
محدودیت های کرونایی کاهش می یابد؛

وزیر بهداشت: باید اعتماد را به مردم بازگردانیم
مدتی است که قبوض نجومی مهمان ناخوانده 
سبد برخی از خانواده ها شده است که علت آن نیز از 
سوی صنعت برق، مصرف باالی مشترکان به دلیل 
با این حال اگر مشترکان  افزایش دمای هوا اعالم می شود؛ 
ابهامی در قبوض خود می بینند می توانند اعتراض خود را از 
طریق سامانه برق من اعالم کنند.با بررسی قبض های صادرشده 

امسال در شرکت  توانیر مشخص شده که حدود ۸۲ درصد )۲۵ 
میلیون مشترک( کمتر از الگوی تعیین شده )در مناطق معتدل ۳۰۰ 
کیلووات ساعت( مصرف برق داشته اند؛ برای این گروه از مشترکان 
فقط ۷ درصد افزایش ساالنه بر اساس مصوبه دولت اعمال شده که 

قبض برق عمده این مشترکان رقم بسیار پایینی است.
صفحه ۳

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور اعالم کرد؛

معرفی مخدوش کنندگان پالک خودرو
 به دستگاه قضا 

سقوط بی سابقه قیمت ارزهای دیجیتالی
بسیاری از ارزهای دیجیتالی بین ۱۰ 
تا ۲۰ درصد ارزش خود را طی ۲۴ ساعت 

از دست دادند.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از سی ان بی سی، 
ارزش بازار ارزهای دیجیتالی در بیستمین روز سپتامبر 
بار دیگر به زیر دو تریلیون دالر برگشت. در همین زمان 
السالوادور که به عنوان نخستین کشور جهان بیتکوین را 
به عنوان پول رسمی پذیرفته است، اقدام به خرید ۱۵۰ 
بیتکوین کرد. السالوادور اکنون ۷۰۰ بیتکوین در اختیار 
دارد. نایب بوکله- رییس جمهور السالوادور- در توییتی 
نوشت: کشور در کف قیمتی اقدام به خرید بیتکوین کرد. 
یک نصیحت: در کف قیمتی خرید کنید تا نوسانات بازار 

نتواند به شما آسیبی برساند!
صفحه ۳

نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

دبی سنجی منهول های شبکه فاضالب شهر اصفهان
 به صورت آنالین

4
یارانه، اثر مثبتی در رفاه مردم ندارد 

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1840-  چهار شنبه 31  شهریور  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمدرضا لطفی: 
در سینماي ایران 

ژانر وحشت وجود 
ندارد!

6ورزش
جاللی: تنها پوئن 

مثبت الهالل امتیاز 
میزبانی است!

هنگ 7فر

فیلم روایت ناپدید شدن مریم که اواخر آبان سال ۹۳ روی 
پرده سینماهای هنر و تجربه رفت از چند روز پیش اکران 
آنالین خود را در پلتفرم هاشور آغاز کرده است. در خالصه 
داستان این اثر که به گفته سازندگان در ژانر وحشت تولید 

شده، آمده است....

به گزارش دنیای جوانان، مجید جاللی در خصوص دیدارهای 
صعود  و  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  ایران  فوتبال  نمایندگان 
مدتی  انجام شده  دیدارهای  از  داشت:  اظهار  پرسپولیس 
گذشته و اگر بخواهیم بررسی کنیم با دید بهتری می توانیم 

دالیل این موضوع را بسنجیم 

اخیر چالش های  و کتاب فروشان در طول سال های  ناشران 
زیادی را پشت سر گذاشته اند، چالش هایی که طی دو سال 
اخیر با شیوع بیماری کرونا و رکود بسیاری از فعالیت های 
اقتصادی تاثیر بسزایی در حوزه فرهنگ؛ به خصوص حوزه 

نشر داشته است.

چالش های ناشران 
و کتاب فروشان در 

دروان کرونا

افزایش ۲۳ درصدی تعرفه مشترکان پر مصرف برق جای گاز ایران 
در بازار گران خالی است

تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر گفت: در سال جاری صادرات گاز به 
عراق و ترکیه، به عنوان بزرگترین مشتریان گازی ایران، برای مدت بلندی 
تقریبا به صفر رسید تا شرکت ملی گاز بتواند به مصرف کنندگان داخلی اولویت 
دهد. این در حالی است که بازار جهانی گاز با رشد وحشتناک قیمت مواجه شده است و 

ایران می توانست گاز خود را با قیمت باالیی به همسایگان تحویل دهد.
صفحه ۳

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از نسخه جدید 
شبکه شاد رونمایی و جزئیات بازگشایی مدارس در ابتدای 
مهر را اعالم کرد.  علیرضا کاظمی در مراسم رونمایی از 
نسخه جدید شبکه شاد اظهار کرد: شاد با تغییرات و طراحی جدید 
رونمایی  شد و حاصل یک تجربه دو ساله است.وی افزود: آنچه اتفاق 
افتاده یک بخش از آموزش است، مدرسه تلویزیونی هم آغاز به کار 
خواهد کرد. ما سال تحصیلی را در شبکه شاد از روز اول مهر آغاز و 

زمینه بازگشایی حضوری را نیز به تدریج فراهم می کنیم.سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از معلمان، مدیران و مجموعه 
همراه اول قدردانی می کنم گفت: شاد بستری است که تمام فعالیت 
های آموزش و پرورش را در حوزه فضای مجازی پشتیبانی می کند. 
امسال اتفاق بزرگی افتاد و در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی 

چارچوب فعالیت های آموزشی در بستر شبکه شاد مصوب شد.
صفحه ۲

نسخه جدید »شاد« رونمایی شد!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

نوبت دوم
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 
موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری و بهسازی شبکه برق روستایی به شرح جدول زیر می باشد: 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ پایه به ریال شرح مناقصه شماره مناقصه ردیف 
)فرایند ارجاع کار( به ریال 

اجرای طرح های توسعه و نگهداری و بهسازی شبکه برق روستایی بخش ۱۱۴۰۰/۱۵۱-۲۳
مرکزی چالوس 

9/۵۲۴/۷۸۰/۴۴۸۸۰۱/۲۴۰/۰۰۰

اجرای طرح های توسعه و نگهداری و بهسازی شبکه برق روستایی امور ۲۱۴۰۰/۱۵۱-۲۴
کالردشت

۵/9۸۱/۰۳۷/۸۴۴۵9۸/۱۰۴/۰۰۰

اجرای طرح های توسعه و نگهداری و بهسازی شبکه برق روستایی امور ۳۱۴۰۰/۱۵۱-۲۵
عباس آباد 

9/9۴۴/۱6۷/۳۵۰۸۲۲/۲۰9/۰۰۰

اجرای طرح های توسعه و نگهداری و بهسازی شبکه برق روستایی بخش ۴۱۴۰۰/۱۵۱-۲6
خرم آباد و نشتارود

۸/۰۴۷/۱6۵/۵۲9۷۲۷/۳۵9/۰۰۰

اجرای طرح های توسعه و نگهداری و بهسازی شبکه برق روستایی بخش ۵۱۴۰۰/۱۵۱-۲۷
مرکزی تنکابن 

۷/۳۴۷/۴۸۰/6۲۳69۲/۳۷۵/۰۰۰

اجرای طرح های توسعه و نگهداری و بهسازی شبکه برق روستایی بخش 6۱۴۰۰/۱۵۱-۲۸
مرکزی رامسر 

9/۵۲۴/۷۸۰/۴۴۸۸۰۱/۲۴۰/۰۰۰

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه: 
داوطلبان می توانند از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰6/۳۰ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ به منظور دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
مبلغ خرید اسناد مناقصه: 

مبلغ ۵۴۵/۰۰۰ ریال به ازای خرید هر اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر )شماره ۰۱۰۱۸۵۳۷6۵۰۰۵( بانک صادرات کد ۲۰۰۸ 
نوع تضمین شرکت درمناقصه )فرایند ارجاع کار( به شرح زیر می باشد: 

- ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر 
- اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره ۱6۷۲۰۴۰۵/۵۰ بانک ملت شعبه مرکزی چالوس 

- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران 
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی 

- چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد( 
تاریخ برگزاری پاکات مناقصه: 

روز یکشنبه )ساعت ۱۴:۰۰( مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
تاریخ گشایش پاکات مناقصه: 

زمان بازگشایی ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱9 در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالی و پشتیبانی 
سایر شرایط: 

- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد. 
- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود. 

- اعتبار موضوع مناقصه از منابع داخل یمی باشد. 
- حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد. 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 

چاپ نوبت اول: روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰6/۳۰
چاپ نوبت دوم: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰6/۳۱

شناسه آگهی: ۱۱9۴۸۵9

فوق العاده  رهبر  یک  وقتی  گفت:  پرسپولیس  مدافع 
کنارت باشد همه جوره کارت راحت می شود.

فرشاد فرجی درباره پیروزی مقابل استقالل تاجیکستان 
و شروع دور جدید تمرینات پرسپولیس اظهار داشت: پیروزی 
مقابل استقالل تاجیکستان عالی بود. برد شیرینی به دست 
روز  از  می شویم.  آماده  الهالل  بازی  برای  فعال  آوردیم. 
دوشنبه استارت بسیار خوبی داشتیم و تمرین خوبی انجام 
دادیم. انشاهلل با ادامه همین تمرینات بتوانیم بازی خوبی با 

الهالل انجام دهیم.

وی در ادامه راجع به بازی در کنار »سیدجالل حسینی« 
کنار  کردن  بازی  افزود:  پرسپولیس  دفاعی  خط  قلب  در 
سیدجالل عالی بود و خیلی راحت. وقتی یک رهبر فوق العاده 
کنارت حضور داشته باشد همه جوره کارت راحت می شود.

اصلی  ترکیب  در  افتادن  درباره جا  پرسپولیس  مدافع 
خوبی  شرایط  که  بود  فنی  کادر  و  همبازی ها  لطف  گفت: 

برایم فراهم شد.
وی درباره رویارویی با الهالل عربستان در یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا بیان داشت: بازی بسیار سختی 

است. ما هم پرسپولیس هستیم و یک تیم خوب داریم. انشاهلل 
که بتوانیم نتیجه خوبی به دست بیاوریم.

فرجی درباره مشکالت مالی به وجود آمده بین او و 
باشگاه تصریح کرد: برخی مسایل خانوادگی بین ما و باشگاه 
است. یک سری مسائل هم دلی است. به این چیزها فکر 

نمی کنم و دوست ندارم راجع به این مساله تمرکز کنم. 
مدافع پرسپولیس در پایان گفت: تالش می کنیم که 
چه  که  خداست  با  بقیه  شود.  تکرار  پیشین  موفقیت های 

نتیجه ای در پی داشته باشد.

بازی با الهالل بسیار سخت است؛
فرجی: بازی کردن کنار »سیدجالل حسینی« عالی است

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران گفت: استخراج کنندگان مجاز 
رمزارزها که به دستور رییس جمهوری 
افزایش  دلیل  به  را  خود  فعالیت  وقت 
کرده  متوقف  خانگی  بخش  مصرف 
بودند از ابتدای مهرماه می توانند مجدد 

فعالیت خود را از سر بگیرند.
افزود:  مشهدی  رجبی  مصطفی 
ایام  در  ارز  رمز  استخراج  مجاز  مراکز 
پیک تابستان برای همراهی با صنعت 
برق و بر اساس دستور رییس جمهوری 
وقت فعالیت های خود را به حالت تعطیل 
در آورده بودند تا صنعت برق بتواند برق 

مورد نیاز سایر بخش ها را تامین کند.
وی ادامه داد: اکنون و با کاهش 

دمای هوا که منجر به کاهش مصرف 
که  مجازی  مراکز  خانگی  بخش  در 
توانست  خواهند  بودند  شده  فعال  غیر 
از ابتدای مهرماه فعالیت عادی خود را 

از سر گیرند.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان 
کرد  خواهد  تالش  برق  صنعت  کرد: 
۲۵۰ مگاوات برق مورد نیاز این مراکز 
را تامین کند تا آنها بتوانند برنامه های 

خود را دنبال کنند.
از  حال  عین  در  مشهدی  رجبی 
تداوم برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج 
رمزارز خبر داد و گفت: برخورد با این 
نوع مراکز از دستور خارج نخواهد شد.

در  مراکز  نوع  این  داد:  ادامه  وی 

صورت شناسایی به مراج قانونی فرستاده 
جمع  آنان  دستگاه های  و  شد  خواهند 
نهایی  تکلیف  تعیین  تا  و  شده  آوری 

باقی خواهند ماند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
افزود: پرونده این مراکز به  ایران  برق 
قوه قضائیه داده می شود تا در آنجا در 

باره آنها تصمیم گیری شود.
رجبی مشهدی گفت: براین اساس 
تاکنون و از ابتدای طرح برخورد با مراکز 
هزار   ۲۱۸ ارز  رمز  استخراج  غیرمجاز 
که  شده  آوری  جمع  و  کشف  دستگاه 
میزان مصرف آنها معادل یک نیروگاه 
هزارمگاواتی بوده تا برق مورد نیاز آنها 

را تامین کند.

ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز 
دیجیتال  دارایی  نوعی  ارز  رمز  است.  
است که به صورت غیرمتمرکز تولید و 
نگهداری می شود و برای استخراج رمز 
ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده ای 
توسط رایانه به صورت مستمر انجام شود 

که مستلزم مصرف برق زیادی است.
برای  نیاز  مورد  انرژی  متوسط 
استخراج هر بیت کوین به عنوان اولین 
رمزارز ساخته شده،  حدود ۳۰۰ مگاوات 
ساعت برآورد می شود که این انرژی به 
برق  مصرف  معادل  متوسط  صورت 
بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک 
روز است.به استناد تخمین مراجع بین 
در   )  ۲۰۲۱  ,Cambridge المللی) 
حال حاضر متوسط مصرف برق ساالنه 
کل شبکه جهانی بیت کوین در حدود 
برابر 96 میلیارد کیلووات ساعت برآورد 
می شود که این مقدار از مصرف ساالنه 
برق در کشورهایی مانند بلژیک، فنالند 

و اتریش بیشتر است.
توزیع  و  انتقال  تولید،  شرکت   
نیروی برق ایران  در روزهای اخیر در 
راهکار  مهم ترین  کرد:  اعالم  گزارشی 
مانند  شومی  پدیده های  بردن  بین  از 
قاچاق  یا  ارز  رمز  غیرمجاز  استخراج 
قیمت  آزادسازی  کشور،  در  سوخت 
حامل های انرژی است تا به طور عملی 
امکان سوءاستفاده از تفاوت قیمت این 
از  از کشور  خارج  و  داخل  در  حامل ها 

افراد گرفته شود.

دیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق اعالم کرد؛

شروع فعالیت ماینرهای مجاز از اول مهرماه!

پیش بینی گلدمن ساکس؛

صعود نفت به ۸۵ دالر تا پایان امسال
یک  کرد  بینی  پیش  ساکس  گلدمن 
زمستان سردتر و افزایش قیمت گاز طبیعی 
در بازار جهانی ممکن است به قیمت باالتر 
از حد انتظار نفت در پایان سال ۲۰۲۱ منتهی 
شود و پتانسیل صعود قیمتها به ۸۵ دالر در 

هر بشکه در سه ماهه چهارم وجود دارد.
تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی 
نوشتند: این بانک آمریکایی که قیمت نفت 
در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ را ۸۰ دالر 
در هر بشکه پیش بینی کرده است، بر این 
همراه  به  طبیعی  گاز  کمبود  که  است  باور 
زمستان سردتر از حد معمول در اروپا و آسیا 
ریسک افزایش پنج دالری قیمت هر بشکه 
بینی قیمت سه ماهه  به پیش  نفت نسبت 

چهارم را به همراه دارد.
به گفته تحلیلگران گلدمن ساکس، کمبود عرضه 
زمستان  در  نفت  بازار  برای  مثبتی  گاز عامل  جهانی 
دیدن  آسیب  نزولی  ریسک  از  و  بود  خواهد  امسال 

شیوع  دیگر  موج  یک  از  نفت  برای  جهانی  تقاضای 
کرونا بزرگتر است.

اگر  کرد  بینی  پیش  گذاری  سرمایه  بانک  این 
زمستان در نیمکره شمالی سردتر از حد معمول باشد، 
تقاضا برای نفت ممکن است 9۰۰ هزار بشکه در روز 

افزایش پیدا کند.
اروپا،  گاز  بازار  در  عرضه  محدودیت 
سرعت کم باد، ذخایر پایینتر از حد معمول و 
قیمت باالی کربن در هفته های اخیر باعث 
اروپا  بازار  در  گاز  قیمت  آور  سرسام  صعود 
شده و قیمت برق در بزرگترین اقتصادهای 
این منطقه را به رکورد باالیی رسانده است. 
افزایش کم سابقه قیمت گاز طبیعی در اروپا 
 LNG باعث صعود قیمت محموله های تک

بازار آسیا شده است.
هفته  پرایس،  اویل  گزارش  اساس  بر 
پیش  امریکا  بانک  تحقیقاتی  واحد  گذشته 
بینی کرد اگر زمستان سردی در پیش باشد، 
قیمت هر بشکه نفت در شش ماه آینده می 
بارکلیز هم  تا مرز ۱۰۰ دالر صعود کند. بانک  تواند 
اعالم کرده که ذخایر اندک گاز در اروپا و تقاضای قوی 
برای LNG در آسیا به معنای باال ماندن قیمتهای گاز 

در ماههای زمستان است.

