حماسه ای با شکوه برای ملت ایران 
مبدل کرد. انسان های فراوانی را از چارچوب 
جهان مادی خارج ساخت و با الهام از تعالیم 
و آموزه های غنی دینی و سیره پیشوایان 
با  نبرد  میدان  برای  را  آنها  معصوم)ع(، 
دشمنان آماده ساخت و اعجاب و شگفتی 

سیاستمداران و نظامیان دنیا را برانگیخت.
محبت  بر  افزون  اسالم  رزمندگان 
بسیار زیاد به حضرت امام)ره(، عمیقاً باور 
داشتند که ایشان از والیت امام معصوم)ع( 
سیاسی  زعامت  و  دینی  مرجعیت  شأن  و 
جامعه اسالمی برخوردار است. از این رو در 
چارچوب این باور والیت حضرت امام)ره( را 
در ادامه والیت معصوم)ع( پذیرفته و به لوازم 
آن پایبند بوده و اطاعت و پیروی از ایشان را 

بر خود واجب می دانستند.
دفاع مقدس با درایت امام راحل)ره( و 
به برکت ایستادگی و مقاومت ملت به نماد 
و  ایثار  رشادت،  پایمردی،  عزت،  پایداری، 
شهادت ایران مبدل شد. بزرگ ترین نقطه 
وجود  مقدس،  دفاع  دوران  در  ایران  قوت 
رهبری معنوی، پرجاذبه، دوراندیش، شجاع، 
توانمند و با حکمتی بود که مردم او را از 
صمیم قلب دوست داشتند و توانسته بود 
به عنوان نقطه اتکا و توانمندی روحی ملت 

ایران عمل کند.
به  امام )ره(  حضرت  رهبری  نقش 
و  قوا  کل  فرمانده  و  رهبر  مدیر،  عنوان 
فرماندهی عالی جنگ که تعیین و هدایت 
اسـتـراتـژی جـنـگ را بـر عـهـده داشـت 
و مهم ترین عامل مؤثر بر حفظ و ارتقاء روحیه 
حماسی ملت ایران را در دفاع مقدس بود را به 

اختصاردر چند محور بیان می نماییم.

تبدیل تهدید به فرصت
امام راحل)ره( در جایگاه والیت فقیه 
و رهبری نظام اسالمی، تهدید بزرگ جنگ 
را که می  توانست به براندازی نظام منجر 
شود؛ تبدیل به فرصتی استثنایی برای ظهور 
آزمونی  و  ایران  ملت  توانایی های  بروز  و 
بزرگ برای جهاد در راه خدا کرد به طوری 
که نوجوانان و جوانان و مردان و زنان از ۱2 
ساله تا ۸0 ساله با لبیک به ندای رهبر خود 
درطول هشت سال ایثار و فداکاری را به رخ 

دشمنان و دوستان کشیدند.

ایجاد انگیزه مقاومت و ایثار
امام خمینی)ره( به عنوان ولی فقیه 
توانست با نفوذ معنوی عظیم خود، انگیزه 
برابر دشمن  در  ایستادگی  برای  را  بزرگی 
و  آورد  وجود  به  مردم  از  بسیاری  بین  در 
روحیه تهاجمی را در قوای مسلح ایجاد و با 
تدابیری هوشیارانه، از پیروزی دشمن که همه 
ابرقدرت ها با تمام توان شان رژیم بعثی عراق 
را حمایت می کردند، جلوگیری کند. همچنین 
با تکیه بر قدرت الیزال الهی توانست در زمان 
اندکی ابتکار سیاسی جنگ را در دست بگیرد 
و دشمنان را در بن بست عملکرد خود قرار 
داده و با بسیج میلیونی مردم، کشور و ملت 
ایران را نجات و پیروزی حاصل شود. در 
این مجال به تعدادی از شیوه ها و تدابیر 
امام راحل)ره( در هدایت و اداره دفاع مقدس 

اشاره می کنیم.

ماهیت جنگ حق و باطل
امام)ره( با تبیین کردن و نمایش دادن 
مظلومان،  خاکریز  و  استکبار  خاکریزهای 
جنگ را به عنوان نبرد حق و باطل و کفر و 
ایمان تعریف نمودند. با روشن شدن حقایق 
نهال  خشکاندن  برای  واقع  در  که  جنگ 
نوپای اسالمی به راه افتاده بود، جنگ ماهیت 
ایدئولوژیک و اعتقادی به خود گرفت و حضور 
مردم در جبهه های جنگ را مشروعیت دینی 
بخشید. دفاع ملت ایران و رزمندگان اسالم 
به عنوان دفاع از اسالم و ارزش های آن و 
همچنین انجام تکلیف دینی معرفی گردید. در 
همین رابطه ، حضرت امام)ره( می فرمایند:» 
جنگ با ایران ، جنگ با اسالم است ، جنگ با 
قرآن است ، جنگ با رسول اهلل )ص( است 
و این از اعظم محرماتی است که خدای 
تبارک و تعالی نمی گذرد از او«. )صحیفه 

نور، ج ۱3 ، ص٩3(

دفاع مقدس وتکلیف محوری
حضرت امام خمینی)ره(،  این مفهوم 
را به دنیا معرفی کرد که عمل به تکلیف در 
مسیر بندگی خدا، ما را به  سوی اهلل رهنمون 

می سازد. در عمل به تکلیف امام)ره( فرمودند: 
»شما به تکلیف عمل کنید نتیجه را به خدا 
واگذار کنید«، لذا این شعار کلیدی را بیان 
نمودند که: »ما مأمور به انجام وظیفه ایم نه 
کسب نتیجه«، این معنای آن آیه قرآن است 
»أفوض أمری إلی اهلل إّن اهلل بصیٌر بالعباد«؛ 
تفویض، یعنی انسان توکل اش در حّد اعلی 
به خدای متعال در  نتیجه  باشد، واگذاری 
حّد اعلی باشد، توسلش به قرآن و عترت 
در حّد اعلی باشد. امام این نکته را فهمید و 
به ما هم فهماند که »در انجام تکلیف اصاًل 
شکست و ترس راه ندارد«. جایی که إحدی 
الحسنیین باشد، چه بکشی و چه کشته بشوی 
تفاوتی ندارد؛ اصاًل در قاموس شهادت واژه 

ترس معنا ندارد.
این  در  خمینی)ره(  امام  حضرت 
خصوص فرمودند:»تکلیف این است حفظ 
کنیم اسالم را، کشته شویم، تکلیف را عمل 
کرده ایم، بکشیم هم تکلیف را عمل کرده 

ایم « )صحیفه نور ، جلد ۸ ، ص ۱6(
و همچنین فرمودند:»مادامی که ایمان 
در قلب شما هست، پیروزید و باید کوشش 
کنید که این نور، نور ایمان را، در قلبتان زیاد 

کنید« )صحیفه نور، ج۱4، ص ۸6(

همه  دفاع  و  همگانی  بسیج 
جانبه

داوطلب  نیروهای  کلیه  آنکه  بـرای 
بتوانند در حد توانایی ها و استعدادهای خویش 
در دفاع از آب و خاک سهیم باشند، امام)ره( 
اقدام به بسیج همگانی و مردمی برای دفاع 
در  و  نمودند  مسلح  نیروهای  به  و کمک 
این رابطه فرمودند:»هرکس می تواند جبهه 
باید برود و هرکه نمی تواند در پشت جبهه 

کمک کند«.
دشمن  تجاوز  دفع  برای  امام)ره( 
استراتژی دفاع همه جانبه بسیج مردمی را 
استراتژی،  این  با  و  نمود  اتخاذ  جنگ  در 
مدیریت مردمی و انقالبی و تحول آفرین 
نگرش  با  امام)ره(  آمد.  بوجود  جنگ  در 
اعتقادی- معنوی خود، ملت را بر آفریدن 
دفاع  و شگفت انگیز  پرشکوه  حماسه های 
از روزهای آغازین همراه و بسیج  مقدس 
نمود. مقاومت های اولیه مردمی را در اطراف 
شهرهای مرزی شکل دادند و از همان ابتدا 
استراتژی رژیم بعثی عراق در تحمیل جنگ 
برق آسا و کوتاه مدت برای تصرف اهداف 

راهبردی را با شکست مواجه ساختند.
امام)ره( با بینش عمیق و بصیرتی که 
داشتند فرمان تشکیل ارتش بیست میلیونی 
نبرد  جبهه های  کردن  پر  دادند.»امروز  را 
از نیروهای آموزش دیده و آمادگی دفاعی 
از اسالم و ایران برای همه قشرها از اهم 
واجبات الهی است که هیچ چیز دیگر مانع 
آن نمی شود.« )صحیفه نور، ج۱٩، ص 2٩3(

هماهنگی و انسجام در نیروهای 
مسلح

انـدیـشـه  هـمـان گـونـه کـه در 
سـیـاسـی امـام وحـدت و یـکـپـارچـگـی 
اقشار مختلف ملت و احزاب گـونـاگـون 
به شمار  ایران  مـلت  پـیـروزی  عـامـل 
می آید انسجام و وحدت نیروهای نظامی 
و انتظامی را نیز ضامن اقـتـدار نیروهای 
در  می دانستند.  مقدس  دفاع  در  مسلح 
امام)ره(، وحدت  اندیشه سیاسی حضرت 
انسجام  و  ملت  راهبردی  یکپارچگی  و 
انقالب  اهداف  پیشبرد  ملی عامل اصلی 
جنگ  در  دشمنان  شکست  و  اسالمی 
تحمیلی بود. بنابراین این راهبرد تبلیغی 
و سیاسی دارای اجزایی بود که عالوه بر 
انسجام ملت ایران، وحدت مسئوالن نظام 
سیاسی  گروههای  و  احزاب  نخبگان،  و 
و  همدلی  هماهنگی،  ویژه  بصورت  و 
وحدت نیروهای مسلح را برای دستیابی 
و  بر می گرفت.  در  در جنگ  پیروزی  به 
بطور طبیعی موجب حفظ و توسعه روحیه 
حماسی در کشور و روحیه رزمی در جبهه 

های جنگ می گردید.
»وحدت فرماندهی از مسائل مهم و 
پیروزی  آن  بدون  که  است  سرنوشت ساز 
میسر نیست و عدم مراعات آن فاجعه آفرین 
است و کسانی که بدان سر ننهند مسئول 

می باشند .« )صحیفه نور، ج ۱4، ص ۸(
حضرت  محوری  اقدامات  از  یکی 
امام )ره( در تأمین این هدف راهبردی در 
فعالیت های جبهه های  جنگ، هماهنگی 
تبلیغاتی،  سیاسی،  مات  قدا ا با  جنگ 
در  وقفه ای  تا  بود  جبهه  پشت  تدارکاتی 
جبهه  رزمندگان  از تالش های  پشتیبانی 
و برنامه های دفاعی کشور بوجود نیاید. از 
این رو حضرت امام)ره( همه مسئوالن و 
کارگزاران نظام را بر محور قرار دادن جنگ 
و دفاع در کشور فرا می خواند. و مکرر مردم 
را به حضور در صحنه و پشتیبانی از جنگ 
دعوت می فرمودند.» در رأس امورات همه 
می دانید که االن جنگ است.« )صحیفه 

نور،  ج۱۱ ،ص۱66(

نفس  به  اعتماد  و  خودباوری 
در رزمندگان

حضرت امام)ره( نقش تعیین کننده ای 
در دمیدن روحیه خود باوری و اعتماد به نفس 
در ملت ایران در طول دفاع مقدس داشتند. 
هنگامی که خبر هجوم ناگهانی رژیم بعثی 
صدام به امام)ره( می رسد و ایشان به مصداق 
آیه شریفه»اال بذکر اهلل تطمئن القلوب «)رعد 
آیه 2۸( هیچ اضطراب و شتابزدگی از خود 

نشان نمی دهد.
دشمن  هجوم  خبر  از  تنها  نه  امام 
و  مسئوالن  نگرانی  بلکه  نشد  متزلزل 
فرماندهان را به آرامش، اعتماد به نفس و 
خود باوری تبدیل کرد. آقای محمد علی 

انصاری در مجموعه خاطرات خود به عنوان 
یکی از اعضای دفتر امام خمینی)ره( می گوید:
»در جریان حمله عراق به ایران روزی 
که هواپیماهای متجاوز عراقی آمدند و تمام 
مرزهای جنوب و غرب کشور مورد حمله و 
تجاوز قرار گرفت، مسئوالن و فرماندهان 
در حالی که واقعا گیج و مضطرب بودند، به 
خدمت امام)ره( رسیدند و چند لحظه امام با 
آنها دیدار داشت و آنها را راهنمایی فرمود. 
هنگامی که بیرون آمدند، چنان روحیه گرفته 
بودند که یکی از آنها می گفت، عراق را نابود 
می کنیم، یکی دیگر می گفت تا بغداد پیش 
می رویم!« )سرگذشت های ویژه حضرت امام 

)ره(، ج 2، ص 57(
همچنین در ساعات اولیه تجاوز دشمن 
به کشور برای ایجاد خود باوری، اعتماد به 
نفس و آرامش قلبی در مردم فرمودند:» یک 
دزدی آمده یک سنگی انداخته و فرار کرده 
.« )سرگذشت های ویژه حضرت امام )ره(، 

ج 2، ص ۱٩۱(
 بیان این جمالت نشانگر طمانیه و 
فرماندهی  نقش  در  امام)ره(  قلبی  آرامش 
و رهبری جنگ است. این ویژگی بر جسته 
امام)ره( اضطراب و نگرانی را از مسئوالن، 

فرماندهان، ملت ایران و نیروهای مسلح از 
بین برد و تأثیر شگرفی بر روحیه حماسی 

ملت ایران در طول دفاع مقدس داشت.

رزمندگان  روحیه  به  توجه   
اسالم

کلمات دلنشین و روح بخش حضرت 
امام )ره(، پیامها و سخنرانی های ایشان در 
دل و جان رزمندگان اسالم اثر معجزه آسا و 
شگرفی داشت. جمالتی که حضرت امام)ره( 
خطاب به رزمندگان در پیام های تبریک به 
مناسب پیروزی ها در عملیاتی های مختلف 
می نوشتند، خستگی های عملیات را از یاد می 
برد. و نشاط ، شور و شوق اولیه رزم و روح 
حماسه را در آنان زنده می ساخت. جمالتی 
مانند:»آفرین بر شما که میهن خود را بر بال 
مالئکه ا.. نشاندید و در میان ملل جهان سرا 
افراز نمودید« )سرگذشت های ویژه حضرت 

امام )ره(، ج ۱٩، ص 2(
 » ما همچون سیلی خواهیم زد به 
بلند  دیگر  که  عراق،  بعث  و حزب  صدام 
های  )سرگذشت  خودش«  جای  از  نشود 

ویژه حضرت امام )ره(، ج ۱3، ص ۱25(
هیچ  و  هستیم  جنگ  برنده  ما   «

های  )سرگذشت   ». نیست  دراین  تریدی 
ویژه حضرت امام )ره(،  ج ۱3، ص ۱25(

 از ویژگی های دیگر رهبری حضرت 
امام )ره( در دفاع مقدس این بود که تالش ها 
و زحمات فرماندهان را نادیده  نمی گرفتند و 
اگر به دالئلی مشکالت ناخواسته، خسارات، 
ضایعات و تلفات انسانی و عدم فتح وجود 
داشت هیچگاه روحیه ها را تضعیف نمی کردند 
بلکه با ظرافت و لطافت خاص و با بکارگیری 
و  فرماندهان  روحیه  زیبا  تدابیر  و  واژه ها 

رزمندگان را تقویت می نمودند.
جمع  در  یشان  ا نی های  ا سخنر
فرماندهان قرارگاه ها و رزمندگان دالور 
به مناسبت های مختلف  پیام هایی که  و 
قوت  می گردید،  صادر  رزمندگان  برای 
به  بود.  جبهه ها  برای دالورمردان  قلبی 
عنوان نمونه پس از رسیدن خبر پیروزی 
رزمندگان دالور لشگر 64 ارومیه ارتش 
در عملیات آفندی کربالی 7 و فتح قله 
25۱٩ متری در منطقه حاج عمران که 
بود؛  پوشانده  را  قله  برف  متر  چندین 
با فرمانده لشکر مستقیم  امام راحل)ره( 
از طریق تماس تلفنی صبحت می نمایند 
که این موضوع تاثیری زیادی در تقویت 

قبیل  این  از  و  داشت.  رزمندگان  روحیه 
کارها و اقدامات توسط رهبر فقید انقالب 
در قبل، حین و بعد عملیات های دوران 

دفاع مقدس انجام می  گرفت.
رهبری فرهیخته و الهی حضرت امام 
و  اهمیت،  پر  عوامل  از  یکی  خمینی)ره(، 
احتماال بی بدیل، در پرورش روحیه حماسی 
و جهادی در شهروندان جامعه و رزمندگان 
تعبیری  به  است.  مقدس  دفاع  طول  در 
توانست،  حساس  دوره  این  در  رهبری 
شوروشعف وصف ناپذیری در رزمندگان و 
شهروندان جامعه ایجاد وآنان را مستعد هر 

نوع جانفشانی،ایستادگی و مقاومت سازد.