صفحه ۲
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رییس کمیسیون عمران مجلس خبر داد:
برخورد با ایرالین های متخلف در تعیین قیمت بلیت زوار 

اربعین
با  برخورد  از  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رییس 
ایرالین هایی خبر داد که بیشتر از نرخ ۵۰ میلیون ریال برای رفت و برگشت 

به عراق نرخ تعیین می کنند.
محمدرضا رضایی کوچی درباره افزایش بلیت پروازهای تهران به عراق 
در اربعین حسینی)ع( به خبرنگاران گفت: نرخ تعیین شده برای پرواز رفت 
و برگشت تهران به عراق مبلغ ۵۰ میلیون ریال است و هیچ ایرالینی حق 

ندارد بیشتر از نرخ مصوب قیمت بلیت را افزایش دهد.
رییس کمیسیون عمران مجلس افرود: اگر ایرالینی از فردی یا کاروانی 
که عازم عراق هستند بیشتر از نرخ مصوب تعیین شده برای بلیت، دریافت 
کند، آن ایرالین موظف است بعد از سفر مبلغ اخذ شده اضافی را برگرداند.

وی از وزیر راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری خواست به این 
موضوع نظارت کنند و گفت: اگر شکایتی از فرد یا کاروانی از ایرالین هایی 
که بیشتر از نرخ مصوب از زوار اخذ کردند دریافت شود،برابر قانون با این 

ایرالین ها برخورد خواهد شد.
رضایی کوچی خاطرنشان کرد: ایرالین ها موظف هستند برای فردی 
که متقاضی بازگشت با پرواز است، عالوه بر بلیت رفت، بلیت برگشت نیز 
صادر کنند. چرا که قرار نیست زائر عازم کربال شده ولی برای بازگشت مجبور 

شود هر رقمی را پرداخت کند و این خالف قانون است.

نظارت کمیسیون آموزش مجلس به روند بازگشایی مدارس 
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن تاکید بر دغدغه 
مجلس مبنی بر سرعت بخشی به چرخه آموزشی کشور گفت: این کمیسیون 

بر روند بازگشایی مدارس نظارت کامل را دارد.
و  دانش آموزان  واکسیناسیون  روند  آغاز  به  اشاره  با  بشیری،  فرهاد 
بازگشایی تدریجی مدارس و دانشگاه ها عنوان کرد: فعالیت مدارس و دانشگاه 
ها برای جامعه ما بسیار حائز اهمیت است و متاسفانه در این دوسال که جهان 
گرفتار شیوع کرونا شده است یکی از بخش هایی که آسیب دیده، بخش 

آموزش مدارس و دانشگاه های ما بوده است.
وی افزود: با توجه به روند واکسیناسیون اساتید و دانشجویان و آغاز 
واکسیناسیون دانش آموزان و گزارش و وعده مسئوالن مربوطه، اقدامات 
خوبی صورت گرفته و در حال شکل گیری است، به هر شکل ما باید چرخ 
آموزش کشور را به حرکت درآوریم و به آن سرعت ببخشیم، پس مراکز 
آموزشی کشور در کنار توجه به امر واکسیناسیون باید با رعایت تمام پروتکل 
ها و برنامه ریزی های انجام شده به صورت حضوری آغاز به کار کنند، البته 
این موضوع خود شرایطی دارد یعنی مدارس با توجه به جمعیتی که دارند 

شرایط متفاوتی خواهند داشت.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: ما معتقدیم 
آموزش کشور در مدارس و دانشگاه ها نباید تعطیل یا اینکه کم فروغ باشد، 
از حداکثر ظرفیت آموزشی کشور استفاده کنیم، مطالبه  باید  ما معتقدیم 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این است که سرعت چرخ آموزشی 
کشور افزایش پیدا کند و قطعا کمیسیون نسبت به انجام این روند با توجه 

به پروتکل های بهداشتی نظارت خود را دارد.
بشیری در پایان با بیان اینکه معتقدیم از حاال هم آموزش و پرورش می 
تواند با ۳۰ یا ۴۰ درصد ظرفیت کار خود را آغاز کند، گفت: به نظر می رسد 
تمامی مدارس ما در اوایل آبان ماه با حفظ پروتکل های بهداشتی فعال شوند، 
ضرورت دارد مسئوالن حوزه سالمت و آموزش کشور و کمیسیون آموزش و 

تحقیقات مجلس نسبت به اجرای این روند نظارت مطلوب را داشته باشد.

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور اعالم کرد؛
معرفی مخدوش کنندگان پالک خودرو به دستگاه قضا 

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: مخدوش کردن 
معرفی  قضا  دستگاه  به  متخلفان  و  است  قانون جرم  اساس  بر  پالک خودرو 

می شوند.
به گزارش دنیای جوانان، سرهنگ محمدحسن ابراهیم پور افزود: طبق ماده 
۷۲۰ قانون مجازات اسالمی هر فردی در ارقام و مشخصات پالک وسایل نقلیه 
موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر یا پالک وسیله نقلیه موتوری دیگری را 
به  آن الصاق کند یا برای آن پالک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به 
تغییر یا تعویض پالک تقلبی مورد استفاده قرار دهد به حبس از 6 ماه تا یک 

سال محکوم خواهد شد.
وی تاکید کرد: دستکاری در پالک خودرو در ماده ۷۲۰ فصل بیست ونهم 
قانون مجازات اسالمی)جرایم ناشی از تخلفات رانندگی( با عنوانی خاص جرم 

انگاری شده و از شمول مقررات راجع به جعل خارج می شود.  
ابراهیم پور ادامه داد: طبق تعریف جرایم رانندگی، دستکاری پالک خودرو 
برای اینکه پلیس نتواند تخلفات راننده را ثبت کند یا دوربین های راهنمایی و 
رانندگی نتوانند از تخلفات عکس برداری کنند، جرم محسوب می شود و جریمه 

دارد.
ارقام مصداق مخدوشی  تغییر  راهور گفت:  پلیس  اجراییات  رئیس مرکز 
پالک است و جرم تلقی می شود. اگر شخص اقدام به تغییر ارقام پالک خود 
کند پلیس راهور به شدت با این نوع تخلف برخورد می کند، اما امکان اینکه 
کسی دیگری که این پالک را دارد جریمه شود و تخلفاتی که این خودرو انجام 

داده برای خودروی دیگری ثبت شود، وجود ندارد.
ابراهیم پور تصریح کرد: با توجه به اینکه فقط شماره پالک نیست که 
در سیستم ثبت می شود بلکه سایر ارکان خودرو از جمله نوع خودرو، کاربری 
و رنگ خودرو نیز با شماره ای که ثبت می  شود باید یکی و یکسان و مطابقت 
داشته باشد و در صورت اینکه عددی تغییر پیدا کند این مقایسه ها برهم می خورد 
و چون مطابقتی با هم ندارند سیستم این ثبت را قبول نخواهد کرد و به هیچ 

عنوان پالک برای خودروی دیگری وارد سامانه نخواهد شد.
وی ادامه داد: کسی نگران این قضیه که تغییر ارقام پالک دیگر موجب 
جریمه شدن خودروی وی می شود، نباشد زیرا این جرم، خط قرمز پلیس است، 
معرفی  قضایی  مراجع  به  خودرو  توقیف  و  جریمه  اعمال  بر  عالوه  متخلفان 
می شوند. مجازات حبس نیز همان طور که گفته شد از 6 ماه تا یک سال در 

انتظار متخلفان است.
رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور گفت: مأموران پلیس راهور در مواجهه 
راننده  قانون،  اعمال  دارای پالک مخدوش هستند، ضمن  با خودروهایی که 
را به دستگاه قضایی معرفی خواهند کرد، زیرا طبق قانون، تغییر پالک جرم 

تلقی می شود.
ابراهیم پور در مورد وضعیت تخلفاتی که راننده متخلف با تغییر ارقام پالک 
انجام داده و اینکه وضعیت مالک واقعی پالک چه می شود،  گفت: باید گفت 
برخی رانندگان متخلف با تغییر اعداد و ارقام، پالک خود را تغییر می دهند که 
خالفی و تخلف خودروی شان برای پالک جدید ثبت می شود، در این صورت 
بعد از مواجهه پلیس با این دسته از رانندگان متخلف، این افراد ملزم هستند که 

خالفی پالک جدید را پرداخت کرده و صفر کنند.
وی ادامه داد: روش های مختلفی هم برای ناخوانایی پالک استفاده می شود 
مانند پخش روغن های تیره بر روی پالک، گلی و خاکی کردن پالک، استفاده 
دستکاری  تیره،  پالستیکی  کاورهای  از  استفاده  مخصوص،  های  اسپری  از 
برابر  مجرم  با  و  شود،  می  تلقی  نیز  جرم  و  نیست  تخلف  تنها  خودرو  پالک 

قانون برخورد می شود.

محدودیت های کرونایی کاهش می یابد؛

وزیر بهداشت: باید اعتماد را به مردم بازگردانیم
ضمن  بهداشت  وزیر 
تشریح وضعیت بیماری کرونا 
در کشور، بر لزوم به روز شدن 
دستورالعمل های مرتبط با این بیماری 
تاکید کرد و گفت: اقداماتی مانند عدم 
عدم  نرفتن،  مسافرت  شبانه،  تردد 
همیشه  نمی تواند  و...  ماشین ها  خروج 
ادامه داشته باشد و با توجه به وضعیت 
موجود برایش فکری کرده و تغییر دهیم.

دکتر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
کمیته  جلسه  در  للهی  عین ا م  بهرا
گفت:   ،۱9 ید کوو علمی  کشوری 
تحقیقات مستند و معتبری که همه به 
آن ارجاع می دهند، مقاله های کشور ما 
است که نشان می دهد ما در بحران با 
استفاده از دانشمندان مان توانستیم کار 
کنیم. بنابراین تاریخ نشان می دهد که 
این توان را داریم. در بحث سلول های 
بنیادین، جزو چند کشور اولی بودیم که 
روی سلول های بنیادی در مرکز رویان 
کار کردیم و در دنیا موفق عمل کردیم 
و اکنون سرآمد هستیم. بنابراین ما به 
علمی  توان  کشور  در  بالقوه  صورت 
تاریخ  را  موضوع  این  و  داریم  را  الزم 

ثابت کرده است.
عین اللهی با بیان اینکه اقدامات و 
کاربردی  باید  علمی  کمیته  تصمیمات 
شود، گفت: از سوی دیگر ما باید مرتبا 
عنوان  به  کنیم.  به روز  را  اقدامات مان 
مثال باید تغییراتی در زمینه قرنطینه و 
الک داونی که در کشور اعمال می شود، 
ایجاد کنیم و این موضوع نمی تواند تا 
اقداماتی  باشد.  صورت  همین  به  آخر 
مانند عدم تردد شبانه، مسافرت نرفتن، 
نمی تواند  و...  ماشین ها  خروج  عدم 
همیشه ادامه داشته باشد و با توجه به 
برایش فکری کرده و  وضعیت موجود 
تغییر دهیم. نه اینکه یک چیزی را به 
روی  و  داده  قرار  دستورالعمل  عنوان 

آن بایستیم.
بیش  امروز  تا  اینکه  بیان  با  وی 
از ۵۰ درصد مردم را واکسینه کردیم، 
گفت: در حوزه واکسیناسیون به حدود 
دیگر وضعیت  و  میلیون رسیده ایم   ۴۵
دارد فرق می کند و تا دو سه هفته دیگر 
شاید به ۷۰ درصد هم برسیم. بنابراین 
دیگر الزم نیست که دستورالعمل هایی 
که قبال داشتیم را اجرا کنیم، بلکه باید 
الک داون  مثال  کنیم.  به روز  را  آن ها 
را  مطالب  و  کنیم  ایجاد  را  هوشمند 

به روز بتوانیم انجام دهیم.
ر  د  : د ا د مه  ا د ا للهی  ا عین 
درمانی هم همینطور  دستورالعمل های 
است. زمانیکه خودم به کرونا مبتال شدم، 
انواع و اقسام داروها اعم از کلروکین و... 
و. را روی من امتحان کردند. هرچیزی 
نتیجه  این  به  اگر  شود.  به روز  باید 
رسیدیم که دیگر رمدسیویر الزم نیست، 
دیگر نباید آن را تجویز کنیم. بنابراین 
باشیم و روی  نباید تعصب داشته  اوال 
بایستیم  هر چیزی که اجماع می شود، 
مهمترین  کنیم.  به روز  را  درمان ها  و 
مساله ای که همه دانشمندان باید نسبت 
به آن تاکید کنند، واکسیناسیون است.

عین اللهی ادامه داد: جالب است که 
تا دو ماه قبل همه سایت ها و  تا یک 
عناصر بیگانه می گفتند این چه مملکتی 
است که کسی واکسن تزریق نکرده و 
می زنید.  واکسن  چرا  می گویند  اکنون 
اصرار  واکسیناسیون  بحث  در  بنابراین 
داریم که همه صحبت کنند. امروز در 
هجمه وحشتناکی از عدم واکسیناسیون 
جاهل اند  عده  یک  که  گرفتیم  قرار 
خودشان  که  مغرضند  هم  عده ای  و 
به  اما  است،  خوب  واکسن  می دانند 
دالیلی علیه آن صحبت می کنند. همه 
دوستان باید درباره واکسیناسیون کمک 

مردم  روی  این  کنند.  و صحبت  کنند 
رابطه  در  که  است  تکلیف  است.  موثر 
آن  اثرات  و  واکسیناسیون  اهمیت  با 
صحبت کنیم. ما اینقدر هزینه می کنیم 
و بیمار به بیمارستان می آید که میزان 
زیادی برای بیمار و سیستم هزینه دارد 
دچار  کلیه اش  و  ریه  بیمار  هم  بعد  و 
مشکل می شود. بر این اساس خواهش 
ما این است که در جهت آگاهی دادن 
به مردم کمک کنند. از روابط عمومی 
که  کردیم  اعالم  هم  بهداشت  وزارت 
میزگردهای مختلفی در این زمینه داشته 
باشند و درباره واکسیناسیون کودکان و... 
و. صحبت شود و در جهت امیدوار کردن 

مردم کار کنیم.
باید  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
ایمنی  تقویت سیستم  روش های  روی 
هم کار کنیم، گفت: مباحثی مثل تغذیه 
برای  سنتی  طب  از  استفاده  مناسب، 
تقویت سیستم ایمنی و... و. استفاده کرد. 
از نظر من تنها مرجع علمی اظهارنظر 
کشوری  علمی  کمیته  کرونا  درباره 
نظرات  وجه  هیچ  به  بنابراین  است. 
اینکه  مگر  نمی کنیم،  قبول  را  دیگر 
در این کمیته باشد. البته افراد خارج از 
کمیته هم می توانند داخل کمیته مستند 
صحبت کنند و مطالب شان را بگویند، 
اما اینکه در بیرون و در فضای آشفته 
مجازی که مردم را به اشتباه می اندازد، 
صحبت کنند، درست نیست. هر کس 
که باعث شود مردم خسارت ببینند، گناه 

بزرگی است.
وی افزود: مرگ و میر روزانه  6۰۰ 
و ۷۰۰ نفری که می بینیم، واقعا فاجعه 
است. اکنون هر کس در جهت نادرست 
تشویق کند، دارد جنایت می کند. مقصر 
فقط وزارت بهداشت نیست، بلکه همه 
به گمراهی  را  اگر مردم  عوامل دخیل 
بکشانند، مقصرند. در عین حال خواهشم 
به  را  مختلف  مطالب  که  است  این 
جامعه نکشانند، هرچه هست در همین 
در  اجماع شود.  و  کمیته صحبت شود 
هیچ جلسه ای ۱۰۰ درصد افراد موافق 
بلکه همیشه موافق و مخالف  نیستند، 
وجود دارد، اما وقتی به نتیجه رسیدید، 
و  گذاشته  احترام  نتیجه  آن  به  همه 
این  نگوییم.  را  آن  مخالف  بیرون  در 
درست و اخالقی نیست. یک صدا باید 
از کمیته علمی بلند شود و آن صدایی 
است که اکثریت به آن نتیجه می رسند. 
در بحث های علمی هیچ گاه نمی توان 
۱۰۰ درصدی صحبت کرد و هر کس 
اما  دارد،  نظر  تجربیاتش  به  توجه  با 
می شود  کشوی  و  علمی  کمیته  وقتی 
در  باشند.  داشته  وجود  هماهنگی  باید 
عین حال خواهشم این است که افراد 
به عنوان عضو کمیته، نظر خالف شورا 
را ندهند و این قابل قبول نیست. تنها 
قبول  باشد،  جلسه  مصوب  که  چیزی 
هیمنجا  در  هم  لفین  مخا می کنیم. 

بحث کنند.
عین اللهی گفت: بحث دیگری که 
می خواهم انجام دهید، رصد به روز و به 
بین المللی  علمی  مطالب  درباره  ثانیه 
است که باید مرتبا رصد کنیم. ممکن 
است این مطالب مرتبا به روز شود. البته 
دانشگاه ها تا حدی خوب هستند، اما اگر 
مشکلی وجود دارد، ما حاضریم کمک 
به مقاالت و منابع  کنیم که دسترسی 
ایجاد شود و باال رود تا بتوانند در خانه 
و ... به سرعت به منابع دسترسی داشته 
باشند. مطالب به روز در اختیار دوستان 
قرار داده شود. مهمترین مساله کمیته 
مطالعات  حتی  و  است  منابع  علمی 
دهید.  قرار  توجه  مورد  هم  را  داخلی 
سامانه ای برای این کار در نظر بگیرید. 
ما هم حاضریم برای این موضوع هزینه 
کنیم. سامانه ای که بتواند مطالب به روز 
ارائه دهد. در عین حال یک اقدامی که 
است که  این  انجام دهیم،  می خواهیم 
امتیاز مقاالت مرتبط با کرونا را در ارتقاء 
دو برابر می کنیم. مانند مقاله های دفاع 
جنگ  زمینه  در  کسی  اگر  که  مقدس 
مقاله ارائه دهد، امتیازش دو برابر است. 
این موضوع را در هیات مرکزی ارتقاء 
می شود  تشویقی  و  می کنیم  مصوب 
که افراد در کرونا تحقیق کنند. به هر 
حال تحقیقات باید باتوجه به نیاز باشد. 
امروز هم نیاز ما کرونا است و باید همه 
تحقیقات را فعال کنیم. منتها تحقیقات 
ارزشیابی شوند و واقعی و درست  باید 
بنابراین  شود.  چاپ  و  باشند  مستند  و 
برای مقاالت معتبر در حوزه کرونا دو 
برابر امتیاز می دهیم. در عین حال نتایج 

این تحقیقات باید کاربردی هم شود.
وی افزود: اکنون شاهدیم که در 
کرونا  به  ابتال  میزان  استان ها،  برخی 
باالست و میزان مرگ و میر پایین است، 
چه اتفاقی افتاده که این نتیجه حاصل 
استان ها  برخی  در  حال  است؟.  شده 
هم  میر  و  مرگ  باالست،  ابتال  میزان 
این  افتاده؟.  اتفاق  این  چرا  باالست، 
علمی  ابزرا  علمی  کمیته  است.  قاجعه 
و تیم های دانشمند تعیین کنند. ما در 
هر دانشگاه باالی ۱۰۰۰ هیات علمی 
باید بروند و بررسی کنند.  اینها  داریم. 
طبق بررسی که انجام دادیم، دیدیم در 
آن استان اوال بیمارستان ها را به خوبی 
را  بیمارستان ها  همه  و  نکردند  توزیع 
درگیر کرونا کردند. کیفیت کار و میزان 
اکسیژن پایین بوده و... و. و همین دالیل 
منجر به مرگ و میر باال در آن استان 
شده است. شما در مراکز پیشرفته کشور 
فعال هستید، اما فکر نکنید همه جا مانند 
است.   ... و  بقیه اهلل  و  دانشوری  مسیح 
بلکه  نیست،  اینگونه  همه جای کشور 
به سادگی افراد را اینتوبه می کنند. من 
9 استان را رفتم و تمام آی سی یوهای 
آن را دیده ام. اوضاع بسیار خراب است. 
پروتکل هایی که زحمت کشیده می شود 

و داده می شود، اجرا نمی شود. مهمترین 
و  نگهداری  کرونا  بیمار  برای  مساله 
اکسیژن او است. بیشتر مرگ ها هم در 
عصر و شب یعنی در مواقعی که پرسنل 
درست رسیدگی نمی کنند، اتفاق می افتد. 
انتظار دارم که این گزارشات داده شود 

و کار شود.
وزیر بهداشت گفت: موضوع دیگر 
دانشمندان  همه  به  باید  که  است  این 
میدان دهیم و به صورت خوشه ای عمل 
وجود  امکان  این  که  طوری  به  کنیم. 
نظرشان  بتوانند  همه  که  باشد  داشته 
را اعالم کنند و دانشگاه ها هم در این 
موضوع دخیل شوند. عمده ظرفیت مان 
را هم باید در پیشگیری ببریم. جلسات 
هدف  و  برنامه  وقت،  دستورکار،  هم 
حال  عین  در  باشد.  داشته  مشخص 
دیگر  مناطق  در  که  باشد  الزم  شاید 
کنفرانس های یکی دو روزه بگذارید و 
کارگروه های مختلف را تشکیل دهید. 
و  شود  تخصصی  باید  اقدامات  برخی 
کارگروه های مختلف تشکیل شود و در 
کمیته علمی نتیجه کار را اعالم کنند.

بحث  دیگر  موضوع  گفت:  وی 
برای  هم  کوتاه مدت  آموزش های 
و  بیمار  نگهداری  و  پرستاری  پرسنل 
هم برای پزشکان است که نیاز است. 
چرا فورا بیماران اینتوبه می شوند؟. باید 
این آموزش ها داده شود. ما همه جا که 
باید  نداریم،  و...  آی سی یو  و  ریه  فوق 
دهیم  مدت  کوتاه  آموزش  پرسنل  به 
باشد.  داشته  باال  امتیازات  که می تواند 
هم  فیزیوتراپی  و  توانبخشی  بحث  در 
در  اوضاع  انجام دهیم.  کار جدی  باید 
توانبخشی بسیار خراب است و بیماری 
که دچار مشکل ریوی می شود، بعد به 
یک معلول بدل می شود. در حالی که 
اگر درست توانبخشی کند، می تواند به 
هم  زمینه  این  در  باید  برگردد.  جامعه 

دستورالعمل داشته باشیم.
ره  با در د:  ا د مه  دا ا للهی  عین ا
قبل  چه  هم  روان پزشکی  مشکالت 
و  بیماری  حین  در  چه  بیماری،  از 
اکنون  است.  مهم  بیماری،  از  بعد  چه 
خود  از  کرونا  روان پزشکی  مشکالت 
به  وقتی  اکنون  است.  بیشتر  کرونا 
روی  آب  انگار  می زنیم،  واکسن  افراد 
روانی  نظر  از  اینقدر  یعنی  است.  آتش 
برای مردم مفید و موثر است. در زمینه 
خودباروری و جامعه نگری هم باید کار 
کنیم. درست است که ما همه درمان ها 
کشور  در  اما  می خوانیم،  را  روش ها  و 
خودمان باید این ها را چگونه ارائه کنیم؟. 
در  است،  وضعیت  یک  کردستان  در 
خوزستان یک وضعیت است و هر جای 
کشور وضعیت خاص خود را دارد. ما با 
توجه به وضعیت خودمان باید انتخاب 
کنیم. بنابراین بحث جامعه نگری و بومی 
کردن دانش از مطالب مهمی است که 

باید انجام شود.
وی افزود: امیدواریم این جلسات 
هم  ما  و  شود  برگزار  بیشتر  فوریت  با 
در این زمینه وقت می گذاریم و بیشتر 
می خواهم  دوستان  از  می کنیم.  رصد 
که همدلی و هم صدایی را حفظ کنند و 
رسانه ها هم حتما مطالب را از کمیته های 
علمی دریافت کنند. هرچیزی را باید از 
اهل فن بپرسید. مطالب باید علمی به 
مردم داده شود و منجر به آشفتگی و 
سردرگمی مردم نشود. امروز آنچه که 
متاسفانه در بین مردم از دست داده ایم، 
اعتماد است. من به عنوان وزیر مردم 
به حرفم اعتماد ندارند. زیرا فرد دیگری 
مخالف آن را می گوید. باید اعتماد را به 
مردم بازگردانیم و بدانند که صحبت ها 
از یک مجموعه علمی و کارآمد بیرون 

آمده است.
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زیر نظر: علی هوشمند

مدرسه تلویزیونی به زودی؛
نسخه جدید »شاد« رونمایی شد!

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از نسخه جدید شبکه شاد رونمایی 
و جزئیات بازگشایی مدارس در ابتدای مهر را اعالم کرد. 

علیرضا کاظمی در مراسم رونمایی از نسخه جدید شبکه شاد اظهار کرد: 
شاد با تغییرات و طراحی جدید رونمایی  شد و حاصل یک تجربه دو ساله است.
مدرسه  است،  آموزش  از  بخش  یک  افتاده  اتفاق  آنچه  افزود:  وی 
تلویزیونی هم آغاز به کار خواهد کرد. ما سال تحصیلی را در شبکه شاد از 
روز اول مهر آغاز و زمینه بازگشایی حضوری را نیز به تدریج فراهم می کنیم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از معلمان، مدیران و 
مجموعه همراه اول قدردانی می کنم گفت: شاد بستری است که تمام فعالیت 
های آموزش و پرورش را در حوزه فضای مجازی پشتیبانی می کند. امسال 
اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی چارچوب  افتاد و در  اتفاق بزرگی 

فعالیت های آموزشی در بستر شبکه شاد مصوب شد.
و  کیفیت  ارتقای  آموزش،  استمرار  ما  امسال  شعار  داد:  ادامه  کاظمی 
انجام شده  پیرامون آن  برنامه ریزی های وسیعی  و  تضمین سالمت است 
تلویزیونی  استمرار آموزش طراحی شده که مدرسه  برای  راهبرد  است. سه 
قابلیت ها و ظرفیت هایی که  است. شبکه شاد  این جمله  از  و شبکه شاد 
امروز در اختیار نظام تعلیم و تربیت قرار داده ما را به هدف ارتقای کیفیت 

نیز نزدیک می کند.
به همین  اولویت است و  آموزان در  اینکه سالمت دانش  بیان  با  وی 
علت اعالم کردیم سال تحصیلی را با شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی آغاز 
خواهیم کرد اظهار کرد: الگوی بازگشایی تدریجی مطابق با سیاست ستادملی 
کرونا را نیز به مدارس ابالغ کردیم و مدارس آماده می شوند تا کم کم زمینه 

حضور دانش آموزان را مهیا کنند.
واکسیناسیون  است؛  خورده  رقم  نیز  بزرگ  اتفاق  چند  داد:  ادامه  وی 
معلمان تقریبا تمام شده و در روزهای پایانی و همچنین واکسیناسیون رانندگان 
سرویس مدارس در حال انجام است. واکسیناسیون دانش آموزان نیز به تازگی 

آغاز شده و واکسیناسیون والدین برحسب شرط سنی در حال انجام است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یک سرانه بهداشتی 
همین روزها به حساب مدارس واریز خواهد شد گفت: استانداردهای بهداشتی 
تدوین و به مدارس ابالغ شده است. اینها همه کمک می کند تا فضای امن 

برای تامین سالمت دانش آموزان فراهم کنیم.
وی افزود: بخشی از آسیب ها متوجه افت کیفیت آموزشی بود که در 
ارتقای کیفیت، همکاران ما در حوزه  نیز مشهود است. برای تحقق  نمرات 
با  متناسب  تولید محتوا،  استودیوهای  بهترین  آماده سازی  با  آموزشی  های 
زیست بوم جدید و روش تدریس استاندارد محتواهایی را تولید کرده اند که 
با شرایط  متناسب  برنامه درسی  قرار خواهد گرفت.  معلمان  اختیار همه  در 

جدید نیز تهیه و به مدارس ابالغ شده است.
رونمایی  نیز  پلتفرم شاد  نسخه جدید  امروز  اینکه  به  اشاره  با  کاظمی 
از  یکی  گفت:  می کند  نزدیک  کیفیت  افزایش  هدف  به  را  ما  که  می شود 
مهمترین تغییرات، ارتقای زیرساخت های شاد است. داشبوردهای مدیریتی 
شدن  اضافه  می کند.  فراهم  را  تری  دقیق  نظارت  امکان  که  شده  ایجاد 
ارتباطات صوتی ظرفیت جدید دیگری است که تعامل  مکالمات گروهی و 

معلم و دانش آموز را بهبود می دهد.
وی افزود: افزوده شدن مرورگر شاد نیز در دسترسی امن دانش آموزان 
به فضاهای علمی کمک می کند. بهبود عملکرد حضور و غیاب دانش آموزان، 
برگزاری آزمون ها با استانداردهای باالتر نیز از قابلیت های جدید شاد است. 
مرکز مانیتورینگ شاد در شرکت همراه اول نیز ایجاد شده که نظارت لحظه 

ای بر شبکه دارد و سرعت رفع مشکالت را باال می برد.

کالهبرداری حقوقدان مشهور اینستاگرام!
مدتی قبل زن جوانی به پلیس رفت و از سرقت لوازم خانه اش شکایت کرد 
و گفت مرد جوانی وارد خانه ام شده و لوازم داخل خانه را به سرقت برده است.

با شکایت زن جوان به نام فرنگیس، دستور بازداشت مرد جوان صادر و او 
بازداشت شد. اما وی در تحقیقات منکر ادعای سرقت شد و گفت:  آپارتمانی 
که فرنگیس مدعی است من از آن سرقت کرده ام متعلق به پدربزرگم است. از 
آنجایی که پدر بزرگم، کهولت سن دارد و به تنهایی نمی تواند زندگی کند، در 

خانه پدرم زندگی می کند.
او ادامه داد: هر چند وقت یکبار به خانه پدربزرگم سر می زدم و روز حادثه 
زمانی که به خانه او رفتم متوجه شدم که قفل در ورودی عوض شده است. با 
قفل ساز تماس گرفتم و از او برای باز کردن در کمک خواستم. از آنجایی که 
ماجرا مشکوک به نظر می رسید از ابتدای ورود قفل ساز شروع به فیلمبرداری 
کردم و زمانی که وارد خانه شدم، با صحنه عجیبی مواجه شدم. داخل خانه هیچ 

وسیله ای نبود و تمام وسایل به سرقت رفته بود.
به پدر بزرگش است  اینکه خانه متعلق  ادعای حمید درخصوص  با وجود 
اما فرنگیس مدعی بود که خانه متعلق به او است تحقیقات در این باره آغاز شد 
پدربزرگ  نام  به  بررسی های صورت گرفته مشخص شد سند خانه هنوز  و در 
حمید است اما زن جوان به صورت وکالتی آن را خریداری کرده است. در ادامه 
تحقیقات حمید بی گناه شناخته و آزاد شد. با آزادی حمید این بار پدر او به عنوان 
شاکی به دادسرا مراجعه و از فرنگیس به اتهام تصاحب اموال پدرش شکایت کرد.
در ادامه تحقیقات مشخص شد فرنگیس نه تنها خانه پیرمرد، بلکه چندین 
ملک دیگر او را که در منطقه دماوند بود نیز فروخته است. با توجه به مدارک 
به دست آمده به دستور دادیار شعبه چهارم دادسرای ویژه سرقت، فرنگیس که 

زمانی به عنوان شاکی قدم به دادسرا  گذاشته بود این بار به عنوان متهم مورد 
تحقیق و بازجویی قرار گرفت.

زن جوان که خودش را تحصیلکرده و دارای مدرک دکترای حقوق معرفی 
کرد در نهایت لب به اعتراف گشود و گفت:  این پیرمرد یکی از ثروتمندان منطقه 
ما است. او همسایه پدربزرگم است و از این طریق او را می شناختم. وقتی جوان 
بود با توجه به وضع مالی خوبی که داشت ما را خیلی تحقیر می کرد و همین 
مسأله باعث شده بود که از او کینه به دل بگیرم. بشدت با ما بدرفتاری می کرد 
اما این سال های آخر با توجه به کهولت سن و پیری، کمی مهربان شده بود. من 
هم از این مهربانی اش استفاده کرده و کم کم به بهانه اینکه مرا یاد پدر بزرگم 

می اندازی، به او نزدیک شدم.
فرنگیس گفت: پیرمرد  بعد از مدتی مدعی شد که می خواهد اموالش را 
بفروشد و من به او گفتم  دکترای حقوق دارم و می توانم این کار را برایش انجام 
دهم. من وکالت فروش از او گرفتم تا آپارتمانش و امالک دماوند را به فروش 
برسانم و پول آن را به او بدهم. اما  خیانت در امانت کردم و اموالش را فروختم 
و پولش را خودم برداشتم، به غیر از فروش اموال پیرمرد حدود دو میلیارد تومان 
نیز به بهانه اینکه کارهای فروش امالک به پول نیاز دارد از او پول گرفتم. وسایل 
داخل خانه اش را هم خودم برداشتم و زمانی که متوجه شدم نوه اش برای سرکشی 
به آنجا رفته است به دروغ ادعای سرقت را مطرح کردم. از کاری که انجام دادم 
پشیمانم و حاضرم تمامی اموال را برگردانم. در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شد فرنگیس یک پیج اینستاگرامی با عنوان وکیل معتبر حقوقی تشکیل داده و 
حتی بازیگران مطرح زیادی از دنبال کننده های او بوده و  در صفحات خودشان 
برای او تبلیغ می کرده اند.فرنگیس حدود دو میلیارد تومان پول، آپارتمان و امالک 
دماوند و همچنین وسایل داخل خانه را به شاکی برگرداند اما در ادامه خانواده 
شاکی مدعی شدند از آنجایی که مدارک شناسایی پدرشان به خاطر کهولت سن 

نزد آنهاست، چطور دفترخانه اقدام به دادن وکالت کرده است.
از  یکی  که  شد  مشخص  و  یافت  ادامه  تحقیقات  جدید  شکایت  این  با 
دفترخانه ها به صورت غیرقانونی این کار را انجام داده و بدین ترتیب سردفتر 

و یکی از کارمندان دفترخانه نیز به عنوان متهم در این ماجرا شناسایی شدند.
در ادامه تحقیقات مشخصات شد فرنگیس تمامی این کارها را با همدستی 
مرد جوانی به نام آرش انجام داده است. بدین ترتیب آرش نیز در این پرونده 

بازداشت شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر ۲/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱6۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸6 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵,۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸6 مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷9۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷6۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵,۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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بازرگانی  تاق  ا رئیس 
نظام  اصالح  می گوید  تهران 
اولویت  در  و  یارانه  پرداخت 
عنوان  به  باید  تورم  مهار  دادن  قرار 
قرار  کار  دستور  در  دولت  اولویت های 

گیرد.
به گزارش دنیای جوانان، مسعود 
خوانساری در نشست هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یکی از 
اصلی ترین مسائلی که جامعه و اقتصاد 
درگیر  آن  با  گذشته  ماه های  در  ایران 
ویروس  شیوع  موضوع  هستند  و  بوده 
هفته های  در  خوشبختانه  کروناست. 
واکسن  تزریق  و  واردات  روند  گذشته 
برخی  کاش  ای  اما  گرفته  سرعت 
تصمیم ها زودتر گرفته می شد تا شاهد 
هموطنان  از  زیادی  تعدادی  درگذشت 

نبودیم.
وی با بیان اینکه با سرعت گرفتن 
واکسیناسیون تعداد زیادی از شهرهای 
شده اند،  خارج  قرمز  وضعیت  از  کشور 
بیان کرد: امیدواریم با تداوم این روند، 
و  یابد  کاهش  کرونا  به  ابتال  ریسک 
اقتصاد ایران نیز مانند بسیاری از دیگر 

کشورها از اثرات کرونا خالص شود.
با  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
از  پس  اقتصاد  جهانی  روند  به  اشاره 
واکسیناسیون توضیح داد: براوردهای 
در  که  می دهد  نشان  ملل  سازمان 
صنعتی  رشد   ،۲۰۲۱ سال  اول  فصل 
از  بیش  دوم  فصل  در  و  درصد   ۱۲
نیز  ایران  در  است.  بوده  درصد   ۱۸
تولیدات صنعتی به ترتیب رشد ۸.۴ و 

6.۱ درصد داشته اند.
خوانساری افزود: رشد اقتصاد ایران 
در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز با 
بانک  اعالم  اساس  بر  نفت  احتساب 
مرکزی 6.۲ و بر اساس گزارش مرکز 
آمار ۷.6 درصد بوده است که امیدواریم 
این روند در ماه های آینده نیز ادامه یابد.