هماهنگی و به کارگیری امکانات 
پشت جبهه

پـشـت  نـیـروهـای   ) ه ر م) مـا ا
اجرایی،  دسـتگاه های  از  اعـم  جـبـهـه 
با  هماهنگی  به  را  سیاسی  و  تبلیغی 
مـسـائل  بـه  تـوجـه  و  یـکـدیـگـر 
جـنگ دعوت می کردند و کلیه فعالیت های 
سیاسی، تبلیغی واقتصادی پشت جبهه را 
با دفاع مقدس مرتبط می ساختند و همواره 
ارگان ها و سازمان های دولتی را در جهت 
تقویت و آمادگی رزمی مردم و پشتیبانی از 
جنگ به کار می گرفتند و می فرمودند:»به 
پشتیبانی مادی و معنوی خود از جبهه های 
نبرد و رزمندگان ادامه دهند و سپاهیان نور 

را حمایت کنند«.

مقابله با عوامل بازدارنده داخلی 
و تبلیغات دشمن

حـوادث  مـقـدس  دفـاع  دوران  در 
این  از  برخی  می آمد،  پدید  گـوناگونی 
جـنـاح هـای  رقابت های  مانند  حوادث 
مـعـلول  کـشـور  در  مـخـتـلف  سیاسی 
شـرایـط سـیـاسـی داخـل کـشـور بـود، 
کـه بـعـضـا فـضـای سـیـاسی کشور را 
را  پیشامدها  از  برخی  می ساخت،  ملتهب 
عـوامـل آگـاه و مـزدور دشـمـن پـدیـد 
مـی آوردنـد و بـرخـی دیـگـر نـتـیـجـه 
اعـمـال گـروه هـای نـاآگـاه داخـلی بـود 
و هـر کـدام از این حوادث به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم می تـوانـسـت در حـضـور 
رزمـنـدگـان اسـالم در جـبـهـه هـا بـرای 
ادامـه دفـاع مـقـدس مـشـکـل ایـجـاد 
نـمـایـد. اما حضرت امام)ره( باشیوه های در 
خور تحسین رهبری خویش، تاثیر منفی و 
شـکـنـنده هر یک از این حوادث را بر عرصه 
های نبرد و روحیه رزمی و معنوی رزمندگان 

اسالم را خنثی می کرد.
اختیار  در  با  نیز  بعثی  دشـمن   
و  جهانی  استکبار  تبلیغی  امکانات  داشتن 
به تعبیری»امپراتوری خـبری و رسانه ای« 
با کمک کارشناسان و مشاوران خارجی و 
بهره وری از امکانات و شیوه های گوناگون، 
جنگ روانی خود را برای مشوش جلوه دادن 
چهره جمهوری اسالمی در میان مسلمانان 
جهان و جـلب حـمـایـت هـای منطقه ای 
برای تقویت رژیم عراق به راه انداخته بود. 
در این جنگ روانی هم حضرت امام)ره( با 
درایت و ژرف نگری تمام، با این شیوه های 

تبلیغی و روانی دشمن مقابله نمود.

و  اصول تصمیم گیری  رعایت 
قاطعیت در تصمیم گیری

حـضـرت امـام)ره( اطالعات و اخبار 

کافی و الزم نظامی را از طریق نمایندگان 
خود در نیروهای مسلح و یگانهای رزمی و 
می آوردند.  دست  به  قرارگاه ها  فرماندهان 
امـام مـبنای تصمیم گیری های مهم خود 
رابر اساس اطالعات دقیق از وضعیت جنگ 
و مشورت با مسئوالن لشـگـری و کـشوری 
بنیان می نهاد، رهنمودهای حضرت امام)ره( 
بر اجرای عملیات های نظامی ودفـاعـی و 
ورود بـه خـاک عـراق ،اقـدامـات مـقـابـله 
بـه مـثـل در جـنـگ شـهـرهـا بر همین 

اصل و اساس استوار بود.
کار  انجام  در  قاطعیت  در خصوص 
و دستوری که ناشی از تصمیم صحیح و 
عاقالنه بود امام راحل)ره( به هیچ عنوان 
کوتاه نمی آمدند و مجدانه و مصرانه در پی 
انجام آن بودند. مثاًل وقتی که منطقه آبادان 
اوضاع  و  داشت  قرار  دشمن  محاصره  در 
بسیار ناخوشایند شد، امام با قاطعیت تمام 
فرمودند:»حصر آبادان باید شکسته شود« 
که فرماندهان جنگ نیز به این فرمان جامعه 

عمل پوشانند.

تفویض اختیارات
گـسـتـردگـی و تـخـصـصـی بـودن 
حضرت  که  بود  شده  باعث  جنگ  امـور 
امام)ره( مسؤلیت برخی از مـسـائل اجـرایـی 
به  را  جنگ  با  مـرتبط  کـارشـنـاسـی  و 
مسئوالن کشور تفویض نماید و خودشان 
دفـاع  راهـبـردی  و  کـلی  سـیـاسـت 
مـقـدس را تـرسـیم و بر انجام آنها نظارت 
می کردند از این رو مسئولیت ها را بدین گونه 

تفویض و تعیین فرمودند:
قـرار  و  دفـاع  عـالی  شـورای  الف( 
االنـبـیـاء)ص(؛  خـاتـم  مرکزی  گـاه 
در  قوا  کل  جـانـشـیـنـی فـرمـانـدهـی 

برنامه ریزی های نظامی
پشتیبانی جنگ؛  عالی  ( شورای  ب 

برای جذب نیرو و تهیه امکانات
ج ( تشکیل ستاد مناطق بمباران شده

د ( تعیین وزارت امور خارجه جمهوری 
دفاعی  سیاست های  تبیین  برای  اسالمی 

ایران در مجامع بین المللی
بازسازی  عالی  شورای  تشکیل   ) ه  

مناطق جنگی
امام  صدر،  بنی  عزل  از  پس  یا  و 
راحل)ره( در حکمی اختیارات فرماندهی کل 
قوا را به شهید سرلشکر فالحی رئیس ستاد 

مشترک ارتش تفویض نمودند.

تشویق به نبرد
نفوذ  امام،  رهبری  و  مدیریت  هـنر 
انسان  میلیون ها  قلب  در  ایشان  معنوی 
و  والیت  به  شیفته  و  متعهد  و  مخلص 

رهبری بود.
هرگاه پیام های حماسی و شور آفرین 
حضرت امام همانند جمله های:» امروز روز 
حضور در حجله جـهاد و شهادت و میدان 
نبرد است؛ روز نشاط عاشقان خداست« صادر 
می شد، هم جبهه های نـبـرد را از جـوانـان 
با اخالص آکنده می ساخت و  پـر شور و 
هم در گرما گرم نبرد، چون آبشار نـور بـر 
دل هـای تـشـنـه و مشتاق جهاد و شهادت 
دو  را  آنان  رزم  توان  و  گشت  می  جاری 
چندان می ساخت و در یک کالم »معجزه« 

می آفرید.

روحیه جهادی و بسیجی
و  ین  ،  مهمتر ین جسته تر بر
کاربردی ترین ارزش و پیامد جنگ برای 
جامعه که می تواند قوام آن و استمرار و 
ضرورت  نماید،  حفظ  را  انقالب  پویایی 
وجود روحیه بسیجی است. یکی از دالیل 
اصلی و بنیادی پیروزی انقالب اسالمی 
بر دنیای استکبار و ساقط کردن حکومت 
خیل  ازخودگذشتی  روحیه  شاهنشاهی، 
به  آنان  بی اعتنایی  و  مسلمان  مردم 
بانی  و  باعث  که  بود  دنیوی  نمودهای 
اصلی  محرک  و  روحیه ای  چنین  ایجاد 
بنیانگذار  خمینی)ره(  امام  حضرت  آن، 
با  حضرت  آن  بود.  اسالمی  جمهوری 
عدم  و  ریاضت ها  و  سختی ها  تحمل 
در  توانست  دنیا  مظاهر  به  مطلق  تعلق 
مقابل صاحب دنیا یعنی امریکا و اذناب 
غلبه  آنان  بر  سرانجام  و  بایستد  آن 
نماید و باهمین روحیه و با ارائه معارف 
توحیدی ناب تا لحظه مرگ، شور و شوق 
در صحنه انقالب ماندن را در مردم زنده 
نگه داشت و به همین خاطر هیچگاه افق 
دید مردم متوجه مسایل سطحی و پیش 
پا افتاده روزمره نبود،  لذا با اقتدار کامل از 

دین و انقالب صیانت می کردند.
در جنگ تحمیلی، این روحیه عمق 
بیشتری یافت و جایگاه و نام اصلی خود 
را پیدا کرد. در چنین شرایطی، عنصر اصلی 
قناعت،  فداکاری،  شجاعت،  نبرد،  میدان 
خودفراموشی، خداخواهی و ... بود که خیل 
بسیجی  روحیه  با  امام  عاشق  بسیجیان 
باشند  ارزش ها  این  توانستند حامل اصلی 
و مقاصد دشمنان اسالم را از آغاز جنگ با 

شکست مواجه نمایند.

توصیه رزمندگان به معنویت
ئمـا  ا د  ) ه  ر ( م  مـا ا حـضـرت 
قـرارگـاه  فـرمـانـدهـان  و  رزمـنـدگـان 
هـا را بـه مـسـائل مـعـنـوی توجه می داد 
تا حماسه سازی رزم آوران عرصه پیکار با 

عرفان دینی و الهی آمیخته باشد.
و  اراده  به  رزمندگان  دادن  تـوجـه 
قدرت خداوند تبارک و تعالی در پیروزی و 
جنگ ، تذکر به اعتماد و اعتقاد به نصرت 
در  تهجد  و  خداوند  ذکر  بر  تاکید  الهی، 
تـوجـه  و  غرور  از  دادن  پرهیز  جبهه ها، 
دادن نـیـروهـا بـه تـوانـایـی هـای قـدرت 

ایـمـان و اخـالص در رزمـنـدگـان درمقابل 
تجهیزات دشمن از جمله تذکرات امام به 

رزمندگان بود. 
اصـوال درانـدیـشـه و سیره حضرت 
سیاسی،  اقدامات  و  تالش  گونه  هر  امام 
فرهنگی و نظامی بـدون در نـظـر گـرفـتـن 
ارزش  هرگونه  فاقد  معنوی  و  الهی  بعد 
اسالمی است، از این رو به رزمندگان اسالم 
آمیختگی عمل ظاهری را به معنویت دینی 
و الهی تذکر داد و فرمود: »زدن و پـیـروز 
شدن و فتح کردن و همه اینها اگر آن بعد 
معنوی اش نباشد همه اش شکست است«.

تقویت بنیه دفاعی
اهتمام فراوان حضرت امام برتقویت 
باال  از  ایشان  حمایت های  و  دفاعی  بنیه 
بردن کیفیت و کمّیت امکانات و تجهیزات 
نظامی و تاءمین بودجه های جنگ و دفاع 
مقدس از خصوصیات تدبیر رهبریایـشـان 
در دفـاع مـقدس بود. این اهتمام حضرت 
امام تا روزهای پایانی جنگ نیز ادامه داشت 
بـه فـرمـانـدهـان نـظـامـی نـیـز فـرمود: 
»نیروهای نظامی ما هرگز نباید از کید و مکر 
دشمنان غافل بمانند و در هر شرایطی باید 
بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد«.

ارزش های  و  اصول  به  توجه 
اسالمی

مقدس  دفاع  سال  هشت  طول  در 
امام)ره( تالش کرد تا از اصول و ارزش های 
اسالمی و انسانی را در فرماندهی و مدیریت 
جنگ مورد توجه قرار دهد به طوری که در 
حساس ترین لحظات جنگ از این اصول 
عدول نکردند و براین اصول تاکید داشتند. 

اصولی مانند:
ایمان به هدف متعالی و مقدس» جهاد 
فی سبیل اهلل«، اطاعت از فرماندهی، اتکا بر 
بودن جنگ(، اخالق جنگی  مردم)مردمی 
و اخالق در جنگ،وحدت نیروهای مسلح 
مردمی، جنگ  و  نظامی  قوای  بین  نیز  و 
اعتقادی)جنگ در راه آرمان و اعتقادات و 
اال(، توجه به اسلحه و تکنولوژی به مثابه ابزار 
دفاع، تکیه بر جنگ متعارف، باور، اراده ،عمل، 
از تجارب  استفاده  نو میدی،  و  نفی یأس 

دیگران،جنگ حق و باطل و اسالم و کفر.
امام)ره( در مدیریت دوران بحران 
جنگ توانست به فرماندهان، رزمندگان 
و آحاد مردم در کنار انگیزه های مختلف، 
انگیزه الهی دهد و هویت اسالمی را احیا 
نماید و این با تمام وجود تزریق شد به 
یک  نگرش  این  سایه  در  و  مردم  بدنه 
و  اتحاد  و  انسجام  ملی،  وفاق  همدلی، 
هم  کشور  از  دفاع  در  را  پارچکی  یک 
متن  در  هم  و  مسلح  نیروهای  بین  در 
مردم شاهد بودیم و این ناشی از قدرت 
معنوی و الهی امام در جایگاه والیت و 
بیداری،  موجب  انگیزه  این  بود.  امامت 
به  مردم  بصیرت  و  پایداری  مقاومت، 
امام  جمله  این  که  گردید  جوانان  ویژه 
تاکید بر بیداری و هوشیاری ما در برابر 
من  می نماید:»اما  دوچندان  را  دشمنان 
و  نظام  مسؤوالن  همه  می گویم  باز 
مردم ایران باید بدانند که غرب و شرق 
به  اسالمی تان-  هویت  از  را  شما  تا 
آرام  نبرند،  بیرون  خودشان-  خام  خیال 
نخواهند نشست. نه از ارتباط با متجاوزان 
خشنود شوید و نه از قطع ارتباط با آنان 
با چشمانی  با بصیرت و  رنجور، همیشه 
باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام 
لحظه ای  گذارید،  آرام  اگر  که  نگذارید 

آرامتان نمی گذارند.«

فرازی از وصیت نامه سیاسی- 
الهی امام خمینی)ره( در خصوص 

نیروهای مسلح:
و  سپاه  و  ارتش  از  مسلح،  »قوای 
ژاندارمری و شهربانی تا کمیته ها و بسیج 
که  اینان  دارند.  خاص  ویژگی  عشایر  و 
بازوان قوی و قدرتمند جمهوری اسالمی 
و  راهها  و  سرحدات  نگهبان  و  می باشند 
نگهداران  باالخره  و  روستاها  و  شهرها 
امنیت و آرامش بخشان به ملت می باشند، 
می بایست مورد توجه خاص ملت و دولت 
و مجلس باشند و الزم است توجه داشته 
باشند که در دنیا آنچه که مورد بهره برداری 
برای قدرتهای بزرگ و سیاستهای مخرب، 
بیشتر از هر چیز و هر گروهی است، قوای 

مسلح است.
.. وصیت اکید من به قوای مسلح آن 
است که همان طور که از مقررات نظام ، عدم 
دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ها 
است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً، 
چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر 
اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و 

خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند«

نتیجه گیری
 والیت، رهبری، فرماندهی و هدایت 
جنگ حضرت امام)ره( باعث شد تا مردم 
و نیروهای مسلح در جنگی هشت ساله 
که به تعبیری نبرد با استکبار جهانی بود 
حماسه  چنان  الهی  نصرت  به  ایمان  با 
های با شکوهی را رقم بزنند که نه تنها 
ابد درس  تا  بلکه  ماندگار شود  تاریخ  در 
خاک  و  آب  این  دشمنان  برای  عبرتی 
شد. در واقع حضرت امام با ایجاد روحیه 
خودباوری، والیت مداری، تکلیف محوری، 
توکل و ایمان، مقاومت و شجاعت در مردم 
و رزمندگان قدرت و توان روحی رزمندگان 
را در میدان جهاد با دشمنان چندین برابر 
ساخت و با هدایت این توان الهی در مسیر 
درست پیروزی های عظیم را برای ایران 

اسالمی رقم زدند.