وی با تاکید بر لزوم اصالح برخی 
روندهای نگران کننده در اقتصاد ایران، 
سال های  در  ما  متاسفانه  کرد:  تشریح 
گذشته همواره با نرخ باالی تورم مواجه 
بوده ایم و این موضوع در ماه های اخیر 
نیز خود را نشان داده است. بخش مهمی 
از این تورم تحت تاثیر رشد نقدینگی و 
 ۵۰ وقتی  است.  دولت  بودجه  کسری 
درصد از درآمدهای کشور در پنج ماهه 
ابتدایی سال جاری تامین نشده، دولت 
بانک  از  گردانی  تنخواه  جز  چاره ای 
مرکزی ندارد و همین امر به رشد تورم 

منجر می شود.
ادامه  بازرگانی تهران  اتاق  رئیس 
داد: مهم ترین موضوع امروز باید کاهش 
سرعت افزایش پایه پولی و مقابله با تورم 
باشد، زیرا اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، 
افزایش  و  تورم  شدید  رشد  نگران  ما 

قیمت تمامی کاالها هستیم.
اشکاالت  به  اشاره  با  خوانساری 
گفت:  ایران،  در  یارانه  پرداخت  نظام 

آقای مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان 
 6۳ ساالنه  که  کرده اند  اعالم  برنامه، 
میلیارد دالر صرف یارانه انرژی می شود. 
از سوی دیگر آژانس بین المللی انرژی 
هم در گزارشی عنوان کرده است که 
از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در ایران 9۸6 
میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت شده 
رقمی  ساالنه  میانگین،  صورت  به  که 
از  باالتر  و  دالر  میلیارد   9۸ از  بیش 
برنامه  سازمان  رئیس   که  است  رقمی 
همان  اگر  حال  این  با  کرده اند.  اعالم 
رقم 6۳ میلیارد دالر را مالک در نظر 
بگیریم سهم هر ایرانی از یارانه انرژی 
حدود ۱9 میلیون تومان در سال خواهد 
بود. حاال اگر بتوان این پول یا بخش 
قابل توجهی از آن را به صورت هدفمند 
به اقشار آسیب پذیر رساند، تحول بزرگی 
اقتصاد  همین طور  و  یارانه ای  نظام  در 

کشور رخ می دهد.
حاضر  حال  در  د:  دا دامه  ا و  ا
دهک های باال و برخوردار باالترین بهره 

را از یارانه ها و به طور خاص یارانه انرژی 
می برند. برای مثال دهک های پایین ۱.6 
یارانه بنزین استفاده می کنند  از  درصد 
در حالی که این رقم برای دهک های 
باال ۲۱.۸ درصد است، یعنی دهک های 
برخوردار ۲۰ برابر دهک های آسیب پذیر 
از یارانه بنزین استفاده می کنند. در اکثر 
وجود  روال  همین  هم  دیگر  یارانه ها 
است  سال  سالیان  متاسفانه  و  دارد 
این  اثرات  دارد.  ادامه  روش  این  که 
اقشار  به  کمک  نه تنها  یارانه ای  نظام 
به  زدن  دامن  که  نیست  آسیب پذیر 
اختالفات طبقاتی است که روز به روز 
بیشتر می شود. یارانه های فعلی با وجود 
منابع  روی  سنگین  فشار  و  باال  ارقام 
ندارد  مردم  رفاه  در  مثبتی  اثر  کشور، 
دولت  می شود  باعث  دیگر  طرف  از  و 
هم چنان به کنترل قیمت ها ادامه دهد 
و از آزادسازی پرهیز کند که نتیجه آن 
هم افزایش قاچاق کاال و صدمه دیدن 

بخش تولید در کشور است.

تنها یک روز برای شرکت در جشنواره حساب های پس انداز قرض 
الحسنه بانک سینا فرصت باقی است

یا  افتتاح حساب  مهلت جهت  آخرین  عنوان  به  ماه  چهارشنبه ۳۱ شهریور 
قرض  انداز  پس  های  حساب  جشنواره  پنجمین  در  شرکت  و  موجودی  تکمیل 

الحسنه بانک سینا اعالم شد.
بانک سینا به سنت سال های گذشته در سال جاری پنجمین دوره جشنواره 
حساب های پس انداز قرض الحسنه را اجرایی خواهد کرد. خیرین و سپرده گذاران 
برای شرکت در این دوره از قرعه کشی تنها یک روز فرصت دارند تا برای افتتاح 
حساب و یا تکمیل موجودی خود و همچنین بهره مندی از جوایز ارزنده این دوره 

اقدام کنند.
گفتنی است تمامی نیک اندیشان و خیرین، جهت مشارکت در این امر خیر تنها 
می توانند تا روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به افتتاح حساب و یا تکمیل 
موجودی حساب خود به مبلغ حداقل ۱۰۰ هزار تومان اقدام کنند و شانس برنده شدن 
خود را افزایش دهند. هر ۵۰ هزار تومان در یک روز یک امتیاز محاسبه خواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید از طریق تماس با مرکز ۲۴ ساعته 
ارتباط مشتریان به شماره ۰۲۱۴۱۷۳۱، و یا مراجعه به وبسایت بانک سینا به نشانی 
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اقدام نمایید.

رییس هیئت مدیره بانک دی:
سیاست های خارجی دولت جدید یکی از پایه های استراتژی ارزی 

بانک دی است

گسترش  در  جدید  دولت  سیاست های  دی  بانک  هیئت مدیره  رییس 
بزرگترین  را  شانگهای  قرارداد  به  ورود  و  همسایگان  با  منطقه ای  همکاری های 

پتانسیل بانک دی برای هدفگذاری استراتژی های ارزی دانست.
رییس  ارجمندی،  خلیل  غالمرضا  دی؛  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
هیئت مدیره بانک دی در نشست با روسا و معاونان شعب ارزی این بانک با تشریح 
پتانسیل های موجود در  به تشریح  بانک دی در سال جاری  ارزی  استراتژی های 

منطقه برای توسعه سهم بازار در حوزه خدمات ارزی پرداخت.
در این نشست، ارجمندی با اشاره به سیاست های کالن بانک در مسیر تغییر 
پورتفولیو و نظام حکمرانی بانک دی گفت: مهمترین وزن پرتفوی درآمدی بانک 
دی در سال جاری به سمت درآمدهای مبتنی بر خدمات ارزی و بانکداری دیجیتال 
حرکت کرده است که در این راستا با راه اندازی سه کمیته عالی استراتژی و بودجه، 
فناوری اطالعات و بین الملل استراتژی ها و سهم بازار این دو حوزه هدفگذاری و 

تعیین شده است.
وی پتانسیل حوزه ارزی را در کشور مطلوب دانست و تصریح کرد: موضوع 
خدمات ارزی و بین الملل یک موضوع بخشنامه ای صرف نیست و نیازمند ساختار، 
برنامه به روز و آگاهی از شرایط تحریمی و سیاست های خارجی نظام جمهوری 

اسالمی است.
در گسترش همکاری های  به سیاست های دولت جدید  توجه  با  افزود:  وی 
منطقه ای با همسایگان، عضویت ایران در قرارداد شانگهای، انعقاد قرارداد ۲۵ ساله 
با چین و برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر، پتانسیل های بسیار بزرگی برای بانک 
وجود دارد تا با تعریف مأموریت ها و استراتژی های جسورانه و طراحی خدمات و 
محصوالت ارزی متنوع، سهم بازار خود را در این عرصه هدفگذاری و تأمین کند.

به  نگاه  در  ارزی  و  ریالی  حوزه های  همگرایی  لزوم  به  اشاره  با  ارجمندی 
مشتریان و طراحی بسته های جامع برای آنها گفت: حوزه های ریالی و ارزی مانند 
دو بال بانک هستند که باید با همگرایی با یکدیگر و ایجاد وحدت رویه، به سمتی 
حرکت کنند که در طراحی بسته های اعتباری برای مشتریان کالن، خدمات ارزی 

مورد نیاز مشتری نیز تعریف و ارائه شود.
وی تصریح کرد: یکی از نیازهای اساسی امروز مشتریان دسترسی به خدمات 
ارزی بر بستر اپلیکیشن های بانک است به گونه ای که از دو معاونت بین الملل و 
فناوری اطالعات انتظار می رود با پیاده سازی فرایند ارائه خدمات ارزی در دی جت، 

زمینه دسترسی مشتریان را به خدمات ارزی تسهیل کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بانک دی بتواند با گسترش آموزش های 
هدفمند و کاربردی برای شعب ارزی به جایگاه موثر و شایسته ای در حوزه ارزی 

در نظام بانکی کشور دست یابد.
در ادامه این نشست نادر حسن پور، معاون بین الملل بانک دی، با تأکید بر لزوم 
تطبیق خدمات ارزی شعب با ابالغیه های قانونی بانک مرکزی و بخشنامه های داخلی 
بانک براز امیدواری کرد که با ثبت و انتقال تجربیات ارزی همکاران، در کنار ارائه 
آموزش های تخصصی به کارکنان، زمینه ارائه خدمات بهتر به مشتریان فراهم شود.

نسخه جدید اپلیکیشن بانک صادرات ایران منتشر شد
ارائه خدمات چک های صیادی در »صاپ«

 نسخه جدید اندروید، ios و نسخه تحت وب اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات 
ایران )صاپ( با امکانات جدید و به منظور تسهیل خدمات متنوع بانکی منتشر شد.

 ios اندروید،  جدید  نسخه  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
با  )صاپ(  ایران  بانک صادرات  پرداخت  اپلیکیشن  وب  تحت  نسخه  و   ۲ .۰۸.۰۰
هدف رفع نیاز پرداخت های خرد غیرحضوری بدون استفاده از کارت های بانکی، 
خدمات چک های جدید صیادی، احراز هویت غیر حضوری و استفاده از خدمات 
سامانه شمس )شعبه مجازی سپهر( بر روی سایت بانک صادرات ایران به نشانی: 

www.bsi.ir قرار گرفت.
اپلیکیشن صاپ برای عملیاتی شدن طرح تحول دیجیتال در  نسخه جدید 
بانک صادرات ایران عالوه بر خدمات متنوع قبلی در شکل جدید، خدمات دیگری 
را برای کاهش نیاز به حضور در شعب در شرایط شیوع بیماری کرونا و تکمیل 
خدمات بانکی غیر حضوری توسعه داده است.خدمات مورد نیاز در قانون چک های 
صیادی با قابلیت ثبت، تایید، انتقال و استعالم چک، کنترل مالکیت کارت، موبایل 
و کد ملی کاربران از طریق پیاده سازی خدمت احراز هویت کامل مشتریان شرکت 

شاپرک در تراکنش کارت به کارت از جمله این تغییرات است.
در نسخه جدید صاپ، سرویس شاهکار برای ثبت کد ملی، کد اتباع سایر 
کشورها هنگام ثبت  نام اولیه در صاپ و کنترل تطبیق کد ملی و کد اتباع ثبت شده 
با شمار موبایل کاربر پیاده سازی شده است. در این نسخه امکان کارت به کارت 
با مبدا بانک سامان نیز فراهم است. همچنین فهرست شعب بانک صادرات ایران 

برای احراز هویت حضوری در سجام در این نسخه افزوده شده است.
همچنین ثبت سیستمی رمز دوم پیامکی برای سپهرکارت ها در نسخه اندرویدی 

و ارائه پیامک به کاربر هنگام ورود به صاپ در این نسخه ممکن شده است.
استفاده کنندگان از نسخه جدید اپلیکیشن صاپ بانک صادرات ایران هنگام 
ورود به این نرم افزار با پیام امنیتی برای عدم استفاده از vpn مواجه خواهند شد. 
در این نسخه همچنین گزینه نیکوکاری برای دو موسسه کاروان محب و کارگشایی 

مهر آمن به روز رسانی شده است.
درج لینک تسهیالت سامانه شمس و افتتاح حساب از طریق این سامانه از 

دیگر خدمات توسعه یافته در نسخه جدید صاپ است.
گفتنی است به دلیل اعمال تغییرات انجام شده، در خصوص الزامات بانک 
مرکزی مبنی بر کنترل مالکیت کارت و گوشی تلفن همراه کاربران در استفاده از 
نرم افزارهای پرداخت، کد ملی متصل به کارت ثبت شده توسط کاربر باید با کد 

ملی متصل به گوشی تلفن همراه یکسان باشد.

تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر:
جای گاز ایران در بازار گران خالی است

تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر گفت: در سال جاری صادرات گاز به عراق 
و ترکیه، به عنوان بزرگترین مشتریان گازی ایران، برای مدت بلندی تقریبا به 
صفر رسید تا شرکت ملی گاز بتواند به مصرف کنندگان داخلی اولویت دهد. این در 
حالی است که بازار جهانی گاز با رشد وحشتناک قیمت مواجه شده است و ایران 

می توانست گاز خود را با قیمت باالیی به همسایگان تحویل دهد.
ایران  به گزارش دنیای جوانان، همایون فلکشاهی درباره وضعیت کنونی 
در بازار نفت و انرژی بویژه حوزه گاز اظهار داشت: متاسفانه با وجودی که ایران 
پتانسیل عظیمی در حوزه نفت و گاز دارد، تاکنون در تبدیل این پتانسیل به واقعیت 
اقتصادی ناموفق بوده است و احتماال در آینده کوتاه مدت ناموفق خواهد ماند. ایران 
دومین بزرگترین ذخیره گازی دنیا و چهارمین ذخایر نفتی جهان را در مالکیت دارد، 

اما تولید و صادرات کشور به خاطر دالیل مختلف محدود است.
چرا از بازار عقب ماندیم؟

وی گفت: در حوزه نفت دلیل اصلی عقب ماندن کشور در بازار، تحریم های 
آمریکا است که فشار حداکثری را بر خریداران تحمیل کرده و همین موضوع تمایل 
خرید نفت از ایران را به شدت کاهش داده است. تنها کشورهایی که هنوز با ایران 
معامله می کنند، چین و سوریه هستند اما نفتی که به سوریه فرستاده می شود به 

احتمال زیاد فروشی نیست و تصمیم »میدان« است.
جای خالی ایران در بازار گران گاز

تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر خاطرنشان کرد: در حوزه گاز نیز با اینکه 
سومین تولیدکننده دنیا هستیم، اما مصرف داخلی هر سال رشد پیدا کرده و پتانسیل 
صادرات را محدود می کند. در سال جاری صادرات گاز به عراق و ترکیه، به عنوان 
بزرگترین مشتریان گازی ایران، برای مدت بلندی تقریبا به صفر رسید تا شرکت 
ملی گاز بتواند به مصرف کنندگان داخلی اولویت دهد. این در حالی است که بازار 
جهانی گاز با رشد وحشتناک قیمت مواجه شده است و ایران می توانست گاز خود 

را با قیمت باالیی را به همسایگان تحویل دهد.
سرگردانی گاز ایران در تحریم ها و ولع قطری ها برای ا ل ان جی

دیگر عقب ماندگی  دلیل  آمریکا  دولت  فشار  و  تحریم ها  کرد:  تاکید  وی 
ایران در بازار جهانی گاز است. در دهه قبل چهار قرارداد ال ان جی با شرکت های 
مختلف اروپایی و آسیایی امضا شده بود تا تکنولوژی ال ان جی به ایران برسد 
در  اوباما،  اقتصادی  اما تحریم های  انجام شود،  پارس جنوبی سریع تر  توسعه  و 
پاسخ به برنامه هسته ای ایران اجازه تداوم حضور این شرکت ها را نداد. همچنین 
مشکالت ویژه دیگری که بر سر قرارداد کرسنت رخ داد صدمه  دیگری وارد 
ایران سومین تولیدکننده گاز دنیا است، سهم کشور در  اینکه  با  بنابراین  کرد. 
بازار جهانی گاز کمتر از یک درصد است. اما آن سوی خلیج فارس، قطر سالی 
نزدیک به ۸۰ میلیون تن ال ان جی صادر می کند و قصد دارد تا ۴ سال آینده 

این حجم را به ۱۳۰ میلیون تن برساند.
نیاز  نیست.  خوش بینانه  اوضاع  نیز  کوتاه مدت  در  شد:  یادآور  لکشاهی  ف
گاز  تولید  سریع  افت  شاهد  که  رسیده  حدی  به  تکنولوژی  و  سرمایه گذاری  ه  ب
پارس جنوبی هستیم و همزمان مصرف گاز به ویژه به خاطر سیاست یارانه انرژی 

در بخش های مختلف کشور هر سال رشد شدیدی پیدا می کند.
نگاه تمام دنیا به چین و هند است

نوظهور و در حال توسعه گفت:  بازارهای  به  ایران  لزوم ورود  وی درباره 
فقط  نه  اقتصادی  اولویت  بزرگترین  هند  و  چین  مانند  نوظهور  شورهای  ک
صادرکنندگان انرژی بلکه تقریبا تمامی حوزه های اقتصادی دنیا هستند، زیرا اکثر 
رشد اقتصادی جهانی در آینده بلندمدت را در این کشور ها مشاهده خواهیم کرد. 
با باال رفتن قدرت خرید طبقات متوسط این کشورها، مصرف اقتصادی و در ضمن 
مصرف انرژی این کشورها رو به افزایش است. بنابراین کشورهای صادرکننده نفت 
امارات، روسیه و صادرکنندگان گاز مثل روسیه، آمریکا،  مانند عربستان، عراق، 
قطر و استرالیا سعی می کنند تا سهم بیشتری از این بازار به دست بیاورند. اما 
برای ایران اهمیت دادن به این کشورها در استراتژی اقتصادی نه فقط یک دلیل 

اقتصادی دارد بلکه یک تصمیم سیاسی هم هست.
حق انتخاب نداریم

تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر ادامه داد: به دلیل تحریم ها، تعداد زیادی 
از بازارهای جهانی درها را بروی شرکت های ایرانی بسته اند و ایران حق انتخابی 
ندارد جز اینکه به طرف شرق برود به خصوص چین که حاضر است تا حدی از 
ریسک تحریم های آمریکا بگذرد. همچنین به خاطر مشکالت اقتصادی؛ دولت و 
دیگر نهادهای داخلی، چاره ای جز دنبال کردن پشتیبانی اقتصادی برخی کشورها 

از جمله چین، ندارند.
نفت سنگین ایران بهترین گزینه برای اروپا

وی درباره پتانسیل ایران برای دسترسی به بازارهای دست اول بیان داشت: 
تا زمانی که تحریم ها لغو نشوند تقریبا هیچ شانسی نداریم. تنها چند شرکت چینی 
احتماال به خاطر پاداش و تخفیف شگفت انگیز حاضر به معامله با ایران هستند. 
به نظر من متاسفانه اگر تغییر سیاسی مهمی اتفاق نیفتد، آمریکا جلوی پیشرفت 
اقتصادی ایران را خواهد گرفت. اما از طرف دیگر کشورهای آسیایی مانند هند و 
ژاپن از تمایل خود برای خرید نفت ایران در صورت لغو تحریم ها خبر داده اند. در 
نهایت، تصمیم تراکنش با ایران یک تصمیم اقتصادی است. مثال اگر شرکت های 
پاالیشی اروپا دنبال نفت سنگین با قیمت پایین باشند و ایران بهترین گزینه باشد، 
آن زمان ایران می تواند به این بازارها دستیابی پیدا کند، البته به شرط این که 

ریسک تحریم آمریکا وجود نداشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

یارانه، اثر مثبتی در رفاه مردم ندارد 
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زیر نظر: محمد امامی

بازگشت نفت به مدار صعود 
قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر دورنمای 

محدودیت عرضه آمریکا، افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت با 9۵ سنت معادل ۱.۳ درصد افزایش، به 
۷۴ دالر و ۸۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه حدود دو 

درصد سقوط کرده بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱.۳ درصد افزایش، 
به ۷۱ دالر و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته 

۲.۳ درصد ریزش کرده بود.
تحلیلگران گروه تحقیقات ANZ اعالم کردند نیروگاههای جهانی به 
دلیل افزایش قیمتهای گاز و زغال سنگ و طوالنی شدن اختالالت عرضه 
در خلیج مکزیکو پس از طوفان آیدا، به استفاده از نفت کوره روی می آورند. 
اگرچه رشد اقتصادی آهسته تر چین و ابهام پیرامون زمان آغاز تعدیل برنامه 
خرید اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا روی فضای بازار سنگینی می کند 
اما تحوالت دیگر به قیمتهای باالتر نفت اشاره دارند. با این حال سرمایه 
گذاران در بازارهای داراییهای مالی از پیامدهای بحران بدهی سنگین شرکت 
اورگراند چین و تاثیر آن بر بازارهای مالی در بلندمدت به وحشت افتاده اند.

بازار شرکت OANDA گفت: مشکالت  دوارد مویا، تحلیلگر ارشد  ا
اورگراند دورنمای دومین اقتصاد بزرگ جهان را تهدید می کند و بعضی از 
سرمایه گذاران دورنمای رشد اقتصادی چین و مطمئن بودن سرمایه گذاری 

در این کشور را زیر سوال برده اند.
بر اساس گزارش رویترز، اگرچه دورنمای اقتصاد چین بر بازار سنگینی 
می کند اما انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا تحکیم سیاست پولی خود 
را آغاز کند که سرمایه گذاران را نسبت به داراییهای پرریسک تری مانند 

نفت محتاط تر می کند.
در این بین، اوپک برگزاری مراسم حضوری برای گرامیداشت شصتمین 
سالگرد تاسیس این سازمان در بغداد را از ۳۰ سپتامبر )هشتم مهر( به اوایل 
سال ۲۰۲۲ موکول کرد. اوپک با امید به امکان برگزاری حضوری این مراسم 
که  نخستین مراسم حضوری این گروه از مارس سال ۲۰۲۰ خواهد بود، 
در ژوئن دعوتنامه هایی برای این مراسم ارسال کرده بود اما منابع آگاه به 

رویترز گفتند محدودیتهای مربوط به کرونا مانع برگزاری این رویداد شد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعالم کرد؛
افزایش ۲۳ درصدی تعرفه مشترکان پر مصرف برق

مدتی است که قبوض نجومی مهمان ناخوانده سبد برخی از خانواده ها 
شده است که علت آن نیز از سوی صنعت برق، مصرف باالی مشترکان به دلیل 
افزایش دمای هوا اعالم می شود؛ با این حال اگر مشترکان ابهامی در قبوض 
خود می بینند می توانند اعتراض خود را از طریق سامانه برق من اعالم کنند.
با بررسی قبض های صادرشده امسال در شرکت  توانیر مشخص شده که 
حدود ۸۲ درصد )۲۵ میلیون مشترک( کمتر از الگوی تعیین شده )در مناطق 
معتدل ۳۰۰ کیلووات ساعت( مصرف برق داشته اند؛ برای این گروه از مشترکان 
فقط ۷ درصد افزایش ساالنه بر اساس مصوبه دولت اعمال شده که قبض برق 

عمده این مشترکان رقم بسیار پایینی است.
حدود ۱۵ درصد مشترکان، مابین الگوی تعیین شده تا دو برابر الگو مصرف 
داشته اند، برای این دسته از مشترکان عالوه بر افزایش ساالنه ۷ درصد تعرفه، 
مشمول ۱6 درصد افزایش به دلیل مصرف باالتر از الگو شده اند و در مجموع 

۲۳ درصد افزایش تعرفه در قبض آنها اعمال شده است.
آنطور که همایون حائری-  معاون برق و انرژی وزارت نیرو- اعالم کرده، 
بیشترین رقم قبض ها برای دسته سوم مشترکان خانگی بسیار پر مصرف صادر 
شده که کمتر از ۳ درصد مشترکان معادل ۸۵۰ هزار مشترک را شامل می شود 

که بیش از دو برابر الگو مصرف داشته اند.
به گفته وی، بهای برق این دسته از مشترکان نیز بر اساس قانون بودجه 
به صورت غیر یارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی تعیین و بنابراین فقط 

یارانه ای برق  نرخ غیر  بر اساس  الگوی مصرف  برابر  از دو  رای میزان مازاد  ب
محاسبه می شود. این گروه از مشترکان )کمتر از ۳ درصد مشترکان خانگی( با 
اعمال روش های مدیریت مصرف به سهولت می توانند مصرف برق خود را به 
سطح الگوی مصرف کاهش داده تا نه تنها شامل افزایش قیمت برق نشوند بلکه 

از کاهش قابل مالحظه ای در صورتحساب برق خود بهره مند شوند.
حال اگر اشتباهی در قبوض رخ داده باشد و مشترکی نسبت به مبلغ صادر 
شده ابهام داشته باشد می تواند آن را پیگیری کند، مصطفی رجبی مشهدی- 
سخنگوی صنعت برق کشور در همین رابطه گفت: هرکسی که تردیدی در میزان 
مصرف خود دارد می تواند در سامانه برق من در بخش بازرسی کنترل درخواست 
خود را ثبت کند، پس از درخواست مشترک بررسی به طور کامل صورت می 

گیرد و اگر اشتباهی صورت گرفته باشد برطرف خواهد شد.
در  که  است  این  از  حاکی  گرفته  صورت  های  بررسی  کرد:  تاکید  ی  و
بخش عمده درخواست ها مشکلی در کنتور نبوده و افزایش مصرف مشترکان 
به دلیل افزایش دما عامل اصلی افزایش هزینه قبوض بوده است، با این حال 
جای نگرانی نیست و هر مشترکی که ابهام داشته باشد می تواند به راحتی آن 

را پیگیری و پاسخ دریافت کند.

بسیاری از ارزهای دیجیتالی بین 
۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش خود را طی ۲۴ 

ساعت از دست دادند.
نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
ارزهای  بازار  ارزش  سی ان بی سی،  ز  ا
بار  بیستمین روز سپتامبر  دیجیتالی در 
دیگر به زیر دو تریلیون دالر برگشت. 
در همین زمان السالوادور که به عنوان 
به  را  بیتکوین  جهان  کشور  خستین  ن
عنوان پول رسمی پذیرفته است، اقدام 
السالوادور  بیتکوین کرد.  ه خرید ۱۵۰  ب
دارد.  اختیار  در  بیتکوین   ۷۰۰ کنون  ا
نایب بوکله- رییس جمهور السالوادور- در 
توییتی نوشت: کشور در کف قیمتی اقدام 
به خرید بیتکوین کرد. یک نصیحت: در 
کف قیمتی خرید کنید تا نوسانات بازار 

نتواند به شما آسیبی برساند!
ز  ا استفاده  میزان  فزایش  ا ا  ب
اقدامات مخرب هکرها و  رمزارزها در 
مجرمان اینترنتی،  منابع آگاه از بررسی 
بایدن  دولت  توسط  ممکن  قدامات  ا
اند  داده  خبر  مجرمانی  با  مقابله  رای  ب
قربانیان  از  افزاری  باج  حمالت  با  ه  ک
دیجیتالی  ارزهای  پرداخت  طلب  ود  خ
را می کنند. دولت بایدن امیدوار است 
به  اینترنتی  مجرمان  دسترسی  لوی  ج
درگاه های پرداخت متصل به ارزهای 
دیجیتالی را بگیرد چرا که این مساله در 
حال تبدیل شدن به یک تهدید واقعی 

برای امنیت ملی آمریکا است.  
رییس بانک مرکزی اروپا که سابقه 
طوالنی در حمله به رمزارزها دارد، در 
را  دیجیتالی  ارزهای  جدیدی  خنان  س
افزوده  و  دانسته  پرریسک  و  مشکوک 
طبقه  عنوان  به  را  ها  آن  نباید  ست  ا

جدیدی از ارز در نظر گرفت. کریستین 
الگارد با انتقاد از مصرف باالی انرژی 
برای استخراج رمزارزها گفت: می توان 
کارکرد  با  چیزی  اسکناس،  جای  به 
مشابه را به شکل دیجیتالی داشت اما 
این کار باید توسط بانک های مرکزی 

انجام شود.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۱۸۸۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 
شده  کمتر  درصد   ۱۱.6۳ قبل  روز  به 

است.
کل  درصد   ۴۲ حاضر  حال  در 
بیت  اختیار  در  دیجیتالی  ارزهای  بازار 
اتریوم  اختیار  در  درصد   ۱۷ و  کوین 
است. بیت  کوین ۱۲ سال پیش توسط 
بستر  بر  معامله گران  از  گمنامی  گروه 
از سال ۲۰۰9  و  ایجاد شد  بالک چین 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.  
ی  ها ز ر ا قیمت  نی  سا ر ز و به ر
دیجیتال این رده حاوی تغییرات قیمتی 
ارزش  نظر  از  بزرگ  دیجیتالی  ارز   ۱۰

بازار است.
۱- بیت کوین

قیمت: ۴۳ هزار و ۳۳۷.96 دالر
ساعت:   ۲۴ طی  قیمتی  تغییرات 

9.۱۷ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۲.9۴ درصد کاهش
۲- اتریوم

قیمت: ۳۰۲۵.۲۴ دالر
ساعت:   ۲۴ طی  قیمتی  تغییرات 

۱۰.۰۷ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

6.۰6 درصد کاهش
۳- کاردانو

قیمت: ۲.۰۷ دالر
ساعت:   ۲۴ طی  قیمتی  تغییرات 

۱۱.6۸ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۱۴.۳۵ درصد کاهش
۴- بایننس کوین

قیمت: ۳66.۱۸ دالر
ساعت:   ۲۴ طی  قیمتی  تغییرات 

۱۲.۰۵ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۷.۷۰ درصد کاهش
۵- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دالر
ساعت:   ۲۴ طی  قیمتی  تغییرات 

۰.۰۱ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۰.۰۱ درصد افزایش
6- ریپل

قیمت: ۰.9۳۸ دالر
ساعت:   ۲۴ طی  قیمتی  تغییرات 

۱۴.۰۷ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۱۳.۳۸ درصد کاهش
۷- سوالنا

قیمت: ۱۳6.۱۴ دالر
ساعت:   ۲۴ طی  قیمتی  تغییرات 

۱۳.۷۳ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۱۷.۱۰ درصد کاهش
۸- پولکا دوت

قیمت: ۲۸.۳۵ دالر
ساعت:   ۲۴ طی  قیمتی  تغییرات 

۱۷.9۰ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۲۰.6۲ درصد کاهش
9- دوج کوین

قیمت: ۰.۲۰۸ دالر
ساعت:   ۲۴ طی  قیمتی  تغییرات 

۱۲.۳6 درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۱۱.۵۱ درصد کاهش
۱۰ - یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دالر
ساعت:   ۲۴ طی  قیمتی  تغییرات 

۰.۰۱ درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۰.۰۱ درصد افزایش

ورود هکرها و مجرمان اینترنتی موجب شد؛ 

سقوط بی سابقه قیمت ارزهای دیجیتالی
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به گزارش روابط عمومی 
اصفهان  استان  گاز  شرکت 
مدیر  روش  نیک  مهندس 
ایران  گاز  انتقال  تلمتری  و  مخابرات 
عامل  حضورمدیران  با  که  نشستی  در 
شرکت  و  اصفهان  استان  گاز  شرکت 
عملیات انتقال گاز منطقه دو برگزار شد 
با اشاره به اهمیت طرح جامع مخابرات 
مخابرات  انداز  چشم  سند  عنوان  به 
شرکت ملی گاز ایران گفت: این طرح 
های  شرکت  ارتباطی  نیازهای  تمامی 
پاالیش گاز، شرکت های گاز استانی، 
مناطق عملیات انتقال گاز و واحدهای 
ستادی و هم چنین سیاست گذاری در 
خصوص نحوه توسعه شبکه های فیبر 
آوری  فن  آخرین  از  استفاده  و  نوری 

مخابراتی روز دنیا را تعیین می کند.
علوی،  مهندس  نشست  این  در 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
ارتباطی  سیستم  داشتن  اینکه  بیان  با 
پایدار و امن در شرایط کنونی وبا توجه 
بسیار  تکنولوژی  روزانه  پیشرفت  به 
الزم و ضروری است، گفت: با داشتن 
این ویژگی امکان فراهم کردن خدمات 

مطلوب به ذینفان فراهم می شود.
مخابراتی  های  زیرساخت  وی، 
این شرکت را مناسب دانست و گفت: 
سامانه های مخابراتی متعددی از جمله 
؛ سرویس انتقال مکالمات رادیویی )بی 
سیم( بر بستر شبکه IP، بهره برداری 
کالنشهر  در  مکانیزه  امداد  سامانه  از 
شهرستانها،  در  آن  توسعه  و  اصفهان 

مانیتورینگ ایستگاهها، ارتباطات تلفنی 
روی  گاز  ادارات  دیتای  ارتباطات  و  
راه  از  )وایرلس(، قرائت  بستر بی سیم 
ارتباطات  و  ها  ایستگاه  اطالعات  دور 
 .. و    APN امن  بستر  بر  امدادگران 
نمونه هایی از اقدامات و نوآوری های 

این حوزه می باشد.
الزم به ذکر است، در این نشست 
استفاده از زیر ساخت فیبر نوری شرکت 
سایر  و  دو  منطقه  گاز  انتقال  عملیات 
مناطق عملیاتی انتقال گاز، بررسی فنی 
و پدافندی زیر ساخت APN بصورت 
ویژه جهت یکپارچه سازی و اجماع نظر 
در خصوص استفاده از این بستر برای 

کاربری های مرتبط در سطح ملی گاز، 
گاز  انتقال  عملیات  شرکت  با  تعامل 
زیرساخت  از  استفاده  دو جهت  منطقه 
و  متقابل  مخابراتی  های  سایت  و  ها 
ایجاد یک فرکانس مشترک به عنوان 
پیشنهاداتی  جمله  از  بحران  فرکانس 
این نشست  در  بود که جهت تصویب 

مطرح گردید.
تداخل  مشکل  رفع  همچنین، 
فرکانسی در سطح کالنشهر اصفهان، 
ارتقا کیفی و کمی چارت سازمانی واحد 
جهت  منسجم  روالی  تعیین  مخابرات، 
اعالم قطع ارتباط ایستگاه ها و تسریع 
رسمی  اعالم  ارتباط،  مجدد  برقراری 

از  نیز  نیاز  مورد  باند  پهنای  درخواست 
نشست  این  در  که  بود  مواردی  جمله 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنی است، مقرر گردید؛ کمیته 
واحدهای  از  نمایندگانی  حضور  با  ای 
شرکت  گیری  اندازه  و   IT مخابرات،
شرکت  مخابرات  واحد  نماینده  گاز، 
برای  دو  منطقه  گاز  انتقال  عملیات 
فصلی  بصورت  تی  جلسا ری  ا برگز
بررسی  و  اطالعات  دل  تبا جهت 
در  تسریع  همچنین  و  ها  زیرساخت 
اطالع رسانی حوادث و بحران و بررسی 
فنی اطالعات الیه های GIS بین دو 

شرکت تشکیل گردد.