نقش والیت و رهبری امام خمینی )ره( در دفاع مقدس
به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران
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فینال والیبال قهرمانی مردان آسیا؛
جنگ ایران با سامورایی ها!

تیم ملی والیبال ایران امروز یکشنبه در حالی به مصاف ژاپن در دیدار 
نهایی رقابت های قهرمانی مردان آسیا می رود که در صورت پیروزی، برای 

نخستین بار تیم ایران با کادر کامال ایرانی قهرمان قاره کهن می شود.
والیبال،  فدراسیون  عمومی  روابط  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
بیست ویکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز )یکشنبه( با 

برگزاری دیدار مرحله نهایی به پایان می رسد.
تیم ملی والیبال ایران که در این دوره از رقابت ها با کادر کامال ایرانی 
شرکت کرده است، از ساعت ۱3 و 30 دقیقه به وقت تهران در دیدار نهایی 

به مصاف ژاپن می رود.
ملی پوشان والیبال ایران در حالی برای ششمین بار در فینال رقابت های 
قهرمانی مردان آسیا حضور می یابد، که تا کنون سه مقام قهرمانی در سال های  
)سرمربی   20۱٩ و  والسکو(  )سرمربی   20۱3 والسکو(،  )سرمربی   20۱۱

کوالکوویچ( به دست آورده است.
همچنین تیم ایران در سال های 200٩ )حسین معدنی( و 20۱5 )پیمان 
اکبری تیم ملی ب( در دیدار نهایی حضور یافت و در هر دوره نیز با شکست 

برابر ژاپن، نایب قهرمان قاره کهن آسیا شد.
قهرمانی دست  مقام  به  ژاپن  با شکست  ایران  تیم  اگر  ترتیب  بدین 
یابد، والیبال ایران دو رکورد به نام خود ثبت خواهد کرد. نخست کسب مقام 
قهرمانی با کادر کامال ایرانی و دوم شکست ژاپن در دیدار نهایی این مسابقات.

گفتنی است تیم ملی والیبال ایران در سال های 20۱۱، 20۱3 و 20۱٩ 
به ترتیب با شکست تیم های چین، کره جنوبی و استرالیا به مقام قهرمانی 

دست یافت.
از سوی دیگر در حال حاضر چین )سه طال، شش نقره و پنج برنز( و 
ایران )سه طال، دو نقره و یک برنز( در رتبه های سوم و چهارم مدال آوران 
رقابت های والیبال قهرمانی مردان آسیا قرار دارند و در صورت قهرمانی ایران 
جایگاه سوم این داده آماری با توجه به تعداد قهرمانی ها به والیبال ایران می رسد.

این درحالی است که فدراسیون والیبال بعد از بازی های المپیک توکیو 
جوانگرایی در تیم ملی والیبال بزرگساالن ایران را به عنوان استراتژی خود 
به همراه  میانگین سنی 24 سال،  با  به چیبا  اعزامی  تیم  و  مدنظر گرفت 
ازبکستان، در رتبه  دوم جوان ترین تیم های شرکت کننده در بیست ویکمین 

دوره رقابت های قهرمانی مردان آسیا قرار دارد.

دختران هندبالیست ایران در آستانه جهانی شدن

تیم ملی هندبال بانوان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا تیم ملی فلسطین 
را گلباران کرد.

در روز سوم از هجدهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی بانوان آسیا به میزبانی 
کشور اردن تیم ملی هندبال ایران در سومین بازی خود در گروه B این رقابت ها در 

سالن پرنسس سمیه شهر امان به مصاف تیم فلسطین رفت .
ملی پوشان هندبال که در بازی اول 23 بر 20 مغلوب ژاپن نایب قهرمان آسیا 
شدند، در دومین بازی روز پنج شنبه کویت را درهم کوبیدند و با نتیجه 3۸ بر ۱۱ 

این تیم را شکست دادند.
شاگردان قانع در سومین بازی خود مقابل فلسطین صف آرایی کردند که موفق 
شدند این تیم را مقتدرانه با نتیجه قاطع 52 بر ٩ شکست دهند و دومین برد خود را 

در هجدهمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا جشن بگیرند.
دختران هندبالیست حاال برای جهانی شدن فقط به یک گام دیگر نیاز دارند و 
در صورتی که امروز تیم اردن نماینده میزبان رقابت ها را شکست دهند صعود خود را 
به جمع چهار تیم  پایانی قطعی خواهند کرد و با توجه به افزایش سهمیه آسیا از سه 
تیم به پنج تیم برای رقابت های جهانی تیم ملی جواز حضور در مسابقات قهرمانی 

هندبال جهان به میزبانی اسپانیا را کسب خواهد کرد.
تیم ملی ایران در آخرین بازی مرحله گروهی روز سه شنبه مقابل سوریه بازی 

خواهد کرد.

واران: از حضور در منچستریونایتد لذت می برم
رافا واران ۱0 سال پیش رئال را 
به منچستر ترجیح داد ولی حاال به دنبال 
تاریخ سازی در جمع شیاطین سرخ است.
رافائل واران ماه گذشته به عنوان 
شد  تایید  سرخ  شیاطین  خرید  آخرین 
 34 توافقی  از  پس  فرانسوی  مدافع  و 
میلیون پوندی )47 میلیون دالر( یونایتد 
با رئال مادرید به اولدترافورد رسید. او ۱0 
سال برای رئال بازی کرد و با این تیم به 

تمام جام ها رسید.
واران یک دهه پیش زمانی که ۱۸ 

سال بیشتر نداشت نیز مورد توجه یونایتد قرار داشت و حتی خود سرالکس فرگوسن 
سرمربی وقت شیاطین سرخ برای متقاعد کردن او برای پیوستن به این تیم راهی 
فرانسه شد و با او و خانواده اش در شهر لیل مالقاتی داشت، اما این مدافع فرانسوی 

در نهایت تصمیم گرفت به کهکشانی ها ملحق شود.
با  مالقات  گفت:»  اسپورت  اسکای  تلویزیونی  شبکه  با  گفت وگو  در  واران 
سرالکس در سال 20۱۱ برای من و خانواده ام لحظه خاصی بود. مالقات فردی 
همچون او در ۱۸ سالگی فوق العاده است، اما همانطور که می دانید در نهایت این 
سرنوشت شماست که مسیرتان را مشخص می کند. من ۱0 سال در رئال مادرید 

بازی کردم و حاال اینجا هستم.«
تمجید سولسشر:» این ذهنیت من است. می خواهم بهتر باشم و پیشرفت 
برای  به چالش بکشم. حضور در منچستریونایتد حاال  را  کنم. می خواهم خودم 
با  بازی در یک لیگ متفاوت، در جوی متفاوت و  من یک چالش جدید است. 
ذهنیتی متفاوت. همه اینها برای من جدید هستند، اما تاکنون از هر روز حضورم 

در منچستریونایتد لذت برده ام.
 بازگرداندن منچستریونایتد به باالترین سطح چالش بزرگی است، اما هواداران 
ما قهرمانی و کسب دستاوردهای بزرگ را می خواهند و همین انگیزه زیادی در من 
ایجاد می کند. سولسشر با من درباره جاه طلبی تیم صحبت کرد و اینکه من چه 
نقشی می توانم در منچستریونایتد ایفا کنم. من فوتبال بازی نمی کنم که جلب توجه 
کنم. تنها می خواهم به تیم کمک کنم و بهترین بازی ام را ارائه دهم. می خواهم 
پیشرفت کنم و کسی باشم که در زمین هستم. این هدف و ذهنیتی است که دارم.«
پوگبا:» پل پوگبا در مورد باشگاه منچستریونایتد با من صحبت کرد، اینکه 
چه جوی دارد و درباره انتظارات هم به من چیزهایی گفت. پل بازیکن بزرگی است 
که در کنارش انرژی خیلی خوب و مثبتی دارد. او رهبر گروه است و خیلی وقت 
است که او را می شناسم، به همین خاطر خوشحالم که حاال با او همبازی هستم.«

مارک کالتنبرگ:
 چلسی می خواست نابودم کند؛ مورینیو را زدم!

از  پس  لندن،  در  خود  جهنمی  شب  از  جدید  جزئیاتی  کالتنبرگ  مارک 
تا  را  او  چلسی  چگونه  اینکه  و  کرد  فاش  را  منچستر  و  چلسی  جنجالی  بازی 

مرز ویران شدن برد.
مارک کالتنبرگ داور مشهور انگلیسی 27 اکتبر سال 20۱2 مورد اتهام 
نژادپرستی قرار گرفت. او در بازی بین چلسی و منچستریونایتد در استمفورد بریج 
قضاوتی جنجالی داشت و دو بازیکن چلسی یعنی فرناندو تورس و ایوانوویچ را 
اخراج کرد ضمن اینکه یک گل منچستر که توسط چیچاریتو در موقعیت آفساید 
به ثمر رسیده بود را نیز قبول کرد. گلی که باعث شد یونایتد 3-2 برنده شود.

بسیار  او  تصمیمات  از  چلسی  بازیکنان  و  هواداران  بازی  آن  جریان  در 
خشمگین بودند و در پایان بازی کالتنبرگ متهم شد که به اوبی میکل و خوان 

ماتا توهین نژادی کرده است. ماتا در آن مقطع بازیکن چلسی بود.
دو بازیکن چلسی گفته بودند که با گوش خودشان شنیده اند که مارک 

کالتنبرگ، جان اوبی میکل را میمون خطاب کرده است.
کالتنبرگ بیان هرگونه اظهارات نژادپرستانه را رد کرد و اطمینان داشت 
که مقامات اتحادیه فوتبال انگلستان بی گناهی وی را تایید می کنند چرا که 
میکروفونی که بر روی دهان او نصب شده هرگونه مکالمه ای را ضبط می کند.
کالتنبرگ همچنین متهم شده بود به خوان ماتا دشنام اسپانیایی داده است. 
پلیس لندن اعالم کرد در خصوص موضوع کالتنبرگ تحقیق خواهد کرد اما در 
نهایت او از تمامی اتهامات تبرئه شد هرچند که 4 هفته نتوانست قضاوت کند.

کالتنبرگ در کتاب بیوگرافی خود و در مورد آن شب جنجالی گفته است:» 
در اتاق داوران نشسته بودم که اوبی میکل وارد شد. به شکل غریزی خودم را 
به خودم گفتم خدای  داد.  نشان می  قابل کنترل  اما میکل غیر  عقب کشیدم 
من این دیگر چه جهنمی است. عصبانیت و خشم را در چشمان او می دیدم 
و فریاد می زد پاهایم را خواهد شکست. او تالش داشت مرا بگیرد و به من 
ضربه بزند اما یک نیروی امنیتی سر رسید و او را از من دور کرد. میکل تنومند 

بود و از لحاظ فیزیکی قدرتمند و طبیعی بود که بترسم.
سعی داشتم از خودم دفاع کنم  تا به من آسیبی نرسد اما به شدت می 
لرزیدم. سپس دی متئو و ادی نیوتون مربیان چلسی به اتاقم آمدند در حالی که 
البته معتقدم بیشتر  من هنوز به شرایط عادی بر نگشته بودم. نگرانم بودند و 

نگران این بودند که در گزارشم چه چیزهایی خواهم نوشت.«
که  رسیدم  درک  این  به  شب  همان  گوید:»  می  ادامه  در  کالتنبرگ 
روی  دارند.  نظرات عمومی  و  ها  رسانه  روی  کنترلی  فوتبال چه  باشگاه های 
وفاداری کورکورانه هواداران شان حساب می کنند و حرف شان را به کرسی 
می نشانند. چلسی قهرمان اروپا بود و من یک داور بی پناه. شما باشید حرف 

کدام را باور می کنید؟.
اتحادیه فوتبال انگلیس یک ماه بعد ضمن تبرئه کالتنبرگ، اوبی میکل 

را 76 هزار پوند جریمه کرد و سه هفته نیز حق همراهی چلسی را نداشت.

 تیم فوتبال پرسپولیس در 
جمع هشت تیم حاضر در دور یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، 
تنها تیمی است که تا زمان حضور 
در این دیدرا حساس، مسابقات لیگ داخلی اش 

برگزار نمی شود.
رقابت های  نهایی  چهارم  یک  مرحله 
گذشته  جمعه  روز  آسیا  قهرمانان  لیگ 
این  در  تیم حاضر  قرعه کشی شد و هشت 
فوتبال  تیم  شناختند.  را  خود  رقبای  مرحله 
پرسپولیس نیز باید در ریاض به مصاف الهالل 

عربستان برود.
که  دیدیم  نهایی  هشتم  یک  دور  در 
تراکتور  و  استقالل  یعنی  ایران  نماینده  دو 
مقابل رقبای عربستانی  خود شکست خورده 
از  یکی  رفتند.  کنار  مسابقات  گردونه  از  و 
که  بود  این  آنها،  حذف  دالیل  اصلی ترین 
در  بازیکنان  و  نبوده  مسابقات  جریان  در 
اوج ناهماهنگی به میدان رفتند. این مشکل 
می توانست گریبانگیر پرسپولیس هم بشود اما 
حفظ اسکلت تیم، کم تجربه بودن استقالل 
تاجیکستان و همچنین گل دقیقه ٩0 مهدی 

ترابی برای تیم یحیی نجات بخش بود.
پیچیده تر  کار  اما  مرحله  این  در  حاال 
امتیاز  از  الهالل  تیم   است.  دشوارتر شده  و 
میزبانی برخوردار است و همچنان پرسپولیس 
با یک مشکل بزرگ دست و پنجه نرم می کند؛ 
نبودن در شرایط مسابقه. شاید بتوان با بازی 
دوستانه تا حدی این مشکل را برطرف کرد 
رسمی  دیدار  با  تدارکاتی  بازی  شرایط  اما 
یکسان نیست. پرسپولیس تنها تیم حاضر در 
این مرحله از مسابقات در هر دو منطقه شرق 
و غرب است که درگیر لیگ کشورش نیست.