بررسی طرح جامع مخابرات شرکت ملی گاز ایران 
در شرکت گاز استان اصفهان

گازسوز  رایگان  به  رضوی  خراسان  در  خودرو   ۸۰۰ و  ۹هزار 
شده است

سمیه باقرزاده مشهدمقدس-مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراسان رضوی گفت: 9 هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی عمومی از خرداد 
ماه پارسال در این منطقه به طور رایگان گازسوز شد و مالکان هزار و ۲۰۰ دستگاه 
خودروی دیگر در سطح خراسان رضوی در نوبت اقدام فنی برای گازسوز کردن 

موتور خودروهای خود به سر می برند.
 علی  اصغر اصغری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ۵۰ کارگاه تخصصی 
و دارای مجوز فنی الزم در استان خراسان رضوی عملیات دوگانه سوز کردن موتور 

خودروهای متقاضی را بر عهده دارند.
وی ادامه داد : ۱6 واحد از مجموع ۵۰ کارگاه مجاز گازسوز کردن خودروها 
در خراسان رضوی عملیات فنی گازسوز کردن موتور خودروهای عمومی را به 

شکل رایگان انجام می دهند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: 
واحدهای تولید مخازن و کیت ویژه موتورهای گازسوز نیز در قالب قرارداد با 
کارگاههای مجاز این حوزه و بر اساس درخواست  آنها ادوات الزم گازسوز نمودن 

موتور خودروها را به طور مستقیم در اختیار این کارگاهها قرار می دهند.
افزود: متقاضیان گازسوز کردن موتور خودرو، می بایست به این  اصغری 
منظور با مراجعه به »سامانه اطالعات جامع خودروهای دوگانه سوز کشور« فعال 
در شبکه اینترنت به آدرس gcr.niopdc.ir در آن ثبت نام الزم را انجام دهند 

که البته ثبت نام در این سامانه از اواخر اردیبهشت ماه پارسال آغاز شده است.
وی ادامه داد: این متقاضیان پس از طی روند ثبت نام در سامانه اطالعات 
جامع خودروهای دوگانه سوز کشور با ثبت کد ملی، شماره تلفن همراه و دیگر 
مشخصات الزم، می توانند برای گازسوز کردن خودروی خود در زمان مناسب به 

نزدیکترین کارگاه منتخب مراجعه کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: 
هزینه گازسوز کردن موتور خودروهای عمومی بر عهده وزارت نفت و شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی است و وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی به همین منظور با تولیدکنندگان مخازن و کیت ویژه موتورهای گازسوز، 

قرارداد منعقد کرده اند.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی، ۱۳۷ باب 
جایگاه سی.ان.جی دارد و روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب گاز طبیعی 

فشرده در این منطقه مصرف می شود.

نخستین بار در کشور صورت گرفت؛
دبی سنجی منهول های شبکه فاضالب شهر اصفهان به صورت 

آنالین
نخستین بار در کشور امکان اندازه گیری سطح، سرعت، دما و حجم فاضالب 

جاری در شبکه های فاضالب شهر اصفهان به صورت بر خط فراهم شد. 
مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی فاضالب شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: در حال حاضر تجهیزات دبی سنجی در 
۱۰ نقطه از شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب شهر اصفهان نصب شده که در 

کشور بی نظیر است. 
علیرضا زمان میرآبادی گفت: این سامانه شامل ۱۰ ایستگاه دبی سنجی 
ثابت و ۱۰ ایستگاه دبی سنجی متحرک است که امکان ثبت و تحلیل داده ها 

در مورد چگونگی هدایت شبکه فاضالب شهر اصفهان را به کاربران می دهد. 
وی افزود: تحلیل این داده ها از آن جهت مهم است که به ویژه هنگام 
بارندگی و ورود آب باران به شبکه جمع¬آوری و انتقال فاضالب، امکان گزارش به 
سامانه ۱۲۲ و واحدهای رسیدگی به حوادث جهت برنامه ریزی برای هدایت جریان 
فاضالب و جلوگیری از پس زدگی فاضالب به داخل منازل را فراهم می سازد. 

مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی فاضالب آبفای استان اصفهان با 
اشاره به لزوم پیشگیری از         پس¬زدگی فاضالب خانگی در زمان بارندگی 
عنوان کرد: این سامانه امکان اعالم هشدار باالزدگی فاضالب را می دهد تا در 
صورت بروز مشکل، نسبت به رفع گرفتگی و ترمیم شبکه جمع آوری و انتقال 
فاضالب اقدام شود. وی از دیگر مزایای دبی سنجی منهول های شبکه فاضالب 

را مدیریت حجم ورودی تصفیه خانه های فاضالب اعالم کرد. 
گفتنی است فناوری دبی سنجی منهول های شبکه فاضالب به صورت 
سنجش بر اساس Area Velocity است. در این فناوری، دستگاه دبی سنج 
در داخل منهول به صورت مغروق در جریان فاضالب قرار می گیرد و سپس 
اطالعات جمع آوری شده آن از طریق کابل به تابلوی جمع آوری و سپس از 

طریق پیامک به مرکز تحلیل داده ها ارسال می شود.

۹۰ درصد روستاهای باالی ۲۰خانوار ایالم به اینترنت پرسرعت 
مخابرات مجهز شد

ایالم_مدیرمخابرات منطقه ایالم گفت: تاکنون 9۰درصد روستاهای باالی 
۲۰خانوار استان به اینترنت پرسرعت مخابرات مجهز شده است.

حشمت اسدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری اخبار  شبکه استانی ایالم 
اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور و افزایش نیاز مردم به خدمات 
غیرحضوری و به دنبال آن باال رفتن میزان استفاده از اینترنت، مخابرات منطقه ایالم 
با اتخاذ تدابیر الزم اقدام به بروزرسانی و ارتقاء شبکه ثابت و همراه نمود که ماحصل 
آن افزایش پهنای باند و تسهیل و تسریع دسترسی به اینترنت در کل استان بود.
وی افزود: همزمان با آغاز این بیماری و به منظور توسعه شبکه در فازهای 
دغدغه  عمده  که  روستایی  درمناطق  ویژه  به  مختلف  های  پروژه  و  توسعه 
مسئولین  توسط  گرفته  صورت  های  ونیزباتالش  هست  استان  شریف  مردم 
استان،نمایندگان محترم مجلس وهمکاران اداره کل ارتباطات، اقدامات اساسی 
انجام گرفته استمدیرمخابرات منطقه ایالم گفت: در سایه خدمات مخابرات تاکنون 
9۰درصد روستاهای باالی ۲۰خانوار استان به اینترنت پرسرعت مخابرات مجهز 
شده است که همزمان باشروع سال تحصیلی جدیددراین روستاها ومناطق محروم 

دانش آموزان بتوانند دسترسی آسان به اینترنت داشته باشند
وی بیان داشت: ۱۰درصد باقیمانده عمدتا مناطق دورافتاده ای هستندکه 
به لحاظ دسترس وزیرساختهای ارتباطی مشکالت خاصی دارندکه طبق برنامه 
ریزی صورت گرفته تاپایان امسال، ۷۰درصدومابقی درسال ۱۴۰۱ به اینترنت 

پرسرعت متصل می شوند.

۱۹ میلیارد تومان برای ترمیم و الیروبی پُل های استان بوشهر 
نیاز است

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر گفت: ۱9 میلیارد 
تومان اعتبار برای ترمیم و الیروبی ُپل های این استان نیاز است.

سید حمید رضا علم  افزود: از این میزان اعتبار ۱۰ میلیارد تومان برای ترمیم 
و بازسازی ُپل هاو 9 میلیارد تومان نیز برای الیروبی ۲ ُپل ُکُلل و ُموند نیاز است.

وی اضافه کرد: در زمان حاضر 9 هزار و ۵۱۲ دستگاه ُپل شامل ۱۴هزار و 
۲۳۴ دهانه، ۱۲ تونل و ۱۷ آب نما در استان بوشهر وجود دارد که از این تعداد ۱۳۸ 
پل بعنوان پل ترافیکی شناخته می شود.علم اظهار کرد: شرایط اقلیمی، دست کاری 
رودخانه ها در باال دست و بی توجهی ماشین های سنگین نسبت به تناژ بار حمل 

شده امروز باعث شده بیشتر ُپل های استان استحکام الزم را نداشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به خرابی های ُپل های استان و وقوع بارش های رگباری 
در فصل پائیز و زمستان نیاز است اعتبار ویژه ای برای ترمیم و بازسازی ُپل های 
استان بوشهر اختصاص یابد.علم با اشاره به ضرورت بازسازی تعدادی از پلُ های 
روستایی گفت: در زمان حاضر ُپل ُکُلل و ُپل ُموند )برگشت( با توجه به رسوبات 
زیاد نیاز به الیروبی دارند.وی یادآور شد: همچنین با توجه به بسته شدن محور 
شیف - گناوه به دلیل بارندگی؛ امسال با 6 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات 
ملی ۱۴۴ ُپل باکسی )پیش ساخته( تهیه شده که با توجه به آغاز فصل پائیز و 

احتمال بارندگی در این فصل نصب این پلها انجام می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر گفت: همچنین تعمیر 

پل سید رضا در محور کمربندی گناوه نیز در دست اجرا است.

توسط  جاری  سال  نخست  ماهه   ۶ در  رسانی  خدمت  هزار   ۱۶
اورژانس نیشابور انجام پذیرفت.

به گزارش خبر نگار  روزنامه کشوری جوانان در شهرهای نیشابور زبرخان و 
فیروزه سید موسی الرضا حسینی  مصطفی افشارنیک رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی نیشابور گفت: خدمات اورژانس ۱۱۵ نیشابور در 6 ماه نخست 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۲۱درصد افزایش داشته و بیش از 

۱6 هزار خدمت رسانی انجام شده است. 
مصطفی افشار نیک در این نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: اورژانس 
نیشابور دارای 9 پایگاه شهری و ۱۵ پایگاه جاده ای و یک پایگاه اورژانس هوایی 

می باشد، همچنین این مرکز دارای ۳6دستگاه آمبوالنس می باشد.
او افزود: ۱6هزار و ۸۸۸ بیمار و مصدوم در 6 ماه نخست سال جاری خدمات 
درمانی دریافت کرده اند، ۱۰هزار و 9۳۱ مورد ماموریت شهری و ۵هزار و 9۵۷مورد 
و  تصادفی  ۱۸۴مورد  و  ۴هزار  تعداد  این  از  که  گرفته  ای صورت  جاده  ماموریت 
۱۲هزار و ۷۰۴مورد غیر تصادفی بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
ماموریت ها به ترتیب شهری۷/۱۷درصد، جاده ای ۱/۲۸درصد، تصادفی۳/۱۴ درصد 

و غیرتصادفی6/۲۳درصد افزایش داشته است.
 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور با اشاره به این 
که در سال جاری تعداد کل تماس ها افزایش ۲درصدی داشته است گفت: از ابتدای 
سال تا کنون ۷6 هزار و ۴۳۳ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس برقرار شده است 
که از این تعداد ۱۱هزار و ۳9۴ تماس مشاوره و بیش از پنج هزار تماس مزاحمت 
تلفنی بوده است که خوشبختانه مزاحمت ها ۱۱درصد نسبت به مدت مشابه شش 

ماهه گذشته کاهش پیدا کرده است.
انجام  با  نیشابور  هوایی  اورژانس  جاری  اول سال  ماهه  در6  کرد:  اضافه  او 
خدمت  شهرستان  این  نقاط  اقصی  در  مصدوم  و  بیمار   ۳۰ به  پروازی  ۲۰سورتی 

رسانی کرده است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی بیان نمود: با پیگیری های انجام شده در سال 
جاری ۳۴ نفر به نیروی انسانی اورژانس ۱۱۵ اضافه شده است و امیدواریم در سال 

جاری مجوز استخدام بسیار خوبی به این مرکز اختصاص داده شود.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور در پایان به نقش 
موثر و مهم خیرین در حوزه سالمت اشاره نمود و از اقدامات شاخص خیرین گفت: 
مدافعین  ای  جاده  اورژانس  پایگاه  جنتی  خانم  خیر سالمت  با کمک  خوشبختانه 
سالمت در سال جاری به بهره برداری رسید و با کمک خیر سالمت حاج حسین 
یوسفی کلنگ زنی پایگاه اورژانس اسحاق آباد انجام شد، همچنین خیرین سالمت 
در 6 ماهه اول با اهدای دو دستگاه تله مدیسین، یک دستگاه اکسیژن ساز، ۳۴عدد 
کپسول اکسیژن، ۳دستگاه یخچال، ۱۵عدد مانومتر و۵۰ میلیون وجه نقد کمک های 

زیادی به اورژانس ۱۱۵ کرده اند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ضمن اعالم رضایت 9۴ونیم 
درصدی شهروندان از عملکرد اورژانس ۱۱۵ نیشابور در شش ماهه نخست سال 
گفت: در سال گذشته ۷6 درصد شهروندان از عملکرد اورژانس ۱۱۵رضایت داشته 
اند که با فراخوان پویش جمالت شفابخش بین کارکنان اورژانس ۱۱۵ و همچنین 
راه اندازی سامانه پیامکی رضایت سنجی شهروندان از عملکرد اورژانس ۱۱۵، تاثیر 

دوچندانی در میزان رضایت مردم داشته است.