عربستان  حرفه ای  لیگ  جدید  فصل 
در هفته پنجم به سر می برد و بدون شک 
آمادگی  با  بعد  ماه  برای  النصر  و  الهالل 
بسیار بیشتری روانه میدان می شوند. لئوناردو 
ژاردیم مدت زیادی نیست که هدایت هالل 
را به عهده گرفته و طبیعتا با گذشت زمان به 

شناخت بهتری از تیمش دست پیدا می کند 
و باید مطمئن بود که آنها ماه بعد با قدرت 
بیشتری نسبت به مسابقه با استقالل به زمین 

خواهند آمد.
الوحده امارات دیگر تیم حاضر در منطقه 
غرب آسیا به شمار می رود. لیگ امارات موسوم 
به ADNOC نیز هفته چهارم خود را پشت 
سر می گذارد و تیم الوحده هم نسبت به چیزی 

که حاال دیدیم تیم بهتری خواهد شد.
در سمت شرق وضعیت بسیار متفاوت 
است. AFC مانند همیشه تقویمش مطابق با 
تقویم لیگ های شرق آسیایی است و یکی از 
مهمترین دالیلی که شرق آسیایی ها در لیگ 
قهرمانان نمایش بهتری دارند همین مساله 
است. سه تیم کره ای در یک چهارم حضور 
دارند و مسابقات ِکی لیگ نیز به هفته سی اُم 
رسیده و تیم های حاضر در این کشور در اوج 
آمادگی به سر می برند. لیگ ژاپن هم به پیک 
حساسیت خود رسیده و تیم ناگویا گرامپوس 
با فرم بسیار خوب راهی کشور کره جنوبی 

خواهد شد.
لیگ ایران اما طبق پیش بینی ها اواخر 
امیدوار  باید  یعنی  شد.  خواهد  آغاز  مهرماه 
تا  کند  صعود  فینال  به  پرسپولیس  باشیم 
حداقل در دیدار پایانی در کوران مسابقات قرار 

گرفته باشد. ولی در دیدارهای یک چهارم و 
نیمه نهایی، شرایط نابرابری بین پرسپولیس و 

هفت تیم دیگر برقرار است.
***

پرسپولیس-الهالل؛ نبردی اصیل میان 
ابرقدرت های آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی با 
اشاره به تیم های راه یافته به مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا و قرعه کشی این 
الهالل  و  ایران  پرسپولیس  نبرد  از  مرحله، 
میان  اصیل  »نبردی  عنوان  به  عربستان 

قدرت های برتر آسیا« یاد کرد.
تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی برابر 
یک هشتم  مرحله  در  تاجیکستان  استقالل 
در  ایران  نماینده  تنها  عنوان  به  شد  موفق 
منطقه غرب راهی مرحله یک چهارم شود. 
گذشته)جمعه(  روز  مرحله  این  قرعه کشی 
برگزار شد و حریف مرحله یک هشتم استقالل 
ایران، که با دو گل آبی ها را از گردونه رقابت ها 
کنار زده بود، حاال بار دیگر باید به مصاف 

نماینده دیگری از ایران برود.
ای اف سی در ابتدای این گزارش نوشت: 
با برگزاری قرعه کشی مرحله یک چهارم که 
روز جمعه در کواالالمپور مالزی انجام شد، 
در  قهرمانان  لیگ  مهیج  اوج  برای  صحنه 

سال 202۱ مهیا شد.
در ادامه این گزارش با اشاره به نبرد 
الهالل و پرسپولیس آمده است: نبردی اصیل 
میان قدرت های برتر آسیا؛ مالقات الهالل و 
پرسپولیس دو باشگاه را که داعیه بزرگ ترین 
و برترین بودن در قاره کهن را داشته و از 
پایگاه های گسترده هواداری و گنجه ای مملو 
روبروی  هستند،  بهره مند  جام  و  افتخار  از 

یکدیگر قرار می دهد.
به  بازگشت  جستجوی  در  الهالل 
لیگ  در  آنان  قهرمانی  به  که  ایده آلی  فرم 
این  به  پای  انجامید،  قهرمانان سال 20۱٩ 
رقابت می گذارد؛ غول های ریاض با قهرمانی 
در سال 20۱٩ به دو دهه نومیدی و حسرت 

خود در سطح قاره ای پایان دادند. 
در  هم  پرسپولیس  مقابل،  سوی  در 
این رقابت ها خالی از انگیزه نیست؛ آنها در 
سال 20۱۸ و 2020 به ترتیب پس از کاشیما 
آنتلرز و اولسان هیوندای، نایب قهرمان شدند 
و قرمزهای تهران بدنبال نخستین قهرمانی 

خود در این تورنمنت هستند. 
برای  قاره ای  سطح  در  تیم  دو  این 
هشت  در  از  پیش  و  نبوده  ناآشنا  یکدیگر 
موقعیت با یکدیگر مواجه شده اند که تازه ترین 
تقابل آنان به سال 20۱7 باز می گردد؛ دیداری 
که با موفقیت الهالل و صعود آنان به فینال 
با پیروزی 6 بر 2 در مجموع دو دیدار رفت و 
برگشت مقابل ایرانی ها به پایان رسید؛ هرچند 
سعودی ها در فینال قافیه را به اوراوا باختند. 

طبق اعالم یکی از رسانه های سعودی 
)سعودی اسپورت(، مسابقه پرسپولیس ایران 
روز 24  الهالل عربستان هم ساعت 2۱  و 
مهرماه در ورزشگاه بین المللی »ملک فهد« 
که  ورزشگاهی  انجام می شود؛  ریاض  شهر 

متعلق به باشگاه الهالل است.
رقابت های  نیمه نهایی  مرحله  بازی 
منطقه غرب نیز روز 27 مهرماه در ورزشگاه 
باشگاه  اختصاصی  استادیوم  باراک  مرسول 

النصر برگزار خواهد شد.

پرسپولیس - الهالل؛

نماینده ایران در شرایط نابرابر در یک چهارم نهایی قهرمانان آسیا
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محمدرضا هاشمی کهندانی

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱3٩0/0٩/20 ملک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی کالردشت مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
۱064 فرعی از 3 اصلی واقع در قریه سلیم آباد بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک 
چالوس مربوط به سارا نژاد رمضان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به 

مساحت ۱۸0/46 متر مربع خریداری مع الواسطه از تقی علیزاده مالکیت رسمی. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 
مراتب را در اولین آگهی نوبت و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.شناسه آگهی :۱۱٩23۸0 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/06/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/07/۱۱

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس -علیرضا براری

آگهی فقدان سند مالکیت 
بنا به درخواست مالک آمنه سهیلی آریا به شماره یکتا ۱400۸000۱۱۱۸0002٩7 
با تسلیم دو  تقاضا  مالکیت ملک مورد  بر اعالم مفقودی سند  مورخ ۱400/6/2۱ مبنی 
برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 27303 مورخ ٩٩/3/۱۸ در دفترخانه اسناد 
رسمی ۱۱ ورامین به ضمیمه درخواست مالک ۱3٩٩۸560۱06000243۸ مورخ 3/۱٩/٩٩ 
که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده ۱20 آیین نامه 

قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد. 
۱- نام و نام خانوادگی مالک: آمنه سهیلی آریا 

2- میزان مالکیت: سند مالکیت مقدار یک، سوم یک دانگ دانگ مشاع از شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت ۱3۸/60 متر مربع تحت پالک ثبتی 22٩4 فرعی 7 اصلی 
مفروزی و مجزی شده از پالک ۸7۱ فرعی از اصلی مذکور واقع در ورامین که در دفتر 
322 صفحه 556 ذیل ثبت ۱00245 به نام آمنه سهیلی آریا ثبت و سند مالکیت به شماره 

چاپی 355644 ثبت صادره گردیده 
3- علت از بین رفتن: جابجایی جابجایی و مفقودی 

4- به حکایت سوابق و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت معامله ای 
صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست المثنی 
مراتب اعالم تا شخص یا اشخاص نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ انتشار آگهی به 
ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال 
تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق 

قانون و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. م / الف 2٩7
محمود داودی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

آگهی فقدان سند مالکیت 
بنا به درخواست مالک الهام سهیلی آریا به شماره یکتا ۱400۸000۱۱۱۸0002٩6 
با تسلیم دو  تقاضا  مالکیت ملک مورد  بر اعالم مفقودی سند  مورخ ۱400/6/2۱ مبنی 
برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 27303 مورخ ٩٩/3/۱۸ در دفترخانه اسناد 
رسمی ۱۱ ورامین به ضمیمه درخواست مالک ۱3٩٩۸560۱06000243۸ مورخ 3/۱٩/٩٩ 
که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده ۱20 آیین نامه 

قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد. 
۱- نام و نام خانوادگی مالک: الهام سهیلی آریا 

2- میزان مالکیت: سند مالکیت مقدار یک، سوم یک دانگ دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت ۱3۸/60 متر مربع تحت پالک ثبتی 22٩4 فرعی 7 اصلی 
مفروزی و مجزی شده از پالک ۸7۱ فرعی از اصلی مذکور واقع در ورامین که در دفتر 
322 صفحه 553 ذیل ثبت ۱00244 به نام الهام سهیلی آریا ثبت و سند مالکیت به شماره 

چاپی 4۸30۱4 ثبت و صادر گردیده 
3- علت از بین رفتن: جابجایی جابجایی و مفقودی 

4- به حکایت سوابق و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت معامله ای 
صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست المثنی 
مراتب اعالم تا شخص یا اشخاص نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ انتشار آگهی به 
ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال 
تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق 

قانون و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. م / الف 2٩6
محمود داودی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

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

برابر رای شماره ۱4006030۱060000346 و رای اصالحی ۱4006030۱060002۱62 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی محتشمی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱3۱04 صادره از تهران ** 32/24/24 
سهم مشاع از ۱٩0/٩3 سهم ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٩3/۱٩0 
متر مربع از پالک شماره 47۸ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در ورامین بخش حوزه ثبت ملک 
ورامین خریداری از مالکیت محبوبه میری ** محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م / الف 304
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/6/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/7/۱2

توضیحات : 
یک قطعه زمین بنا بنای احداثی در ان صحیح می باشد. 

محمود داودی -رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

برابر رای شماره ۱4006030۱060000347 و رای اصالحی ۱4006030۱060002۱52 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی بیلچی کنگرلو فرزند ناصر به شماره شناسنامه ۱۸٩4٩ صادره از ورامین ** پالک 
ثبتی 32/22 سهم مشاع از ۱٩0/٩3 سهم ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱٩0/٩3 متر مربع از پالک شماره 47۸ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در ورامین بخش 
حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از مالکیت محبوبه میری ** محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م / الف 302
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/6/2۸

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/7/۱2
محمود داودی -رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

حی  صال ا ی  ا ر و   ۱ 4 0 0 6 0 3 0 ۱ 0 6 0 0 0 0 3 5 0 ه  ر شما ی  ا ر بر  ا بر
۱4006030۱060002۱5۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر زرقومی فرزند حسن به شماره شناسنامه 2۸2٩ 
صادره از تهران ** 32/22 سهم مشاع از ۱٩0/٩3 سهم ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۱٩0/٩3 متر مربع از پالک شماره 47۸ فرعی از ۱۱۱ اصلی 
واقع در ورامین بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از مالکیت محبوبه میری ** 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
م / الف 303

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/6/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/7/۱2

محمود داودی -رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای علی اکبر مرتضی به استناد 2 برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی 
دفترخانه شماره ۱٩ سمنان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت ششدانگ پالک ٩4۸0 
فرعی از ٩766 اصلی واقع در بخش یک سمنان مورد ثبت ٩0۸5٩ جلد 627 صفحه ۱22 
به شماره چاپی 536۱۱۸ به علت جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه 
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد 
واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه 
نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا به موجب 
سند رهنی شماره 74٩6 مورخ ۱3٩3/05/۱3 دفتر 3 سمنان در رهن بانک مسکن می 

باشد. شناسه: ۱۱٩47۱٩
روانبخش قنبری-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان 

و  قدیمی  داور  دو  حضور  رغم  علی 
بازنشسته در بدنه مدیریتی فدراسیون فوتبال، 
هنوز شاهد قدم های بزرگ و پیشرفت های 
چشمگیر در داوری فوتبال ایران نبوده ایم و به 
نظر می رسد لیگ بیست و یکم هم قرار است 
بدون امکانات روز داوری فوتبال دنیا آغاز شود.

 27 تاریخ  از  ایران  فوتبال  برتر  لیگ 
مهر آغاز می شود؛ تاریخی که هر چقدر دیر 
باشد و برنامه را برای تیم های لیگ برتری 
سخت کند، فرصت مناسبی است تا اعضای 
حال  به  فکری  داوران  کمیته  و  فدراسیون 
مشکالت داوری و حل آن بکنند. مشکالتی 
که تمام حواشی و مسائل فنی لیگ را تحت 
تاثیر خود قرار داد؛ لیگ برتری که نه امکانات 
مناسب برای داوران دارد و نه وسایل مورد نیاز 

آن ها تهیه می شود.
انتخاب کامرانی فر به عنوان سرپرست 
دبیرکلی فدراسیون فوتبال توانست در ابتدا 
قدم های مثبت اما کوچکی مثل برگرداندن 
فغانی به لیگ برتر ایران را به همراه داشته 

جام  مقدماتی  مسابقات  شروع  با  اما  باشد 
مسائل  ملی،  تیم  روی  تمرکز  و  جهانی 
مربوط به لیگ از جمله سر و سامان دادن 
نظر  به  شد.  فراموش  دوباره  داوری،  به 
می رسید با سمت گرفتن دو داور بازنشسته 
افشاریان  یعنی حسن کامرانی فر و خداداد 
فوتبال  فدراسیون  مدیریت  اصلی  بدنه  در 
خواسته ای مانند آمدن VAR به لیگ برتر 

تحقق پیدا کند اما باز هم این مساله مهم 
در  اخبار جدیدی  و  گرفت  قرار  در حاشیه 

این خصوص وجود ندارد.
VAR از جمله امکاناتی است که لیگ 
برتر در این چند سال اخیر نشان داده به آن نیاز 
دارد تا جذابیت و زیبایی اش در حاشیه اعتراض 
مدیران، مربیان و بازیکنان به مسائل مختلف 
ایران و  از جمله داوری گم نشود و فوتبال 

لیگ برتر حداقل در حد نام خود باشد؛ لیگی 
که حرفه ای بودن فقط در اسم آن است و نه 
زمان بندی مناسبی دارد و نه امکانات روز دنیا 
در آن دیده می شود، ورزشگاه هایی که چمن 
مناسب ندارند، تصویربرداری باکیفیت ندارند 
و از همه مهم امکانات تاثیرگذاری مانند کمک 

داور ویدیویی ندارند.
فوتبال  فدراسیون  دبیرکل  سخنان 
 VAR درباره امکان میزبانی با وجود نداشتن
نشان  جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  این  در 
می دهد که هنوز عزم راسخی برای آوردن 
کمک داور ویدیویی به لیگ برتر وجود ندارد 
و پروژه VAR در لیگ برتر هنوز پرونده اش 
بسته است. شواهد نشان می دهد که در لیگ 
بیست و یکم هم شاهد کمک داور ویدیویی 
که  است  این  اصلی  سوال  و  بود  نخواهیم 
دو  عنوان  به  افشاریان  و  کامرانی فر  حضور 
مدیریت  بدنه  در  باتجربه  و  بازنشسته  داور 
داوری  برای  سودی  چه  فوتبال  فدراسیون 

لیگ برتر خواهد داشت؟

هر سال دریغ از پارسال؛

 VAR لیگ بیست و یکم فوتبال بدون

که  است  معتقد  پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
بر  نمی تواند  ستاره هایش«  وجود  با  عربستان  »الهالل 

پرسپولیس غلبه کند.
اسماعیل حاللی درباره مصاف پرسپولیس و الهالل 
قهرمانان  لیگ  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  عربستان 
پرسپولیس  برای  بازی  این  من  نظر  به  کرد:   اظهار  آسیا 
اما  باشد  بزرگ  خیلی  الهالل  اسم  شاید  نیست.  سخت 
حد  در  الهالل  قائلم،  تیم  این  برای  که  احترامی  همه  با 
الهالل  سد  از  می توانیم  راحتی  به  ما  نیست.  پرسپولیس 
بگذریم. درست است که آن ها دو، سه بازیکن خوب دارند 
اما سایر بازیکنانشان در شرایط خوبی قرار ندارند. ما بازی 
که  متوجه شدیم  و  دیدیم  استقالل  برابر  را  تیم  این  آخر 
آنچنان هم تیم قدرتمندی نیست. آن ها به راحتی موقعیت 
ما  نبودند.  آنچنان زهردار  گل می دادند و در حمالت هم 
به عنوان پرسپولیس نباید به این مسائل توجه کنیم و باید 

همه تمرکزمان این باشد که بازی به بازی پیش برویم. من 
فکر می کنم از سه تیمی که در مرحله یک چهارم حضور 

داشته اند الهالل تیم راحت تری بود.
وی افزود:  سخت ترین بازی ما در مرحله حذفی برابر 
تیم  این  از  خوبی  شناخت  چون  بود  تاجیکستان  استقالل 
نداشتیم و از طرفی بازی در ورزشگاهی برگزار می شد که 
چمن آن مصنوعی بود. البته پیش از این بازی هم تیم، بازی 
رسمی انجام نداده بود و به همین خاطر کار بسیار سخت بود. 
با این حال دیدیم که پرسپولیس چطور عملکرد خوبی داشت 
و با پیروزی به این مرحله رسید. االن پنجره باشگاه بسته 
است. من از مدیران باشگاه خواهش می کنم در این شرایط 
همه تالش شان را به کار بگیرند که اول پنجره را باز کنند و 
بعد شرایطی برای تیم فراهم کنند که تیم در بهترین حالت 
ممکن، خودش را برای بازی برابر الهالل آماده کند. به نظر 
من درست است که پرسپولیس ستاره بسیار بزرگی ندارد اما 

این پرسپولیس یک تیم است که برابر هر تیمی موفق ظاهر 
می شود. همین تیم بودن به پرسپولیس در سال های اخیر 

خیلی کمک کرده است.
حاللی همچنین گفت:  درست است که ما برای رسیدن 
به فینال و قهرمانی تالش می کنیم اما رسیدن به فینال و 
کسب قهرمانی ابزار می خواهد. همیشه این طور نیست که 
شما تیم باشید و پیروز شوید. شاید ۸0 درصد این کار با همین 
تیم بودن پیش برود اما باالخره پرسپولیس نیاز به جذب بازیکن 
تأثیرگذار دارد چون برخی بازیکنان در زمین معادالت را تغییر 
می دهند. گاهی یک مربی همه تالشش را می کند اما چون 
بازیکن تأثیرگذاری در زمین نیست نمی تواند روند مسابقه را 
تغییر دهد. من نمی گویم پول های آنچنانی بدهیم و بازیکنان 
آنچنانی بیاوریم اما بازیکنی مثل بشار رسن بیاوریم که جریان 
بازی را تغییر می دهد. او بسیار خوب بازی می کرد و به ما 

خیلی کمک کرد.

رسیدن به فینال و کسب قهرمانی ابزار می خواهد؛

حاللی: به راحتی می توانیم از سد الهالل بگذریم!
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رییس بنیاد فرهنگی مقبره الشعرا استاد شهریار از رونمایی 
سه عنوان کتاب در همایش گرامیداشت این شاعر خبر داد.

جواد وند نوروز با اشاره به سالروز وفات استاد شهریار و 
گرامیداشت این روز به عنوان شعر و ادب فارسی، اظهار داشت: 
بنیاد فرهنگی مقبره الشهدا استاد شهریار بعد از ظهر امروز شنبه 
27 شهریورماه در سالروز وفات این استاد و نکوداشت شعر و ادب 
فارسی، ششمین همایش علمی و فرهنگی با حضور استادان 

و اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور برگزار می کند.
وی با بیان اینکه فراخوان این همایش با انتشار فراخوان 
مقاالت شروع شده بود، از رونمایی سه کتاب در این رویداد خبر 
داد و گفت: رونمایی از سه کتاب با عنوان بررسی و سطح ساختار 
و اشعار استاد شهریار، بررسی غریبانه های شعر شهریار و تاثیر 
آیات و احادیث بر اشعار استاد شهریار از برنامه های جنبی این 

همایش ساالنه است.
رییس بنیاد فرهنگی مقبره الشهدای استاد شهریار با اشاره 
به اینکه این بنیاد در حوزه شهریار پژوهی موفق به چاپ و نشر 

بیش از ۸0 عنوان کتاب تخصصی شد، خاطرنشان کرد: فصلنامه 
مطالعاتی شهریار پژوهی از جمله نشریات علمی و فرهنگی است 
که بنیاد استاد شهریار نسبت به چاپ و نشر آن اقدام کرد و 
شماره 32 این فصلنامه به تازگی چاپ شد. برگزاری نشست 
های ادبی در حوزه زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات ترکی 
و برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب های تخصصی در حوزه 
شهریار پژوهی از دیگر برنامه های بنیاد فرهنگی مقبره الشهدای 

استاد شهریار است.
وند نوروز همچنین از راه اندازی موزه مرحوم استاد شهریار 
خبر داد و افزود: این موزه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری تهران و شورای اسالمی شهر تهران در پارک بهجت 

آباد افتتاح و دایر می شود.
ماه، سالروز درگذشت سید  و هفتم شهریور  بیست  روز 
با تصویب  به شهریار  تبریزی متخلص  محمدحسین بهجت 
پارسی  ادب  و  ملی شعر  روز  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای 

نامیده شده است.

رونمایی از سه کتاب شهریار پژوهی در همایش روز شعر و ادب فارسی

زبان  گودرزی  یداهلل 
»اَبَرزبان«  یک  را  فارسی 
که  یادداشتی  در  و  می داند 
را توضیح می دهد،  این موضوع  علت 
و  نه  اندیشمندا »زبان  تا  می خواهد 
در  و  نیم  بدا قدر  را  خود  نه  شاعرا

بکوشیم«. آن  پاسداشت  و  نگهبانی 
مدیر گروه فرهنگ و ادب رادیو 
ایران و عضو شورای پاسداشت زبان 
عنوان  با  یادداشتی  در  رادیو  فارسی 
فارسی یک »ابرزبان« است«  »زبان 
روز  شهریورماه،   27 مناسبت  به  که 
شعر و ادب فارسی، نوشته و در اختیار 
»زبان  است:  آورده  داده،  قرار  ایسنا 
است  آمده  وجود  به  نیاز  اساس  بر 
به  انسان،  نیاز  بنیادی ترین  ارتباط  و 
اجتماعی  و  هوشمند  موجودی  عنوان 
بوده است. در واقع ارتباط و گفت وگو، 
شدن  پدیدار  وجودی  دلیل  مهم ترین 
انتقال  آن،  کنار  در  البته  است،  زبان 
احساس و باورها و خواسته ها هم در 
هر زبانی به نوعی وجود داشته است.

از هفت هزار  بیش  می شود  گفته 
زبان در جهان وجود داشته که از این 
گویش وران  زبان  صد  حدود  شمار، 
را  آن ها  می توان  و  دارند  پرتعدادی 

دانست. پرکاربرد  زبان های 
زبان انگلیسی و زبان ماندارین با 
بیش از یک میلیارد گویش ور در باالی 
لحاظ  از  و  دارند  جای  فهرست  این 

دارند. پرشماری  گویندگان  کّمی، 

ین  مهم تر ز  ا یگر  د یکی  ما  ا
و  اندیشه  نتقال  ا زبان،  کاربردهای 
از  بهره گیری  دانش است و همچنین 

زبان به مثابه ابزار هنر.
بان ها  ز ز  ا ندکی  ا د  تعدا تنها 
نخستین  نیازهای  دایره  از  توانسته اند 
فراتر بروند و احتیاجات بشر اندیشمند 
را مثل نیاز به اجتماع، فرهنگ، تمدن 

و اندیشه و هنر مطرح کنند.
به عبارت دیگر، برخی از زبان ها 
شوند  دیگر  سطوحی  وارد  توانسته اند 
و کارکرد و جایگاهی فرازبانی بیابند.
ساحِت  سه  رد  وا زبان ها  ین  ا
و  ند  شده ا نش  ا د و  هنر  ندیشه،  ا
بند  بیا ز  تمدن سا نقش  ند  نسته ا ا تو
مجموعه ای  ز  ا ا  ر خود  ه  یگا جا و 
و  ببرند  فراتر  واژگانی  و  نشانگانی 

بیافرینند. مدنیت  و  فرهنگ 

از این چشم انداز، بنده زبان ها را 
به دو دسته کلی تقسیم می کنم؛ زبان 
و اَبَرزبان.زبان، سامانه ای از نشانه ها، 
واژه ها و دستور خاص خود است که 
و  داده  شکل  را  گفت وگو  و  ارتباط 
ملت  یا  قوم  باورهای یک  و  احساس 

انتقال می دهد. را 
تعریف،  این  عالوه بر  »ابرزبان« 
وارد فضای فرازبانی شده و دربردارنده 
ساحت  در  هنر  و  نش  ا د ندیشه،  ا

فرازمانی و فرامکانی است.
»ابرزبان«  ویژگی های  واقع  در 
 .۱ ریم:  برشما چنین  نیم  ا می تو ا  ر
ادبی،  متعدد  آثار  دارای  که  زبانی 
زبانی   .2 باشد  اندیشه ای  و  دانشی 
باشد.  داشته  جهانی  تاثیرگذاری  که 
3. زبانی که یک تمدن و فرهنگ را 
به وجود آورده باشد. 4. ابرزبان، یک 

از  زباِن مادر است، یعنی مجموعه ای 
در  را  آثار  و  زبان ها  خرده فرهنگ ها، 

دارد. زیرمجموعه خود 
دلیل  به  فرهنگی  نِش  توا ین  ا
به  آن  گویشوران  و  زبان  یک  غنای 
پدیده ای  به  را  زبان  و  می آید  دست 

جهانی و فرازمانی بدل می کند.
است.  ابرزبان  یک  فارسی  زبان 
عربی،  برزبان ها،  ا دیگر  نمونه های 

است. فرانسه  و  آلمانی  انگلیسی، 
ممکن  ابرزبان ها  که  گفت  باید 
است در برخی شاخصه ها پررنگ تر و 
در بعضی کم توان تر ظاهر شده باشند 
ادبی،  رفیع  قله های  توانسته اند  اما 
جای  خود  در  را  هنری  و  اندیشه ای 

باشند. دانش  تولیدکننده  و  دهند 
در  ما بان  ز یک  فارسی  بان  ز
مثل  زبان ها  ز  ا مجموعه ای  است، 
مازنی  کردی،  پشتو،  تاتی،  ُسغدی، 
قرار  زبان  این  زیرمجموعه  در  و... 
از  دانشمندان  از  بسیاری  می گیرد، 
خود  علمی  آثار  و  برخاسته  زبان  این 
را در عرصه جهانی عرضه کرده اند. از 
نظر ادبی، جایگاه زبان فارسی رتبه ای 
شاعر   ۱0 از  دارد،  واال  و  رشک انگیز 
برجسته جهان، حداقل پنج تن متعلق 

به زبان فارسی است.
در روز شعر و ادب فارسی، زبان 
قدر  را  خود  شاعرانه  و  اندیشمندانه 
آن  پاسداشت  و  نگهبانی  در  و  بدانیم 

بکوشیم.«

چرا زبان فارسی یک »َاَبرزبان« است؟

»گربه های کپنهاک« در بازار کتاب ایران

»گربه های کپنهاک« نوشته جیمز جویس یکی از عناوین مجموعه 
»نویسنده های بزرگ، خواننده های کوچک« است که با ترجمه غالمرضا 

امامی وارد بازار کتاب کودک شد.
های  نویسنده  عنوان  تحت  ای  مجموعه  در  پرتقال«  »انتشارات 
بزرگ، خواننده های کوچک داستان هایی معروف از نویسندگان بزرگ 
و  گردآوری  کودکان  برای  روان  زبانی  و  ساده  تصویری  با  را  جهان 

کند. می  منتشر 
نتخاب  ا کشور  پیشکسوت  مترجم  و  نویسنده  امامی  غالمرضا 
داستان ها و ترجمه این مجموعه را برعهده دارد. او در انتخاب قصه های 
که  کند  انتخاب  را  آثاری  است  گفته خودش کوشیده  به  این مجموعه 
و  کودکان  برای  آگاهی  و  لذت  بازی،  شادی،  عنصر  چهار  دربردارنده 
و  کودکان  کردن  آشنا  مجموعه  این  انتشار  از  هدف  باشند.  نوجوانان 

پرآوازه جهان است.  نویسندگان  اندیشه های  با  نوجوانان 
امامی امیدوار است این مجموعه سبب شود کودکان و نوجوانان با 
ببندند و در جوانی  ادبیات و کتاب بیشتر انس بگیرند و به مطالعه دل 

این نویسندگان بزرگ را بخوانند.  آثار 
های  جدیدترین  از  یکی  جویس  جیمز  نوشته  کپنهاک  گربه های 
این مجموعه است که به تازگی ترجمه و برای رده سنی ج )6 تا ۱2 

سال( در یکهزار نسخه وارد بازار کتاب کودک شده است.
برایت  توانم  افسوس نمی  نیست؛  این کتاب می خوانیم: گربه  در 
یک گربه کپنهاکی بفرستم چون در کپنهاک اصال گربه وجود ندارد. در 
اینجا ماهی و دوچرخه خیلی زیاد است. اما هیچ گربه ای نیست، اینجا 
دانمارک همیشه در خانه  پلیس های  بینی. همه  نمی  پلیسی هم  هیچ 
دانمارکی  بلند  سیگارهای  روز  تمام  ها  پلیس  هستند.  رختخواب  توی 

می کشند و دوغ می نوشند. 
اینجا تمام روز پر از پسران دوچرخه سواری ست که لباس قرمز 
این  به  را  ها  پستال  کارت  و  ها  نامه  ها،  تلگراف  ها  آن  دارند.  تن  به 
طرف و ان طرف می برند. آن ها کارهای پلیس ها را انجام می دهند. 
برای  که  پسرهایی  تا  شوند  رد  خیابان  از  خواهند  می  که  پیرزنانی  از 
شکالت بیشتر در خانه مشق می نویسند. و دخترهایی که می خواهند 

درباره ماه چیزی بدانند...
 گربه های کپنهاک در 24 صفحه توسط کیسی سارو تصویرگری 

شده است.
اینچنین  کتاب  نویسنده  مورد  در  توضیحاتی  کتاب  جلد  پشت  در 
مشهورترین  زوریخ(  )۱۸۸2دوبلین-۱٩4۱  جویس  جیمر  است:  آمده 
نویسنده جهانی معاصر به شمار می آید که همه داستان هایش به زبان 
به  دانشگاهی  از گذراندن تحصیالت  او پس  اند.  یافته  انتشار  انگلیسی 
ایتالیا، سوئیس، فرانسه و دانمارک  اروپا مهاجرت کرد و در کشورهای 

پرداخت. نوشتن  به 
مانده  جا  به  نوجوانان  و  کودکان  برای  زیبا  داستان  دو  جویس  از 

است. گربه و شیطان و گربه های کپنهاک.
از   ۱٩36 سال  در  وی  که  است  ای  قصه  کپنهاک  های  گربه 
دانمارک برای نوه اش فرستاد. این داستان در سال های اخیر یافت و 
منتشر شده است. داستانی که گذشته از جنبه طنز آمیزش از یک قصه 
استبدادی  تندوتیز ضد  و صورت  رود  فراتر می  کننده  کودکانه سرگرم 
به خود می گیرد.از ویژگی های مجموعه نویسنده های بزرگ، خواننده  
های کوچک این است که برخی از داستان های آن برای اولین بار است 

به فارسی ترجمه می شوند. که 
قدرت جهانی شش مرد اثر برادران گریم، گربه و شیطان به قلم 
و  پرو شاعر  خفته شارل  زیبای  ایرلندی،  نویسنده شهیر  جیمز جویس، 
کریستین  هانس  اثر  چین  امپراتور  بلبل  و  فرانسوی  مشهور  نویسنده 
اندرسن از دیگر کتاب هایی بوده اند که تاکنون در این مجموعه ترجمه 

و وارد بازار کتاب کودک شده اند.
غالمرضا امامی )متولد 6 شهریور ۱325 در شهر اراک( نویسنده، 
 ۱325 سال  در  امامی  است.  ایرانی  سرویراستار  و  پژوهشگر  مترجم، 

در اراک زاده شد. او تاکنون بیش از 70 عنوان اثر چاپ کرده است. 
فکری  پرورش  کانون  در  ویراستار  عنوان  به   ۱350 سال  در  او 
کودکان مشغول به کار شد. اندکی بعد و تا سال ۱35٩ ریاست انتشارات 
کانون را بر عهده داشت. در آذر ۱35٩ و با اخذ جایزه نمایشگاه جهانی 
الیپزیک به آلمان سفر کرد و پس از آن به ایتالیا رفت و سال هاست 
آثار  موج،  انتشارات  مدیریت  زمان  در  امامی  دارد.  اقامت  آنجا  در  که 
جالل  دانشور،  سیمین  قبیل  از  ایرانی  برجسته  های  چهره  از  بسیاری 
جواد  براهنی،  رضا  عنایت،  شاملو، حمید  احمد  ع.سپانلو،  م-  احمد،  آل 
مجابی، مهدی سمسار، محمد قاضی، سیروس طاهباز و... را منتشر کرد.