نماینده خ حسینی کاشمر:
نقشه فرهنگی کشور سال هاست خاک می خورد/ ضرورت تدوین 

برش شهرستانی نقشه مهندسی فرهنگی
کشور  فرهنگی  نقشه  اینکه  بیان  با  کاشمر  حسینی/امام جمعه  فاطمه  سیده 
در ۱۲۰ صفحه ابالغ  شده اما سال هاست که در کتابخانه ها خاک می خورد، گفت: 
اگرچه حدود یک سال است که برش استانی آن ارائه  شده اما ضروری است نسبت 
به تدوین برش شهرستانی نقشه مهندسی فرهنگی اقدام شود تا در چارچوب یک 

برنامه مشخص حرکت کرد.
 حجت االسالم جواد طاهری عصر امروز در اولین نشست با اصحاب رسانه 
کاشمر با تبیین جایگاه و کارکرد نماز جمعه اظهار کرد: نماز جمعه نیز یک رسانه 
مؤثر است، چرا که شخص امامت جمعه تریبون دار آن است و هر هفته در اجتماع 

جمعه با مردم و مسئوالن صحبت می کند.
امام جمعه کاشمر با تأکید بر اینکه تهیه و تدوین نقشه پیشرفت شهرستان، 
افزود: در این نقشه باید وظایف و مأموریت ها برای دستگاه ها، نهادها و اقشار مختلف 

مشخص باشد تا به صورت هماهنگ عملیات انجام شود.
بیان اخالق کارگزاران نظام و گوشزد کردن مسائل به مسئوالن در  با  وی 
جلسات شورای اداری توسط امام جمعه را به عنوان یک عضو مؤثر از وظایف امامت 
جمعه عنوان و ابراز کرد: عالوه بر پیگیری اخالق مدیریت اسالمی در جلسات شورای 
اداری، موارد و موضوعاتی در سطح شهر که تبدیل به مشکل یا معضل شده و برای 

رفع آن نیاز به طرح در جلسات است عنوان می شود.
طاهری با اشاره به اینکه امام جمعه به عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان می تواند در مقدرات فرهنگی شهرستان اثرگذار باشد، یادآور شد: در این 
راستا ضرورت دارد نقشه راهی با همفکری مسئوالن، نخبگان و اقشار مختلف مردم 

ایجاد و تدوین کرد و بر اساس آن به وظایف عمل کرد.
امام جمعه کاشمر با اذعان به اینکه نقشه فرهنگی کشور در ۱۲۰ صفحه ابالغ  
شده اما سال هاست که در کتابخانه ها خاک می خورد، تصریح کرد: اگرچه حدود یک 
سال است که برش استانی آن ارائه  شده اما ضروری است نسبت به تدوین برش 
شهرستانی نقشه مهندسی فرهنگی اقدام شود تا در چارچوب یک برنامه مشخص 

حرکت کرد.
وی با بیان اینکه مسئولیت ستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان را نیز 
عهده دار است، گفت: در این زمینه می طلبد که آمران به معروف سازمان دهی شوند 
و افرادی که تمایل به همکاری در این حوزه دارند آموزش های الزم را فرابگیرند 
و بر اساس مأموریت های تعریف شده گام بردارند و اگر فردی خالف نقشه حرکت 

کرد، خبرنگاران باید آن را گوشزد کنند.
برای سیاست گذاری،  فرهنگ عمومی محلی  اینکه شورای  بیان  با  طاهری 
تصویب و تقویت طرح هاست و اولین وظیفه این شورا تهیه و معرفی نقشه و مهندسی 
فرهنگی است، اظهار کرد: ما نه نقشه داریم و نه مهندسی فرهنگی می کنیم، بلکه 
همه مهندسی فرهنگ انجام می دهیم و موضوعات را به دو دسته خوب و بد تقسیم 
باید سبک مهندسی  و  این در حالی است که فرهنگ مشخص است  و  می کنیم 

فرهنگی به عنوان یک نقشه تدوین و در دسترس قرار گیرد.
امام جمعه کاشمر با اشاره به اینکه رسانه جمعه یک تفاوت با سایر رسانه ها 
دارد، افزود: نماز جمعه یک مخاطب مستقیم دارد که نمازگزاران جمعه هستند که از 
اقصی نقاط شهرستان حضور می یابند، بنابراین اجتماع جریان ساز است اما متأسفانه 

از این جریان سازی استفاده نکرده ایم.
وی با تأکید بر اینکه از رسانه و تریبون نماز جمعه نباید به نفع جریان و یا 
گروه خاصی استفاده کرد تا همه از این سنگر وحدت بخش استفاده کنند، ابراز کرد: 
خبرنگاران باید نسبت به خطبه ها مطالبه گری داشته باشند تا خطیب نیز صدای جمع 

باشد و هدایتگر به سمت اهداف بر اساس نقشه باشد.
طاهری ادامه داد: خبرنگاران با همراهی و همفکری رسانه جمعه می توانند در 
راستای کمک به رفع مشکالت و معضالت جامعه و تالش برای ارتقا و پیشرفت 
منطقه در تمامی حوزه ها موجی ایجاد کند که منتج به نتایج مطلوب و اثرگذار شود.
امام جمعه کاشمر با بیان اینکه دعوت به وحدت و یکپارچگی از رسالت هایی 
است که بر دوش امام جمعه گذاشته  شده است، عنوان کرد: برای موفقیت در این 
زمینه به امام جمعه ها دستور شفاهی داده  شده که در عزل و نصب ها دخالت نکنند و 
این فصل الخطاب است، اما این بدان معنا نیست که در هدایت و راهنمایی دخالت 
نکند، بلکه توصیه به شایسته ساالری و استفاده از افراد توانمند و اثرگذار توصیه هایی 

است که می تواند در انتخاب افراد مؤثر باشد. 
وی با تأکید بر اینکه هر شهر و منطقه ای که در آن چندصدایی و بوی اختالف 
بیرون بیاید، انگیزه از سوی مرکز استان و پایتخت برای کمک به این مناطق وجود 
ندارد، تصریح کرد: بودجه ها آن قدر زیاد نیست که به همه برسد و معمواًل مناطقی 
که بهتر بودجه را هزینه کنند برنده هستند، بنابراین شهرهایی که دارای برنامه و 

نقشه باشند قطعًا در جذب اعتبارات موفق تر خواهند بود.
یک  استعداد  و  ظرفیت  لحاظ  به  ترشیز  منطقه  اینکه  یادآوری  با  طاهری 
ایجاد  و  طرح ها  به دنبال  حوزه  این  تقویت  برای  باید  و  است  کشاورزی  منطقه 
صنایع تبدیلی مرتبط بود، یادآور شد: وجود برخی صنایع در این شهرستان اگرچه 
نیاز کشور است، اما راه اندازی و فعالیت آن در منطقه با توجه به زیرساخت هایی 

که نیاز دارد، مناسب نیست.
امام جمعه کاشمر با بیان اینکه به دلیل بیکاری جوانان در منطقه و مشکالت 
اقتصادی که وجود دارد برنامه ریزی امور فرهنگی را محدود کرده است، ادامه داد: 
در این راستا ضروری است که با رسانه ها یک عملیات هماهنگ انجام داد تا برنامه 
مدون تدوین و ارائه شود و یکپارچگی مردم به چشم مسئوالن استانی و کشوری بیاید.
وی بر لزوم فعال سازی قرارگاه فرهنگی تأکید و یادآور شد: باید در کوتاه ترین 
زمان ممکن نقشه فرهنگی در قرارگاه توسط نخبگان تهیه و در شورای فرهنگ 
عمومی به تصویب برسد و با بهره گیری از ظرفیت های متعدد منطقه تالش و زمینه 
را برای ارتقای آن فراهم کنیم و خواب را بر افرادی که مسئولیتی قبول کردند اما 

نسبت به آن بی توجه هستند، حرام کنیم.
امامت جمعه شهرهای  گفتنی است؛ حجت االسالم جواد طاهری که سابقه 
فهرج کرمان، تربت جام و ورامین، ریاست دانشگاه پیام نور در چندین شهرستان و 
مسئولیت نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در سیستان و بلوچستان را در 
کارنامه خود دارد، ۱9 شهریورماه با حکم رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 

کشور به عنوان پنجمین امام جمعه جدید کاشمر منصوب شد.

گاز  شرکت  مدیرعامل  ایالم-  
تحقق  راستای  در  گفت:  ایالم  استان 
نامگذاری سال جاری و کمک به توسعه 
صنایع، واحدهای صنعتی گازدار استان 

به ۱۰۰۵ مورد رسیده است.
به   » للهی ا شمس  س  عبا «
استان  شده  گازدار  صنایع  مهمترین 
پتروشیمی  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
ایالم، کارخانه سیمان ایالم، بزرگترین 
از  هلیالن  در  استان  صنعتی  گلخانه 

صنایع عمده گازدار استان می باشند.
صنایع  تعداد  این  از  افزود:  وی 
در  صنعتی  واحد   ۳۱۵ استان،   گازدار 
شهرستان های ایالم و چوار، ۱۴۵ واحد 
ایوان، ۳۵ واحد آبدانان، 6۵ واحد بدره، 
۸۷ واحد چرداول، ۸۰ واحد دره شهر، ۵۰ 
واحد دهلران، ۷۳ واحد سیروان, ۸۵ واحد 
ملکشاهی، ۵۰ واحد مهران و ۲۰ واحد 

صنعتی در هلیالن مستقر می باشند.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
گازدار  و صنعتی  تولیدی  واحد های  به 
روستایی  و  شهری  مناطق  در  شده 
این  از  یادآور شد:  و  کرد  اشاره  استان 
 ۳۲۸ گازدار،  صنعتی  واحدهای  تعداد 
گاوداری،  واحد   ۱69 مرغداری،  واحد 

۱۷۰ واحد صنایع و مشترکین عمده و 
۳۳۸ واحد نیز سایر واحد های تولیدی، 

صنعتی و خدماتی بوده است.
»شمس اللهی« با بیان اینکه در 
واحد   ۱۸۳ از  بیش  تولید  جهش  سال 

تولیدی و صنعتی در اقصی نقاط استان 
گازدار شده است، بیان داشت: در سال 
و  صنعتی  واحد   ۴۸ تاکنون  نیز  جاری 

تولیدی گازدار شده است.
سال  در  ساخت:  خاطرنشان  وی 

واحد   ۱۸۳ به  گازرسانی  برای  گذشته 
شبکه  کیلومتر   ۳۸ تولیدی  و  صنعتی 
اجرا،  تغذیه  کیلومتر شبکه   ۷ و  توزیع 
۱۷ ایستگاه اندازه گیری و دو ایستگاه 
شده  راه اندازی  و  نصب  فشار  تقلیل 

است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
تصریح کرد: با گازرسانی به این تعداد 
در  مکعب  متر   6۸ ۲۲هزارو  صنایع، 
ساعت گاز جایگزین سوخت های فسیلی 
مایع شده و در مصرف 9۰ میلیون لیتر 
سوخت های فسیلی مایع صرفه جویی 

شده است.
اضافه  للهی«  ا شمس  »عباس 
تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  کرد: 
صنعتی  واحد   ۴۸ به  گازرسانی  برای 
و  توزیع  شبکه  کیلومتر   ۱۴ تولیدی  و 
و  شده  اجرا  تغذیه  شبکه  کیلومتر  سه 
دو ایستگاه اندازه گیری نیز نصب و راه 

اندازی شده است.
وی تاکید کرد: با گازرسانی به این 
تعداد صنایع ۱۲ هزارو ۸۰ متر مکعب در 
ساعت جایگزین سوخت های فسیلی و 
در مصرف ۴۸ میلیون لیتر سوخت مایع 

صرفه جویی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خبر داد:

گازرسانی به صنایع استان ایالم از مرز 1000 گذشت

نماینده، ولی فقیه در سمنان:

رهرو راه سعادتمندانه شهدا بودن بستگی به جهاد اکبر و جهاد اصغر دارد
ه  ا ر و  هر ر گفت:  »مطیعی« 
به  بستگی  بودن  شهدا  سعادتمندانه 
جهاد اکبر و جهاد اصغر دارد که جهاد 
اکبر و بزرگترین جهاد ما همان پرداختن 

به خود و پیروزی بر نفس لوامه است
لمسلمین  ا و  السالم  ا حجت 
فقیه  ولی  نماینده،  مطیعی«  »مرتضی 
در استان و امام جمعه سمنان در مراسم 
تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان دفاع 
از  روز  اولین  مناسبت  به  که  مقدس 
هفته دفاع مقدس که با حضور جمعی 
از رزمندگان و پیشکسوتان، مسئولین و 
خانواده شهدا، پیش از ظهر امروز )سه 
شنبه( در سالن همایش مرکز فرهنگی 

مقدس  سمنان  استان  مقدس  دفاع 
برگزار شد با تاکید بر لزوم الگو گیری از 
خصوصیات اخالقی شهدا، اظهار داشت:: 
وصیتنامه  در  کوتاه  بررسی  یک  اگر 
مییابیم  در  براحتی  دهیم  انجام  شهدا 
کمتر شهیدی است که در وصیت نامه 
خود به این نکته اساسی که« پشتیبان 
والیت فقیه باشید« تاکید نکرده باشد.

وی با بیان اینکه همه شهدا در 
گشایی  گره  و  مردم  به  کمک  مسیر 
اند،  داشته  اشتراک  خود  همنوعان  از 
افزود: یکی از منویات و خواستههای 
مقام معظم رهبری و تمایالت ایشان 
اقتدار و سربلندی ایران اسالمی است 

این  در  شهدا  همه  که  همانطور  و 
مسیر قدم برداشته اند ما نیز باید این 
عملی  سیره  یک  عنوان  به  را  روش 
خود،  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در 

الگو قرار دهیم.
نماینده، ولی فقیه در استان سمنان 
با بیان اینکه شهیدان باحضور در خط 
مقدم جبهههای حق علیه باطل از دنیا 
ادامه  کردند،  تجارت  خدا  با  و  بریده 
از درهای بهشت  زمانی یکی  اگر  داد: 
بود  شده  گشوده  الهی  اولیای  روی  بر 
در  این  اکنون  هم  که  نیست  اینطور 
بسته باشد؛ یک روز جنگ سخت است 
و یک روز جنگ نرم، همه ما در جهاد 

مبارزه هستیم و این تجارت تمام شدنی 
نیست و اگر ما بخواهیم آن را آغاز کنیم 
هم با جان هم با مال میتوانیم به مقوله 

سعادت و شهادت برسیم.
مطیعی با اشاره به لزوم بهره گیری 
از روش و منش شهدا، گفت: رهرو راه 
سعادتمندانه شهدا بودن بستگی به جهاد 
اکبر و جهاد اصغر دارد که جهاد اکبر و 
بزرگترین جهاد ما همان پرداختن به خود 
لوامه است که اگر  و پیروزی بر نفس 
بتوانیم در این مسیر پیروز شویم قطعا در 
جهاد اصغر هم به سعادت دست خواهیم 
یافت و سرباز خوبی در رکاب امام زمان 

عج خواهیم بود.

دنیای  خبرنگارروزنامه  سنندج- 
و  اجتماعی  معاونت  جوانان:سرپرست 
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
یت  عضو ز  ا ن  ستا د کر ن  ستا ا
گروه های  و  نهاد  مردم  سازمان های 
قضاییه  قوه  سامانه سجام  در  جهادی 
ابالغ  از  پس  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 
تعامل  و  مشارکت  نحوه  دستورالعمل 
ییه  قضا ه  قو با  مردمی  د های  نها
گروه های  و  نهاد  مردم  سازمان های 
جهادی عضو سامانه سجام می شوند.

اینکه  به  اشاره  با  اسدی  بهادر 
گزارش  سطح  چهار  در  سجام  سامانه 
تخلفات، جرایم و آسیب های اجتماعی 
اولین سطح  افزود:  دریافت می کند،  را 
دریافت گزارش ها مربوط به گزارش های 
ایرانیان بدون  مردمی است که تمامی 
نیاز به عضویت و ثبت نام در سامانه قادر 
سامانه  در  را  خود  گزارش های  هستند 

جامع ارتباط مردمی )سجام( اعالم کنند.
سطح  دومین  کرد:  اضافه  اسدی 
است  پیشگیری  بانان  دیده  به  مربوط 
که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند، 
سطح سوم مختص هسته های عادی و 
مساجد،  جمله هسته های  از  تخصصی 

محالت، اقشار و اصناف است.     
وی گفت: پس از ابالغ دستورالعمل 

نحوه مشارکت و تعامل نهاد های مردمی 
با قوه قضاییه سطح چهارمی به سطوح 
اعضا، اضافه شد که شامل هسته های 
گروه های  و  نهاد  مردم  سازمان های 

جهادی است. 
امکان  اینکه  به  اشاره  با  اسدی 
سازمان ها  معاونت ها،  تمامی  عضویت 
قضاییه  قوه  به  وابسته  نهاد های  و 

در  آمده  فراهم  شرایط  به  توجه  با 
اظهارداشت:  دارد،  وجود  سامانه  این 
دادگستری های  روسای  اکنون  هم 
از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونان  کل، 
دادستان های  دادگستری،  جرم  وقوع 
این  در  شهرستان ها  و  استان ها  مراکز 
کوتاه ترین  در  و  هستند  عضو  سامانه 
زمان گزارش های دریافتی را بررسی و 

پیگیری می کنند. 
ینکه  ا به  ه  ر شا ا ضمن  وی   
گزارش  و  سامانه  اعضای  مشخصات 
دهندگان محرمانه است و به هیچ عنوان 
در اختیار هیچ شخص و یا نهاد خاصی 
قرار نخواهد گرفت، افزود: امکان اعالم 
گزارش بدون ثبت نام برای تمامی مردم 
فراهم است با این وجود بیش از ۴۰۰۰ 
نفر به صورت رسمی و گمنام از اقشار 
مختلف مردم کردستان در این سامانه 

عضو هستند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان:

سامانه جامع ارتباط مردمی )سجام( تجلی مردم محوری دستگاه قضا است

ایالم_مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم با اشاره 
به تامین آب شرب مردم از سد ایالم گفت: میزان مصرف 

ساالنه مردم از این سد ۲۰ میلیون متر مکعب است.
علی پوراحمد اظهار داشت: آب سد مخزنی دویرج با 
حجم ۲۰۵ میلیون متر مکعب فعال جهت مصارف کشاورزی 
استفاده می شود و هم اکنون قریب به ۷۰ درصد این سد یعنی 

۱۵۰ میلیون متر مکعب از حجم مخزن پر است.
ایالم  سد  از  مردم  آب شرب  تامین  به  اشاره  با  وی 
افزود: در حال حاضر ۴۳ میلیون متر مکعب آب در مخزن 
سد ایالم وجود دارد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم 
اظهار داشت: سد ایالم عالوه بر تامین آب شرب مرکز استان ، 
اراضی امیرآباد و کنجانچم را نیز مشروب می کند که در سال 

زراعی جاری به نحو مطلوب آب در اختیار زارعان قرار گرفت.
پوراحمد ادامه داد: با توجه به افزایش دمای کم سابقه 
و به تبع آن تبخیر و مصرف باالی آب در بخش کشاورزی، 
صنعت و شرب، برای حفظ تعادل بین منابع و مصارف چاره 
ای جز مدیریت مصرف و صرفه جویی در همه بخش ها 

وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خبر داد: مصرف ساالنه ۲0 میلیون متر مکعب آب از سد ایالم
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ــارت  ــد تج ــرکات در رش گم
بازارهــای  توســعه  و  جهانــی 
ــد.  ــی دارن ــش حیات ــی نق بین الملل
رویه هــای مؤثــر و کارای گمرکــی 
در  مؤثــر  طــور  بــه  می تواننــد 
اقتصــاد رقابتــی ملت هــا تأثیرگــذار 
بشــدت  محیــط  در  شــند.  با
جهانــی،  تجــارت  رقابت آمیــز 
ــه  ــرمایه گذاری ب ــی و س بین الملل
مکان هایــی کــه کارآمــد، حمایتــی 
ــان  ــتند،  جری ــهیل کننده هس و تس
ــال، از  ــن ح ــد. در عی ــدا می کن پی
محل هایــی کــه بــه نظــر تجــار و 
صاحبــان ســرمایه،  دیوان ســاالرانه، 
ــا  ــتند،  ب ــر هس ــه و پرخط  پرهزین
 . د یــز می گر م  تمــا ســرعت 
فرآیندهــا و سیســتم های گمرکــی 
ــع تجــارت  ــوان موان ــه عن ــد ب نبای
ــل  ــد اقتصــادی عم ــی و رش جهان
ــوری از  ــن تص ــا چنی ــد و ی نماین

ــود. ــاد ش ــا ایج آنه
نظام هــای تولیــد و توزیــع 
ــات شــگرف  ــه امکان ــه ب ــن ک نوی
ــی  ــارت الکترونیک ــیوه های تج ش
ــط هســتند،  ترخیــص ســریع  مرتب
و قابــل پیش بینــی کاال از گمــرک 
را بــه صــورت پیش شــرطی مهــم 
بــرای کامیابــی ملی درآورده اســت.