نوشته های فراوانی از او درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی و ادبی 
 ۱0 از  بیش  او  است.  منتشر شده  دیگر کشورها  و  ایران  مطبوعات  در 
می  جمله  آن  از  که  کرده  ترجمه  ایتالیایی  به  فارسی  از  کتاب  عنوان 

توان به آنتولوژی شعر معاصر ایران اشاره کرد.
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پروانه رسولی خوشبخت

ارائه خدمات حضوری کتابخانه های استان 
تهران آغاز شد

 اداره کل کتابخانه عمومی استان تهران اعالم کرد که از امروز )27 
در  که  قدس  شهرستان  از  غیر  به  استان  عمومی  کتابخانه های  شهریور( 

وضعیت قرمز کرونایی است، ارائه خدمات حضوری خود را آغاز کردند.
استان  کتابخانه های عمومی  اداره کل  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
تهران، با توجه به رنگ بندی کرونایی نارنجی در استان و بر اساس تمهیدات 
اندیشیده شده از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی، امکان 
ارائه خدمات امانت کتاب به اعضای کتابخانه های عمومی شهرهای استان 

به غیر از شهرستان قدس از امروز فراهم شد.
از  استفاده  مبنای  بر  ها  کتابخانه  شرایط  این  در  اعالم  این  برپایه 
30درصد سالن های مطالعه فعالیت خواهند داشت، بخش امانت کتابخانه 
به روال سابق و بر اساس شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
و شیوه  نامه های ابالغی معاونت توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی به 

ارائه خدمات خواهند پرداخت.
از  استفاده  جمله  از  بهداشتی  های  شیوه نامه  رعایت  شرایط  این  در 
ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از تجمع افراد در بخش های 
مختلف کتابخانه شامل البی، راهروهای مخازن، مقابل میز امانت و محوطه 

کتابخانه الزامی بوده و اجرا خواهد شد.

وزیر ارشاد: شعر شهریار روشن ضمیر، 
روایت دغدغه های بشری است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شعر شهریاِر روشن ضمیر را روایت دغدغه های 
بشری عنوان کرد که فارغ از تعلق زمان و مکان جریان دارد و تجلی مکاشفات و 
دریافت های عمیق این شاعر عارف و جواهر کالم است که در کنار مردم با صفا و 

با وفای خود زیسته و از زبان آنان فریاد سخن سر داده است.
ارشاد اسالمی، محمد مهدی  از وزارت فرهنگ و  به گزارش دنیای جوانان 
استاد  بزرگداشت  و  فارسی  ادب  و  شعر  روز  ملی  همایش  به  پیامی  در  اسماعیلی 

محمدحسین شهریار به مناسبت این روز قرائت شد آورده است
»به نام خداوند جان آفرین  / حکیم سخن در زبان  آفرین

خداوند بخشنده دستگیر /  کریم خطا بخش پوزش پذیر
طوطی عشقم و عشق از پس آیینۀ غیب / با زبان دل من گاه سخن می گوید

زبان فخیم فارسی، همواره چون حلقه ای هویت ملی ایرانیان را به هم پیوند 
داده و رشته تمسک و وحدت ملی مردمان جغرافیای این سامان اهورایی را استحکام 

بخشیده است.
از سوی دیگر، رشحات این زبان لطیف و عزیز از مرزهای ایران اسالمی نیز فراتر 
رفته و مشتاقان و دلدادگانش را در جای جای این عالم، مسحور خود ساخته است.

وی ادامه می دهد : تردیدی نیست که در درازنای تاریِخ این مرز و بوم کهن، 
همه  اقوام و تیره های گوناگون در سایه لوا و الله های  آن، فرهنگ متعالِی ایران 
را رقم زده اند و چشمه جوشان و  خروشان شعر فارسی، تنوع و تکثر اقوام ایرانی و 
گویش های شیرین آنان را در زالل خود صیقل داده و چون گوهرهای گرانبهایی 

زینت این خاک زرخیز کرده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه این پیام آورده است: براستی می توان 
روح  در  واژه ها  به سان طوفان  که  است  مبشرات  از  پرتویی  گفت: شعر همچون 

متالطم شاعر به جنبش در می آید.
وزیر ارشاد: شعر شهریار روشن ضمیر، روایت دغدغه های بشری است

شعر، همان مجمع فضائلی است که با روح و روان شنونده در هم آمیخته و با 
جذبه ای عمیق، غوغای وجودی شاعر را که در دامن واژه ها به آوازی دلنشین مبدل 

گشته در ملکوت اعلی منتشر می کند.
اسماعیلی آورده است: از همین روی، هر آن دلی که عاشق است، این نوا را 
به جان می خرد. و از این رهگذر، شعر سیدالشعرای ایران، سیدمحمدحسین شهریار 
ضرب آهنِگ  بیتش  هر  و  می کند  ارزانی  را  دلکش  و  پرشور  مجموعه ای  تبریزی 
دل هایی  می شود که برای شعر و ادب ایران می تپد و در جان و باطن خود معرفت 

و معنویت را به ارمغان می آورد. 
عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه این پیام تاکید دارد : اینک برماست تا با 
همتی بلند،  ستاره گان درخشان آسمان شعر و ادب این سرزمین عظیم اسالمی را 
بیش از پیش پاس بداریم و عقد ثریا را بر نظم شاعرانی چون شهریار شیرین سخن 

که غزل گفته و ُدر سفته اند، بیافشانیم.
اسماعیلی در خاتمه این پیام اعالم داشت : بر خود الزم می دانم که از تبریز 
قهرمان و آذربایجان نیکو مرام و مردمان دین مدار آن دیار هم که این روزها میزبان 
آیین گرامی داشت شعر فاخر فارسی و بزرگداشت منزلت عرفان و معنویت شهریار 
شعر ایران می باشند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم و دست متولیان و دست اندرکاران 

برپایی این همایش خجسته  را به گرمی می فشارم.
 غالمعلی حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آیت اهلل آل هاشم 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و مسئوالن 

فرهنگی از جمله حاضران این مراسم بودند.

کنی  کد شفیعی  ضا  ر محمد
ا  ر ر  یا شهر د  ر و دستا بزرگ ترین 
به گفته خودش  جمال شناسی ای که 

آموخته می داند. از شهریار 
محمدرضا  م  نا به  ی  صفحه ا
د  ستا ا و  عر  شا کنی،  کد شفیعی 
ادب  با روز شعر و  دانشگاه همزمان 
ر«  یا »شهر بزرگداشت  و  رسی  فا
چراغ  »با  کتاب  از  که  نوشتاری  در 
ورده  آ  ، کرده منتشر  و  ا ینه«  آ و 
شهریار  دستاورد  »بزرگ ترین  است: 

چیست؟
ایران؛  رمانتیِک  شاعِر  یاد  ]با 

شهریار[ محمدحسین 
حافظ  عاشِق  عمر  شهریار همه 
بود و کدام شاعِر فارسی زبان هست 
قرن  در  اما  نباشد.  حافظ  عاشق  که 
است  شاعری  سه  دو  از  یکی  اخیر 
که بیش از همه عاشق حافظ است، 
دست کم هیچ شاعری نتوانسته است 
ما  به  را  حافظ  به  ارادت  مایه  این 
که  است  طبیعی  بسیار  دهد.  نشان 
با این مایه ارادت به حافظ، بسیاری 
از غزل های شهریار به لحاظ وزن و 
باشند،  حافظ  غزل های  شبیه  قافیه، 
شیفتگِی  خود  خودی  به  امر  این  اما 

واقعِی او را به حافظ نشان نمی دهد؛ 
که  باشند  دیگری هم  شاید شاعراِن 
بِالّنعل  الّنعل  طابق ُ  را  حافظ  دیواِن 
اَّیها  یا  ا  »اَلٰ از  باشند  گفته  جواب 
گل افشان  و  خواه  »می   تا  الّساقی« 

کن...«
.این کار به خودِی خود نشانه ای 
حافظ  به  شاعران  آن  دلبستگِی  از 
حافظ  ان  مقلّد ز  ا م  هرکدا نیست. 
امتیاز  این  اعصار  و  قرون  طول  در 
مقامی  این جا  در  شهریار  دارند؛  را 
با  شهریار  دارد.  دیگران  از  فراتر 
با  و  خویش  روحِی  استقالِل  حفظ 

خود  روحی  حال وهوای  از  پاسداری 
حافظ  شعِر  جمال شناسِی  به  توانست 
همین  او  توفیق  راز  و  شود  نزدیک 
بود. این که در جایی می گوید »هرچه 
دارم همه از دولت حافظ دارم« ناظر 
به این امر است نه ناظر به استقبال 
از غزل های حافظ که هر آدِم دیگری 
آن  از  دهد  به خرج  اگر حوصله  هم 
دیگر  جایی  در  من  نیست.  محروم 
را  حافظ  شعِر  جمال شناسِی  مبانی 
تحلیل کرده ام که حافظ در اوج هنر 
شاعری خویش از موسیقی به طرف 
نیز  شهریار  می کند،  حرکت  معنی 

شهریار  که  اصالحاتی  است؛  چنین 
در چاپ های متعّدد شعرهایش کرده 
مسأله خود  این  میدانی  مطالعه  و   –
می تواند موضوع یک تحقیق جداگانه 
قرار گیرد – نشان می دهد که شهریار 
رسیدن  برای  را  تغییرات  این  تمامی 
داده  انجام  جمال شناسی  چنان  به 
است. این گونه جمال شناسی تنها در 
استقبال غزل های حافظ خود را نشان 
در  شعری  او  وقتی  بلکه  نمی دهد 
مثنوِی شریِف  یا وزن  وزن شاهنامه 
از حال وهوای  موالنا می گوید – که 
باز   – است  دور  به  حافظ وار  غزل 
هم خود را نشان می دهد؛ این همان 
چیزی است که او از حافظ آموخته و 

اوست. بزرگ ترین دستاورد 
ترکی،  ِن  با ز ز  ا چون  من  .
حق  خودم  به  ّطالعم  بی ا یبًا  تقر
فرمول،  ین  ا بگویم  که  نمی دهم 
حتی  جمال شناسی،  اصل  این  یعنی 
حیدر  مثل  او،  ُترکِی  شعرهاِی  در 
ولی  دارد  جریان  هم  سالم  بابایه 
شعرها  آن  چون  که  دارم  یقین  من 
باید  است،  تراویده  او  ذهن  از  هم 
بر اساس همین جمال شناسی شکل 

باشد.« گرفته 

بزرگ ترین دستاورد شهریار به روایت شفیعی کدکنی

فرهنگستان  رئیس  شرقی  آذربایجان 
زبان و ادب فارسی با اشاره به اینکه اشعار 
شهریار سرشار از احساس، عاطفه، معنویت 
و دیانت است، متذکر شد: اشعار هیچ  شاعر 
معاصری مانند شهریار نتوانسته است در میان 
مردم نفوذ کند و اکنون مردم در سراسر ایران 

شعرهای او را در حافظه دارند.
در  شب  جمعه  عادل  حداد  غالمعلی 
و  فارسی  ادب  و  شعر  روز  ملی  همایش 
بزرگداشت استاد شهریار که در مقبره الشعرای 
تبریز برگزار شد، اظهار کرد: من سخنانم را 
با این سه بیت موالنا آغاز می کنم: » ساربانا 
بار بگشا زاشتران/ شهر تبریز است و کوی 
 / را  پالیز  این  فردوسیست  فر   - گلستان 
شعشعٔه عرشیست این تبریز را- هر زمانی نور 
روح انگیز جان / از فراز عرش بر تبریزیان« ؛ 
اگر بخواهیم درباره تبریز  سخن بگوییم باید 
هفته ها و ماه ها از این شهر بزرگ تاریخی یاد 
کنیم چرا که در هر برهه از تاریخ پر حادثه ی 

ایران، نام تبریز می درخشد.
وی ادامه داد: از دوران صفویه، جنگ 
دوران  قاجار،  دوره ی  در  روس  و  ایران 
مشروطیت و همچنین در انقالب اسالمی، 
ها،  باقرخان  ها،  ستارخان  ها،  االسالم  ثقه 
امام جمعه های شهید و سرداران بزرگ جنگ 

همچون ستاره  درخشیده اند. 
وی با بیان اینکه تبریز شهر علم، هنر، 
صنعت و تجارت بوده است، افزود: در طول 
تاریخ بزرگان زیادی از همه جای ایران خود را به 

این دیار رسانده اند و این مقبره الشعرا گنجینه ای 
از بزرگان همه ی ایران زمین است که جاذبه 
تبریز آنها را به اینجا می کشانده است.حدادعادل 
در تشریح نام کسانی که در مقبره الشعرا مدفون 
شده اند، گفت: اسدی طوسی، قطران تبریزی، 
مجیرالدین بیلقانی، خاقانی شروانی، ظهیرالدین 
فاریابی، ذوالفقار شروانی، همام تبریزی، مغربی 
تبریزی، مانی شیرازی، لسانی شیرازی، شکیبی 
تبریزی، لسانی شیرازی، شهریار و ... بزرگانی 

هستند که در این محل دفن شده اند.
وی اضافه کرد: گمان نمی کنم در هیچ 
شهری مقبره الشعرایی به قدمت و غنای این 
این خاک  باشد چرا که  داشته  مکان وجود 
گوهرهایی را در خود نهان کرده است  که سند 
اصالت و عظمت آذربایجان محسوب می شود.

به  شهری  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
متولد  شهریار  چون  شاعری  تبریز  عظمت 
می شود که متعلق به ایران و افتخار آذربایجان 
و تبریز است.رئیس فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی تاکید کرد: شهریار با شعر کهن انس 
داشت و بر تاریح ادب فارسی و شعر معاصر 
مسلط و آشنا بود  و نه تنها دل در گروی 
سعدی و حافظ داشت، بلکه با ملک الشعرای 

بهار و نیما نیز انس داشت.
وی ادامه داد: شهریار از حوادث مهم 
دوران خود غافل نبود و رد پای همه حوادث 
هرگز  شهریار  و  می شود  دیده  او  دیوان  در 
از مالمت کنندگان خود نهراسید و انقالب 
اسالمی را برای خود یک بشارت می دانست.
زمانی  شهریار  کرد:  اضافه  حدادعادل 

شعر ترکی می سرود که نوشتن شعر و چاپ 
کردن کتاب ترکی جرم محسوب می شد اما 
او به وسیله ی شعر »حیدربابا« جان تازه ای به 
شعر ترکی داد و بخاطر این دالیل، شورای عالی 
انقالب فرهنگی روز بزرگداشت شهریار را روز 
شعر و ادب فارسی نامید و همه ی ما شهریار را 
نمونه ی کامل یک آذربایجانی و تبریزی تمام 

عیار و یک ایرانی غیرتمند می دانیم. 
وی یادآور شد: شهریار به همان اندازه 
که به زبان مادری عالقه داشت، دلبسته ی 
بخواهد  کسی  اگر  و  بود  نیز  فارسی  زبان 
ترکی  و  فارسی  زبان  درباره  ایران  سیاست 
را بداند، ما می گوئیم شهریار الگوی ما است 
که به زبان فارسی و ترکی شعر گفته است و 
اصال سیاست نظام نیز همین است که زبان 
ترکی بعنوان زبان آذربایجان و زبان فارسی 
شمرده  محترم  ملی  و  رسمی  زبان  بعنوان 
فارسی  بنام ترکی-  شود و اصال دوگانه ای 
نداریم چرا که زبان ترکی و سایر زبان های 
غیر فارسی سرمایه های فرهنگی ایران هستند.
ی در پایان گفت: زبان فارسی در طول 
افتخار  مایه  و  ایرانیان  همه ی  پیوند  تاریخ 
همه ی ایرانیان در جهان است و ما خوشحال 
هستیم که نام شهریار را بعنوان یک تبریزی 

بزرگ و ایرانی عزیز گرامی می داریم.
شعرای  از  چند  تنی  مراسم  این  در 
به  همچنین  و  سرودند  را  اشعاری  تبریزی 
تعدادی از هنرمندان تبریزی درجات ۱ و 2 

هنری اعطا شد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی:

اشعار شهریار سرشار از احساس، عاطفه، معنویت و دیانت است

زل
ل ع

ص
ف

از چپ به راست: سید جعفر شهیدی، حبیب یغمایی، اصغر مهدوی، عبدالرحمان عمادی، مهدی 
محقق، محمد تقی دانش پژوه، مجتبی مینوی، نورانی وصالی، کاووس جهانداری، ضیاء الدین 

سجادی، محمدامین ریاحی و علی بلوکباشیی اختصاصی دنیای جوانان

به هیچ گوهر نااصل
دل نخواهم بست

حمزه کریم تباح فر

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

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

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

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

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

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

برای تسویه دوری ات نیامده ام



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است
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 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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بازگشت فاطمه معتمدآریا به سینما

آبادان،  روزگاری  روزی  فیلم   
و  آذرنگ  حمیدرضا  کارگردانی  ه  ب
و  اسکندری  عبداهلل  هیه کنندگی  ت
سینماهای  در  زودی  به  اوجی  لی  ع
سراسر کشور نمایش داده می شود. 
تنابنده،  محسن  معتمدآریا،  اطمه  ف

الهام شفیعی، هیراد آذرنگ، سهیل جمالی 
و امیرحسین ابراهیمی در این فیلم نقش آفرینی کرده اند. اولین نمایش 
این فیلم در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر بود. در خالصه داستان فیلم 
آمده: در آبادان، سال ۱3۸۱ خانواده 5 نفری مصیب چرخیده در آخرین 
روز سال مشغول خرید شب عید هستند اما به دلیل حال بد مصیب که 
ناشی از گرفتاری اش به مواد مخدر است کشمکشی میان آنها درمی گیرد 
اتفاقی  آرامش رساندن خانواده،  به  برای  اوج تالش مادر خانواده  و در 

غیرمنتظره همه آنها را غافلگیر می کند!

درخشش شناي پروانه در جشنواره ولز

ایران موفق به کسب  سینمای 
فیلم های  بخش  از  اصلی  جایزه   2
فیلم  لمللی  بین ا ره  جشنوا ارجی  خ
ولز شد. پنجمین جشنواره بین المللی 
فیلم ولز در بریتانیا فهرست برندگان 

خود را اعالم کرد و فیلم کشتارگاه ساخته 
عباس امینی موفق به کسب جایزه بهترین 
محمد  از  پروانه  شنای  و  شد  سینمایی  رویداد  این  خارجی  بلند  یلم  ف
کارت نیز جایزه ویژه هیات داوران این بخش را به خود اختصاص داد. 
راند چهارم ساخته علیرضا امینی، سگها دیشب نخوابیدند ساخته رامین 
رسولی،  تن پوش به کارگردانی بیژن اعرابی و واداشته ساخته سیاوش 
بودند.  جشنواره  این  در  حاضر  ایرانی  فیلم های  دیگر  نیز  رجستانی  گ
پنجمین جشنواره بین المللی فیلم ولز از تاریخ ۱5 تا ۱7 سپتامبر )24 تا 

26 شهریور( برگزار شد.

نوبت لیلي به مهران غفوریان رسید

محبوب  بازیگر  غفوریان  مهران 
و دوست داشتني سینما و تلویزیون که 
تغییرات  بر  عالوه  اخیر  سال هاي  ر  د
هم  بازیگري اش  شکل  در  اهري،  ظ
در  بازي  با  و  کرده  ایجاد  غییراتي  ت

در  خاتون  و  قورباغه  چون  ریال هایي  س
از  دیگري  وجهه  جدي،  کامال  قش هایي  ن
بازیگري خود را نشان داده حاال در تازه ترین فعالیت هنري خود، مقابل 
دوربین سریال نوبت لیلی، به کارگردانی روح اهلل حجازی رفته که قرار 
است به زودی از نماوا پخش شود. نوبت لیلی، نخستین همکاری مشترک 
غفوریان و حجازی است که پس از اتمام فیلمبرداری فاز اول شمال کشور، 
این روزها در تهران جلوی دوربین است. نویسندگان این مجموعه مهدی 
شیرزاد، سروش چیت ساز و روح اهلل حجازی هستند و حجازی تهیه کنندگی 

این مجموعه را هم بر عهده دارد.
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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

نیکي کریمي در جشنواره آسیاپاسفیک

به  ی،  با تا آ یی  سینما یلم  ف
نیکی  تهیه کنندگی  و  نی  ارگردا ک
کریمی به بخش مسابقه چهاردهمین 
مراسم جوایز سینمای آسیا پاسیفیک 
راه یافت. این فیلم به عنوان نماینده 
ایران در اولین حضور جهانی خود در 

مراسم جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک شرکت 
خواهد کرد و در بخش فیلم های داستانی، با آثار منتخب دنیا به رقابت 
خواهد پرداخت. آتابای پنجمین فیلم بلند سینمایی نیکی کریمی است که 
پیش از این در جشنواره فجر سال ٩۸ نامزد سیمرغ 5 رشته شده است. 
هادی حجازی فر، جواد عزتی، سحر دولتشاهی، دانیال نوروش، یوسفعلی 
دریادل، مه لقا می نوش، معصومه ربانی نیا و میرمجید حسینی بازیگران اصلی 
آتابای هستند. مراسم اهدای جوایز، به صورت آنالین و با همکاری شرکت 

نتفیلیکس که جزو حامیان مالی اصلی مراسم است، برگزار خواهد شد.
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همراه با برگزیده جشنواره فیلم ونیز

احمد بهرامي: سعي کردم مشکالت و خواسته هاي کارگران را نشان دهم
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

فیلم سـینمایی دشت خاموش، به 
نویسـندگی و کارگردانـی احمد بهرامی 
از جملـه آثـار موفـق سـینمای ایـران 
جشـنواره های  در  تاکنـون  کـه  ـوده  ب
و  یافتـه  حضـور  متعـدد  ن المللـی  ی ب

فیلـم  بهتریـن  شـیر  تندیـس  ـی  ت ح
بخـش افق هـا از فسـتیوال ونیز سـال 
2020 نیـز بـه ایـن اثـر اهـدا شـده 
اسـت. دشـت خامـوش، فیلمـی اسـت 
کـه بـه شـرایط دشـوار کاری و روابـط 

پیچیـده انسـانی چنـد خانـواده کـه در 
یـک محیط کارگری زندگـی می کنند، 
می پـردازد و از 22 شـهریورماه اکـران 
خود را در گروه سـینمایی هنر و تجربه 
آغـاز کـرده اسـت. علـی باقـری، فرخ 

نعمتـی، مهدیـه نسـاج، تـورج الونـد، 
مجیـد فرهنـگ، ناصـر عالقه بنـدان، 
راضیـه ایرانـی، نرگس امینی، محسـن 
یگانـه، مهتـاب خوش منـش، شـقایق 
آقـازاده، اهـورا بهرامـی، پارسـا و ارشـا 

سـبحانی، برسـام بهرامی، مینا سـرقره 
از جملـه بازیگرانـی هسـتند که در این 

اثـر بـه ایفـای نقـش پرداختند.
احمـد بهرامـی کارگـردان فیلـم 
دشـت خاموش، درباره شـرایط سـینما 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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و اکـران فیلـم خود در زمـان کنونی به 
دنیـاي جوانـان گفـت: بـه هر حـال در 
همیـن شـرایط شـاهدیم کـه آدم ها در 
بخش هـای مختلف بـا کرونا کنار آمده 
و بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی 
اکنـون  ـد.  ن ز ا رد پ ر خـود می  ـه کا ب
بسـیاری از کسـب وکارها همچـون 
کافه هـا فعالیـت خـود را آغـاز کردند و 
سـریال ها و فیلم هـای بسـیاری نیز در 
حـال تصویربـرداری هسـتند. بـه ایـن 
ترتیـب سـینماها نیز با رعایت مسـائلی 
همچـون ماسـک زدن و یکی در میان 
نشسـتن در سـالن ها می تواننـد بـه کار 
خـود ادامه دهنـد و پذیـرای مخاطبان 
باشـند. بـه هر جهت سـینما بخشـی از 
سـرگرمی و زندگـی مـردم بوده اسـت. 
مـا هـم می دانیـم کـه اکـران فیلـم 
در زمـان کنونـی ماننـد 2 سـال قبـل 
نمی شـود امـا امیدواریـم کـه مـردم 
در ایـن شـرایط بـه سـینماها بیاینـد و 

فیلـم را ببینند.
ایـن کارگـردان همچنیـن درباره 
موضـوع  ه  ـ ب ن  ـ ت خ ا د ر پ ی  گـ ن و گ چ
کارگـران کـه در خالصـه داسـتان 
ایـن اثـر بـه آن اشـاره شـده اسـت، 
بیـان کـرد: ما فیلمسـازهایی کـه فیلم 
داسـتانی کار می کنیـم، قصه هـای 
خودمـان را روایـت می کنیـم. پـدرم 
کارگر یک شـرکت صنعتـی بود و من 
در 30-40 سـال گذشـته از نزدیک با 
مسـائل و مشـکالت ایـن آدم ها آشـنا 
بـودم. بعدهـا هم که قصد داشـتم این 
فیلم را بسـازم بـه خیلی از محیط های 
کارگـری رفتم و شـرایط آنها را دیدم. 
عـالوه بـر ایـن، اخبار مـا نیـز در این 
روزهـا پـر از مسـائل آنهاسـت. در 
واقـع در ایـن 40 سـال اخیر بـه دلیل 
مشـکالتی کـه مـا خودمـان می دانیم 
بـه خاطـر تحریم ها و مسـائل دیگری 
کـه در این کشـور هسـت، مشـکالت 
کارگرهـا بیشـتر شـده اسـت. بنابراین 

باتوجـه بـه برداشـتی کـه از زندگـی 
کارگرها داشـتم، سعی کردم گوشه ای 
از ایـن مسـائل را بـه نمایـش بگذارم. 
امـا مسـئله من فقـط خبررسـانی یک 
فیلـم مسـتند کـه بگویـم کارگرها در 
وضعیـت بـدی هسـتند نبـوده اسـت. 
بـه هـر جهـت یـک قصـه ای شـکل 
گرفتـه و بـه بهانـه زندگـی کارگرهـا 
مسـائلی فراتـر از مسـئله معیشـتی در 
ایـن فیلـم مطـرح می شـود. در فیلـم 
خواسـته های ازلـی و ابـدی انسـان 
از محیـط پیرامونـش،  از کارفرمـا، از 
مناسـبات بـا همـکاران دیگـر بیـان 
می شـود و قصـه ای بـرای آن شـکل 

داده شـده اسـت.
بـه  باتوجـه  مـی همچنیـن  بهرا
در  خامـوش  فیلـم دشـت  موفقیـت 
جشـنواره ونیـز، در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش کـه الزمـه دیده شـدن فیلم 
ره های جهانـی چیسـت،  در جشـنوا
 . د ر ا د وجـود  کتـور  فا چنـد  گفـت: 
اول اینکـه فیلـم بایـد اسـتانداردهای 
پخـش جهانی را داشـته باشـد که در 
2 حوزه خالصه می شـود. یـک اینکه 
فیلـم شـما از لحاظ فنـی فیلمی قابل 
قبـول بـرای پخـش در پرده هـای 
جشـنواره های بـزرگ سـینما باشـد 
کـه خـب در ایـن زمینـه مـا پـا بـه 
پـای دنیـا پیـش می رویـم و بهتریـن 
دوربین ها و شـاید وسـایل فیلمسازی 
را داریـم. بنابرایـن از لحـاظ کیفـی 
چیـزی عقب تـر از دنیـا نیسـتیم. از 
نظـر محتوایـی نیـز بایـد اتفاق هایـی 
بیفتـد کـه بـاز چنـد بخش می شـود. 
ر  کا بحـث چگونگـی تصویرکـردن 
کـه بـه مدیـر فیلمبـرداری،  مدیـر 
صدابـرداری و دیگـر عوامـل پشـت 
 ، د ـ ن ک می  ا  د ـ ی پ ط  ا ـ ب ت ر ا ن  ـ ی ب ر و د
مسـئله مهمـی اسـت و خوشـبختانه 
ن  ـ ی ر ت د ن م ر ن ه و  ن  ـ ی ر ت صص  خ ت م
آدم هـا کـه در کارشـان حرفـه ای و 

مسـلط هسـتند مـا در ایـران داریـم. 
یـی،  بحـث بعـدی در قضیـه محتوا
بحـث فیلمنامـه و کارگردانـی اسـت. 
همچنیـن در بحـث انتخـاب سـوژه و 
موضـوع بـه هـر جهـت، وقتـی نـگاه 
شـما به مخاطـب فراتر از زیسـت بوم 
خودتـان باشـد، تفاوتـی نمی کنـد که 
شـما اهـل ژاپنـی،  ایـران یـا هرجای 
دیگـر باشـید، وقتـی می خواهیـد یک 
موضـوع را بسـازید بایـد بـه این فکر 
کنیـد کـه آیـا دغدغه مطرح شـده در 
ایـن فیلـم، دغدغـه حداکثـری از بین 
ایـن 200 کشـور دنیـا هسـت یـا نه؟ 
و بعـد بـه سـراغ نوشـتن آن برویـد.  
ر، کارگـر،  بـه مسـئله کا پرداختـن 
کارفرمـا و مسـائل مربـوط بـه آن ها، 
از جملـه موضوعاتی هسـتند که همه 
در دنیـا بـا آن درگیرنـد و اینطـور 
نیسـت کـه بگوییـم فقـط ایـران یـا 
یـک کشـور دیگـر بـا چنین مسـائلی 
مواجه اسـت. در واقع چون پیشـرفت 
در زندگـی امروزی مـا با کار و کارگر 
حاصـل می شـود، خـود بـه خـود این 
موضـوع، مسـئله ای جهانـی اسـت. 

و  ن  ا و ـ ج ن  ا د ر ـ گ ر ا ک ن  ـ ی ا
خـوش ذوق در پایـان گفـت: وقتـی 
شـما فیلمـی دربـاره یـک کارگـر در 
ایـران می سـازید مانند این اسـت که 
فیلمـی دربـاره یک کارگـر در آمریکا 
سـاختید. البتـه مشـکالت در همه جا 
یکـی نیسـتند و مشـکلی کـه کارگـر 
تهرانـی دارد بـا کارگـر غیـر تهرانـی 
متفـاوت اسـت. حتمـا کارگری که در 
آمریـکا و ژاپن کار می کند،  مسـائل و 
مشـکالتش بـه گونـه دیگری اسـت 
امـا من سـعی کـردم مسـائل را کمی 
زلـی  ا ببینـم و دغدغه هـای  تـر  فرا
و ابـدی کارگرهـای همـه جـا را در 
نظـر بگیـرم. بـه همیـن دلیـل فیلـم 
ره ها دیـده  جهانی تـر و در جشـنوا

شـده است

محمد حسین زاده

بـه مناسـبت روز ملـی سـینما و 
در ادامـه سلسـله نشسـت های تاریـخ 
شـفاهی، مـوزه سـینمای ایـران طـی 
یـک هفته هـر روز گفتگـوی تفصیلی 
بـا یکـی از عوامـل تاثیرگذار سـینمای 
امـروز  کنـد.  ی  م ر  شـ ت ن م ا  ر ن  ا ر ـ ی ا
گفتگـوی تفصیلـی گوهـر خیراندیش، 
بازیگـر پیشکسـوت سـینما، تئاتـر و 
تلویزیـون و چهـره محبـوب عرصـه 
هنـر در گفتگـو بـا فریـدون جیرانی از 
چهره هـای مانـدگار و نامدار سـینمای 
ایـران را منتشـر کـرده اسـت کـه در 

ادامـه مي خوانیـد...
گوهـر خیراندیـش در ابتـدا بـا 
تبریک روز ملی سـینما به سـینماگران 
و فریـدون جیرانـی، گفت: یاد اسـتادم 
عـزت اهلل انتظامی و همچنین جمشـید 
مشـایخی، محمدعلـی کشـاورو داوود 

رشـیدی را گرامـی می  ـدارم.
وی بـا بیـان اینکه یکـی از اولین 
فیلم هایـش در سـینما شـب حادثـه، 
نوشـته فریـدون جیرانـی بـوده اسـت، 
افـزود: در ایـن فیلـم زنده یـاد پرویـز 
پورحسـینی نقـش همسـرم را بـازی 
می کـرد، سـیروس الونـد کارگـردان و 
حسـین فرح بخـش تهیه کنندگـی فیلم 

را برعهـده داشـتند.
روز  ـم  ل ی ف ه  ر ا ـ ب ر د دیـش  ن ا ر خی
باشـکوه، سـاخته کیانـوش عیـاری نیز 
گفـت: اصغـر هاشـمی کـه در آن فیلم 
دسـتیار کارگـردان بـود مـن را بـرای 
حضـور در روز باشـکوه معرفی کرد. در 
این فیلـم آقای نصیریان نقش همسـر 
مـن را بـازی می کـرد. در خانـه ای که 
مـا بـرای فیلمبـرداری در آن حضـور 
داشـتیم سـرداب و جاهـای مختلفـی 

وجـود داشـت کـه برایـم جالـب بود و 
مـن هر جایـی را در آن خانـه می دیدم 
بداهـه جمالتـی را می گفتـم و آقـای 
عیـاری می گفـت همیـن جمله هـا را 
جلوی دوربیـن فیلمبرداری هم بگویم. 
کیانوش عیاری در روز باشـکوه طوری 
مـن را آزاد گذاشـت کـه حـس راحتی 
خوبـی داشـتم و بیشـتر صحنه هـا را 
بداهـه می گفتم و ایشـان می پسـندید. 
یکـی دیگـر از خاطـرات زیبـا در فیلـم 
ایـن بـود که زنده یـاد ولـی اهلل خاکدان 
طـراح صحنـه و لبـاس بـود و مـن و 
علـی نصیریـان کـه بازیگـران فیلـم 
بودیـم و زمانی کـه بـه مهمانسـرای 
سـمنان رسـیدیم، کیانـوش عیـاری 
بـه ما خوشـامد گفت و پرسـید خسـته 
کـه نشـدید و مـن در پاسـخ بـه او 
گفتـم من در معیشـت آقـای نصیریان 
خسـته نمی شـوم و آقای عیـاری گفت 
البتـه َمعیـت. همانجـا بـه خـودم گفتم 
گوهـر اگـر کتابـی را چـاپ کردند فقط 
همیـن یـک تیـراژ درنیامده کـه تو آن 
را بخوانـی، تیراژهـای مختلـف دارد 
و بهتـر اسـت کتـاب زیـاد بخوانـم و 
همیـن موضوع موجب شـد تـا توجهم 

بـه ادبیـات جلـب شـود )بـا خنده(.
در ادامـه فریـدون جیرانی با بیان 
اینکـه گوهرخیراندیـش در فیلـم زیـر 
بام هـای شـهر، بـازی خوبـی داشـته 
و بـرای همیـن نقـش در جشـنواره 
نامـزد شـده بـود و زنده یـاد جمشـید 
اسـماعیل خانی نیـز در آن فیلـم حضور 
داشـته اسـت اشـاره کـرد و خیراندیش 
نیـز توضیـح داد: من تمام مدت سـعی 
کـردم نقش هایـم را باورپذیر بازی کنم 
و عاشـق نقشـم در زیـر بام های شـهر 
هسـتم و زمانـی کـه در سـینما فیلم را 
دیـدم بـرای بازیگـر فیلم گریـه کردم. 

زنده یاد جمشـید اسـماعیل خانی در زیر 
بام هـای شـهر درخشـان بـازی کرد.

وی بـا بیـان اینکـه از فیلـم بانو، 
خاطـرات زیادی دارد، گفـت: زمانی که 
توسـط داریـوش مهرجویـی بـرای بانو 
انتخاب شدم اسـماعیل خلج قصه های 
تاریخـی می نوشـت کـه مـن در آنجـا 
نقـش یـک زن قدیمـی بـا لباس های 
تاریخـی را داشـتم کـه هیـچ شـباهتی 
بـه نقش هاجـر در فیلـم بانو نداشـت. 
داریـوش مهرجویـی بـازی مـن را در 
آن تئاتـر دیـده بـود و بـه مـن گفت تو 
بازیگـر خوبـی هسـتی. البتـه رخشـان 
بنی اعتمـاد هـم بـه مـن گفته بـود که 
بازی هـای مـن در تئاتـر را دیـده بـود 
و بـرای حضـور در فیلم هایـش مـن 
را انتخـاب کـرده بـود امـا زمانی که در 
سـینما مـن را دیده بـود که بینـی ام را 

جراحـی کـرده ام منصـرف شـده بود!
گوهر خیراندیـش درباره فیلم بانو 
خاطرنشـان کـرد: داریـوش مهرجویی 
نقـش هاجـر را در ایـن فیلـم برای من 
درنظـر گرفـت و عبـداهلل اسـکندری 
گریـم صـورت مـن کـه یـک صـورت 
سـوخته بـود را انجـام داد. جالب اسـت 
بدانیـد کـه مـن در این نقـش اصال به 
دنبـال زیبایـی نبودم و سـعی می کردم 
ایـد صـورت  زشـت تر شـوم زیـرا ب
سـوخته، موهـای وزوزی و دندان های 
زرد می داشـتم. داریـوش مهرجویـی 
وقتـی گریـم را دیـد خوشـش آمـد. 
یـادم می آیـد عکـس گریـم مـن را 
روی دیـوار زده بودنـد و زنده یـاد 
جمشـید اسـماعیل خانی وقتـی دیـد به 
مهرجویـی گفت گوهر خیلی زیباسـت 
و نمی توانیـد او را زشـت کنیـد )بـا 

. ) ده خن
بـود  قـرار  اینکـه  بیـان  ا  ـ ب وی 

در بانـو بـه جـز هاجـر نقـش دیگـری 
هـم داشـته باشـد، خاطرنشـان کـرد: 
زنده یـاد ژیـال مهرجویـی بـرای نقـش 
دیگـر مـن در بانـو، مخالفـت کـرد و 
می گفـت نقـش دیگـر می شـود همین 
گوهـر خیراندیـش فعلـی درحالی کـه 
مـا می خواهیـم متفـاوت باشـد. در این 
فیلـم تورج منصـوری فیلمبردار و عزیز 
سـاعتی بـه عنـوان عکاس نیـز حضور 
داشـتند. زمانی کـه فیلمبرداری شـروع 
شـد و زنده یـاد عـزت اهلل انتظامـی 
بـا لهجـه ترکـی صحبـت کـرد بـا 
خـودم گفتـم مـن حتـی نمی توانـم 
یـک جـوک ترکـی تعریـف کنـم و به 
آقـای مهرجویـی گفتـم مـن می توانم 
بـا لهجـه شـیرازی صحبـت کنـم و 
او پذیرفـت. دربـاره نقـش و لهجـه 
شـیرازی از آدم هـای مختلـف و حتـی 

مـادرم هـم پرسـیده بـودم. شـعرهای 
شـیرازی محلی می خوانـدم و داریوش 
مهرجویـی قبـول کـرد. یـادم می آیـد 
زمـان فیلمبـرداری همین کـه شـروع 
به خوانـدن کردم، داریـوش مهرجویی 
و تـورج منصـوری خنده شـان گرفـت 
و بیـرون رفتنـد و یـک لحظـه متوجـه 
شـدم هیچکس پشـت دوربین نیسـت.
وی دربـاره فیلـم شـیدا سـاخته 
کمـال تبریـزی نیز گفت: یـادم می آید 
کـه جایزه بازیگـری من در فیلـم بانو، 
سـفر بـه مکـه بـود کـه در ایـن سـفر 
کمـال تبریـزی هـم همـراه مـا بـود. 
بـرای حضـور در فیلـم شـیدا، آقـای 
نی  سـماعیل خا ا و  ز مـن  ا بریـزی  ت
دعـوت کـرد به دفتـرش رفتیم و گفت 
نقـش کوتاهـی دارم اما شـما به خوبی 
می توانیـد آن را بـازی کنید که من هم 

پذیرفتـم. نقش مادرزن پارسـا پیروزفر 
را داشـتم و کمنـد امیرسـلیمانی نقـش 
دختـرم را بازی می کـرد و زنده یاد نادیا 
دلـدار گلچیـن هـم در آن فیلـم حضور 
داشـت. بـا اینکـه نقـش کوتاه بـود اما 
خاطـرات خوبـی دارم و آقـای تبریزی 
از مـن و همسـرم در ایـن فیلـم خیلی 

راضـی بود.
گوهـر خیراندیـش دربـاره نقـش 
خـود در فیلـم ارتفـاع پسـت سـاخته 
ابراهیـم حاتمی کیـا نیـز توضیـح داد: 
جمشـید اسـماعیل خانی سـر سـریال 
کـت جادویـی، رفتـه بـود و مـن هـم 
قـرارداد  نـده آن سـریال  تهیه کن ا  ـ ب
بسـته بـودم و درسـت در همـان زمان 
فیلمنامـه ارتفـاع پسـت را بـرای مـن 
آوردنـد. حبیـب رضایـی مـن را در 
تئاتـر چرخـه آتـش کـه نقـش یـک 

زن جنوبـی را بـازی کـرده بـودم دیده 
بودنـد و انتخـاب کـرده بـود. جمشـید 
اسـماعیل خانی بـا مـن دعـوا کـرد 
کـه چـرا می خواهـم کـت جادویـی را 
کنسـل کنـم و در ارتفـاع پسـت بازی 
کنـم و مـن بـه او گفتـم ایـن نقش را 
خیلی دوسـت دارم و از تهیه کننده کت 
جادویـی می خواهم به مـن اجازه بدهد 
کـه ابتـدا در ایـن فیلـم بـازی کنم که 
در نهایـت رفتم و بازی کـردم. ابراهیم 
حاتمی کیـا، مـن و لیـال حاتمـی را بـه 
عنـوان نقـش اول زن برای فیلم ارتفاع 
پسـت معرفـی کـرده بـود زیـرا حضور 
مـن بـه عنوان مـادر در فیلـم، نقش پر 
رنگـی بـود. یـادم می آید در جشـنواره 
فیلـم فجـر برای نقـش اول زن به من 
دیپلـم افتخـار و سـیمرغ را بـه ترانـه 
علیدوسـتی بـرای فیلـم مـن ترانه ۱5 
سـال دارم دادنـد کـه ترانه علیدوسـتی 
تواضـع نشـان داد و بعـد از جشـنواره 
بـرای مـن یـک یادداشـت نوشـت و 
بـه مـن تبریـک گفـت و تـا بـه امروز 
هـم نشـان داده کـه دختر بااسـتعداد و 
بـا کماالتی اسـت. بعـد از فیلـم ارتفاع 
پست، جمشید اسـماعیل خانی پذیرفت 
کـه مـن در انتخابم اشـتباه نکردم و او 
فیلمنامـه و بـازی مـن را هـم دوسـت 
داشـت. درواقـع ارتفـاع پسـت بـرای 

مـن سـکوی پرتـاب بود. 
وی دربـاره دریافت سـیمرغ برای 
نقـش خود در فیلم رسـم عاشق کشـی 
نیـز گفـت: بـرای ارتفـاع پسـت به من 
دیپلـم افتخـار دادنـد و درسـت سـال 
بعـد برای رسـم عاشق کشـی سـیمرغ 
گرفتـم. زمانی کـه روی سـن رفتـم 
خطـاب بـه جمشـید اسـماعیل خانی 
گفتم جمشـید جان باالخره سـیمرغ را 
گرفتم! و زمانی که از سـن پایین آمدم 

ناصـر تقوایـی و منوچهـر اسـماعیلی 
گفتنـد کـه از این جمله من گریه شـان 

گرفتـه بود.
گوهـر خیراندیـش در پایـان بیان 
داشـت: بعـد از بانو هیچ نقشـی توجهم 
را مثل رسـم عاشق کشـی جلـب نکرد. 
خسـرو معصومـی در ابتـدا فکر می کرد 
کـه شـاید من از عهـده نقـش برنیایم. 
یکـی از صدابـرداران بـه او گفتـه بـود 
گوهـر خیراندیـش در تلویزیـون دیـده 
شـده اما خسـرو معصومی مـن را برای 

نقش درنظـر گرفت. 
گفتنـی اسـت گوهـر خیراندیـش 
دیپلـم افتخـار بهتریـن بازیگـر نقـش 
در  پسـت  ع  ا ـ ف ت ر ا ی  ا ر ـ ب زن  ول  ا
بیسـتمین دوره جشـنواره فیلـم فجـر، 
تندیـس زریـن بهتریـن بازیگـر نقـش 
مکمـل زن بـرای واکنـش پنجـم در 
بیسـت و یکمیـن جشـنواره فیلم فجر، 
سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگر نقش 
اول زن بـرای رسـم عاشق کشـی در 
بیسـت و دومیـن دوره جشـنواره فیلـم 
فجـر، تندیـس زریـن بهتریـن بازیگـر 
نقـش اول زن بـرای فیلـم دعـوت 
در دوازدهمیـن جشـن خانـه سـینما و 
تندیـس زریـن بهتریـن بازیگـر نقـش 
مکمـل زن بـرای فیلـم دنیـا را در 

کارنامـه هنـری خـود دارد.
یـادآور می شـود، مـوزه سـینمای 
ایران بـه عنوان مجموعـه ای فرهنگی 
و تاریخـی کـه راوی سـیر تاریـخ و 
تحـوالت سـینمای ایران اسـت خود را 
موظـف می دانـد نظـرات و دیدگاه های 
سـینماگران باتجربـه و پیشکسـوت را 
جمـع آوری کرده تا نسـل های آینده با 
نـگاه و مسـیر زندگی حرفـه ای و نحوه 
خلـق وشـکل گیـری آثـار هنرمندان و 
صاحب نظران هنر سـینما آشـنا شوند.

خاطره بازي با گوهر خیراندیش

ارتفاع پست سکوي پرتاب من بود!