ــده  ــری ش ــیون بازنگ کنوانس
کیوتــو ســبب افزایــش تســهیالت 
لزامــات  ا طریــق  از  تجــاری 
قانونــی در قالــب فصــول،  ضمائــم 
ــد.  ــد ش ــاص خواه ــای خ و بنده
ــری ســاده  ــات،  به کارگی ــن الزام ای
ــه  ــت ب ــا در جه ــا کارای رویه ه ام
حداکثــر رســاندن تســهیالت برای 
کاالهــا و مســافران را بــه تفصیــل 
ــی  ــم عموم ــی دارد. ضمائ ــان م بی
کنوانســیون بازنگــری شــده، اصول 
ــرفته  ــرکات پیش ــه گم ــل را ک ذی
ــه  ــد، توصی ــرا گذارن ــه اج ــد ب بای

می کنــد:
و  ده  ســا رویه هــای   -۱
یکســان )رویه هــای اســتاندارد(

۲- توســعه و بهبــود و مســتمر 
فناورهــای مربــوط بــه کنترل هــای 

کی گمر
ز  ا اســتفاده  حداکثــر   -۳

اطالعــات وری  فنــا
ــن  ــارکتی بی ــرد مش ۴- رویک

ــارت ــرک و تج گم
طــور  بــه  گمــرک  ادارات 
ــه  ــی ک ســنتی، محمــوالت را وقت
وارد مرزهــای کشورشــان می شــود 
مــورد بازرســی و انجــام تشــریفات 
ــم  ــد. حج ــرار می دهن ــی ق گمرک
لملــل،  بین ا رت  تجــا عظیــم 
ــی،  ــائل امنیت ــدن مس ــه ش اضاف
ــرای  ــص ب ــزوم تســریع در ترخی ل
ــان  ــای پنه ــری از هزینه ه جلوگی
ــادی  ــوب کاال در مب ــی از رس ناش
ــه  ــا ب ــب کنترل ه ــزوم اغل ورود. ل
هنــگام صــدور بــه جــای ورود، .... 
باعــث گردیــد کــه ســازمان جهانی 
مســئول  عنــوان  بــه  گمــرک، 
عضــو  گمــرکات  لمللــی  بین ا
اســتانداردهایی را بــرای کنتــرل 
ــور از  ــگام عب ــه هن ــوالت ب محم
مــرز تدویــن و بــه تأییــد کشــورها 
ــی مســئول  ــای بین الملل و ارگان ه
رســانده اســت. ایــن اســتانداردهای 

کنترلــی بــر دو پایــه الــف( “گمرگ 
و  اســتاندارد(   ۱۱( بــا گمــرک” 
ب( “گمــرک بــا بازرگانــی” )6 
اســت کــه  اســتوار  اســتاندارد( 
خالصــه آنهــا بــه شــرح زیــر 
)دفترهمکاری هــای  می باشــد. 

ــل، ۱۳۸6( ــن المل بی
رکن اول: گمرک – گمرک

بــرای  کشــورها  گمــرکات 
تســهیل  و  امنیــت  باالبــردن 
لملــل  بین ا تجــارت  زنجیــره 
توســط اســتانداردهای مشــترک 
بــا  بایســتی  شــده  پذیرفتــه  و 
ینــد.  نما همــکاری  یکدیگــر 
ایــن رکــن امنیــت الزم بــرای 
مقابلــه بــا تروریســم و جرائــم 
فراملیتــی فراهــم خواهــد کــرد. لذا 
گمــرکات بایســتی توانایی بازرســی 
و کنتــرل کانتینــر قبــل از ورود 
ــی  ــن یک ــند. بنابرای ــته باش را داش
ــایی  ــن شناس ــن رک ــول ای از اص
محموله هــای پرخطــر بــا اســتفاده 
ــش  ــی پی ــات الکترونیک از اطالع
ــال  ــن ح ــد. در عی از ورود می باش
ــعه  ــوژی اش ــتفاده از تکنول ــا اس ب

ایکــس و گامــا و دســتگاه های 
کاهــش  مانــع  اشــعه  کشــف 

ســرعت تجــارت گــردد.
ــی  ــوب از ابزارهای ــن چارچ ای
نظیــر کنوانســیون تجدیدنظر شــده 
مدیریــت  دســتورالعمل  کیوتــو، 
و  یکپارچــه  تجــارت  زنجیــره 
ــده  ــاس ش ــی اقتب ــای مل برنامه ه

ــت. اس
مدیریــت   -۱ اســتاندارد   ●

منســجم زنجیــره عرضــه
مجــوز   -۲ اســتاندارد   ●

محمولــه زرســی  با
ــوژی  ــتاندارد ۳- تکنول ● اس

ــی ــزات بازرس ــدرن در تجهی م
● اســتاندارد ۴- سیســتم های 

ــت خطر مدیری
ــوالت  ــتاندارد ۵- محم ● اس
ــاال ــا کانتینرهــای دارای خطــر ب ی

● اســتاندارد 6- اطالعــات 

ــی ــی قبل الکترونیک
● اســتاندارد ۷- مشــخص 

ــدف و ارتباطــات ــردن ه ک
اقدامــات   -۸ اســتاندارد   ●

اجرایــی
اشــتراک   -9 اســتاندارد   ●

ارزیابــی بــا ســایر مقامــات
● استاندارد ۱۰- درستکاری

● اســتاندارد ۱۱- بازرســی 
ــارج ــازم خ ــوالت ع ــی محم امنیت

رکــن دوم: بخــش گمــرک 
ــی ــا بازرگان ب

● استاندارد ۱- مشارکت
● استاندارد ۲- امنیت

استاندارد ۳- انگیزه
● استاندارد ۴- تکنولوژی
● استاندارد ۵- ارتباطات

ئــه  را ا  -6 رد  ندا اســتا  ●
ت تســهیال

گمــرک  جهانــی  ســازمان 
بــا پیش بینــی رونــد تجــارت و 
اقتصــادی در ده ســال  محیــط 
آینــده و به خصــوص افزایــش روند 
جهانــی شــدن، منطقه گرایــی، لزوم 
ظرفیت ســازی بــرای رویارویــی 

باتروریســم، اســتفاده از تکنولــوژی 
اطالعــات را در اولویــت و نیازهای 
زمــان در آینــده و یــک بیانیــه 
ــک  ــده و ی ــان درآین ــای زم دورنم
بیانیــه مأموریــت و رســالت بــرای 
خــود تهیــه کــرده و برمبنــای آنهــا 
برنامــه کاربــردی و ســپس اقدامات 
عملــی خــود را بــرای رویارویــی بــا 
ایــن مشــکالت تهیه نموده اســت. 
در یــک ارزیابــی می تــوان نتیجــه 
جهانــی  ســازمان  کــه  گرفــت 
ســازمان های  از  یکــی  گمــرک 
بین الدولتــی موفــق بــوده اســت و 
توانســته بــا شناســایی موقعیت هــا 
لمللــی،  بین ا ی  صحنه هــا ر  د
وظایــف بــس ســنگین خــود را بــه 
ــای  ــام و اعض ــی انج ــو مطلوب نح

ــد ــت نمای ــازمان را هدای س
ــالمی  ــوری اس ــرک جمه گم

ــران ای

از  یکــی  ایــران  گمــرک 
ی  ن ها ما ز ســا یــن  یمی تر قد
ــه  ــه ب ــت ک ــور اس ــادی کش اقتص
ــش  ــان اقتصــادی نق ــوان مرزب عن
مؤثــری در وصــول درآمدهــای 
سیاســت ها  اجــرای  و  دولــت 
قتصــادی،  ا خط مشــی های  و 
ــی دارد. ــی فرهنگ ــی و حت بازرگان

گســترش روزافزون مناســبات 
بین المللــی در کلیــه زمینه هــای 
نی  ســا ع ر طال ا و  ی  ر تجــا
ــی  ــارت جهان ــم تج ــش حج افزای
تکنولــوژی  انتقــال  ضــرورت  و 
اقتصــادی،  و ســایر مالحظــات 
ــت  ــر اهمی ــی ب ــی و سیاس فرهنگ
گمــرک،  سیاســت های گمــرک 
ــادی  ــام اقتص ــگاه آن در نظ و جای
قتصــاد  ا یــد.  فزا کشــور،  می ا
اتــکاء  و  کشــور  تک محصولــی 
درآمدهــای  بــه  حــد  از  بیــش 
ــادرات  ــعه ص ــت توس ــی، اهمی نفت
کاالهــای غیرنفتــی را خاطرنشــان 
ــای  ــه فناوری ه ــاز ب ــازد. نی می س
جدیــد در صنعــت و تولید، نوســازی 
صنایــع و همچنیــن وابســتگی های 

اجتناب ناپذیــر بخــش صنعــت و 
بازرگانــی کشــور بــه واردات و بــه 
طــور کلــی وارداتــی بــودن اقتصــاد 
کشــور در بســیاری از زمینه هــا، 
ــت واردات در نظــام  نشــانگر اهمی

ــت. ــور اس ــادی کش اقتص
وظایــف  مبانــی،  حیــث  از 
گمــرک در کشــور مــا بــه وضــوح 
تعییــن نشــده و از ایــن حیــث 
ــود دارد،  ــیاری وج ــای بس ابهام ه
ــه  ــون وزارت مالی ــاده ۱۵ قان در م
کل مملکــت ایــران مصــوب ۱۲9۴ 
اصــول وظایــف اداره گمــرکات بــه 

ــن شــرح اســت: ای
گمــرکات  کــردن  اداره   .۱
و  قراردادهــا  و  قوانیــن  موافــق 

کــی گمر ی  مه هــا م نا نظا
کلیــه  محاســبات  دادن   .۲
عایــدات گمرکی و صنــدوق جرایم 
و مخــارج بــه اداره محاســبات کل 

ــرج در آخــر هــر ب
ــدات  ــل عای ــل فاض ۳. تحوی
گمــرکات و مــازاد صنــدوق جرایــم 

بــه خزائــن
امــا در هــر حــال،  صرف نظــر 
و  مقــررات صــادرات  قانــون  از 
بــرای  مرجــع  قانــون  واردات، 
ــررات  ــن مق گمــرک در اجــرای ای
و اداره امــور گمــرکات، قانــون 
امــور گمرکــی و آیین نامــه اجرایــی 
آن اســت. در یــک بررســی شــرح 
ــر  ــرار زی ــه ق ــرک ب ــف گم وظای
)۱۰  ،۱۳۸۴ )جمالــی،  می باشــد. 

ــه  ــران ب ــرک ای ــاختار گم س
ــت: ــر اس ــکل زی ش

ــوری  ــرک جمه ــات گم اقدام
اســالمی ایــران در زمینــه تســهیل 
ســاس  برا رجــی  خا رت  تجــا

WCO توصیه هــای 
ــالمی  ــوری اس ــرک جمه گم
ایــران در راســتای رســالت حرفه ای 
و ســازمانی خــود بــه عنــوان یکــی 
از بازوهــای اجرایــی سیاســت های 
ــا  ــت و ب اقتصــادی و تجــاری دول
الهــام از هــدف اســتراتژیک رهایی 

ــی  ــاد تک محصول ــور از اقتص کش
ــام،  ــت خ ــدور نف ــر ص ــی ب مبتن
درآمدهــای  افزایــش  از طریــق 
کاالهــای  صــادرات  از  حاصــل 
غیرنفتــی، حداکثــر تــالش خــود را 
مبــذول مــی دارد و در ایــن راســتا 
اقدامــات مؤثــری انجــام داده کــه 
اهــم آن بطــور اختصــار بــه شــرح 
ــر همکاری هــای  ــر اســت: )دفت زی

)۱۳۸۴ بین الملــل، 
● تسهیل امور گمرکی

● افتتاح و نوسازی گمرکات
● تســهیل امــور گمرکــی 
ترانزیــت کاال از قلمــرو کشــور

● همــکاری در مبــارزه بــا 
ــاق قاچ

فعالیت هــای  گســترش   ●
برنامــه ای

● کاهش تشــریفات و توســعه 
و مکانیزاســیون تشریفات گمرکی

نقش سازمان جهانی گمرک در تجارت بین  المللی- قسمت اول

● بهبود نظام اطالع رسانی
ت  طــا تبا ر ا گســترش   ●

لمللــی  بین ا
● شفاف ســازی اســتفاده از 
فنــاوری اطالعات در شفاف ســازی 

و بهبــود عملیــات گمرکــی
● اســتفاده از فناوری هــای 

ــی ــور گمرک ــن در ام نوی
● اصــالح قوانیــن ومقــررات 

امورگمرکــی
 

ــش  ــول بخ ــای تح  برنامه ه
در نظــام گمرکــی

ــداف  ــق اه ــتای تحق در راس
اقتصــادی و بــرای رفــع مشــکالت 
ــه  ــرک ارائ ــب گم ــود، از جان موج
ــد از: ــا عبارتن ــم برنامه ه ــه اه ک

ــا  ــر ب ــال و مؤث ــل فع - تعام
بین المللــی مجامــع 

- اصالح قوانین و مقررات
-تحقق گمرک الکترونیکی

- افزایــش اقتــدار، بهــره وری 
و اثربخشــی ســازمانی

ــازمانی  ــاختار س ــالح س - اص
گمــرک

- ارتقای سالمت اداری
ــرای  ــر ب ــورد نظ ــات م اقدام
اصــالح نظــام گمرکــی عبارتنــد از:
مبــادی  کامــل  تجهیــز   ●
ورودی و خروجــی به دســتگاه های 

ــی کنترل
● تکمیــل پــروژه پنجــره 
Single window واحــد یــا

ت  کا گمــر ســعه  تو  ●
صــی ختصا ا

آمایــش  طــرح  اجــرای   ●
ایــران گمــرک  در  ســرزمینی 

انجــام  در  ایــران  گمــرک 
ــه  ــده اش ب ــیار پیچی ــف بس وظای
ــوان نماینــده دولــت در مرزهــا  عن
بــرای کنتــرل ورود و خــروج کاال و 
اجــرای مقررات صــادرات و واردات 
ــت  ــال عضوی ــش از ۵۰ س ــا بی ب
گمــرک  جهانــی  ســازمان  در 
توانســته ضمــن شــرکت فعــال در 
ــه  اجالس هــای آن ســازمان و ارائ
ــات ســازنده از دســتاوردهای  نظری
ایــن ســازمان بهــره الزم را ببــرد.
منظــور  بــا  بایــد  دولــت   
نمــودن نقــش بســیار حســاس 
ــت های  ــق سیاس ــرک در توفی گم
توجــه  و  خارجــی  تجارت هــای 
کــردن بــه وظایــف بســیار دشــوار 
ایــن ســازمان بــه ویــژه در مرزهــا 
و نقــاط نامناســب از نظــر شــرایط 
ــت و  ــش ظرفی ــا افزای ــی ب زندگ
ــش  ــام وظایف ــود در انج ــوان خ ت

ارتبــاط بــا ســازمان  و نیــز در 
جهانــی گمــرک بــه منظور کســب 
تجربــه و اســتفاده از دســتاوردهای 
آن ســازمان، گمــرک را یــاری 
نمایــد. تجــارت در حــال تغییــرات 
بــه  دوره ای  از  گــذر  و  اساســی 
دوره دیگــر در دهکــده جهانــی 
می باشــد. گمــرک ایــران نیــز بایــد 
بــا شــناخت موقعیــت جدیــد بــرای 
ایــن چنیــن شــرایطی خــود را آماده 

نمایــد. ظرفیت ســازی  و 
چالش هــا و موانــع پیــش روی 

ــرک ایران گم
انجــام  در  ایــران  گمــرک 
ــه  ــده اش ب ــیار پیچی ــف بس وظای
ــوان نماینــده دولــت در مرزهــا  عن
بــرای کنتــرل ورود و خــروج کاال و 
اجــرای مقررات صــادرات و واردات 
بــا ۴9 ســال عضویــت در ســازمان 

ــن  ــته ضم ــرک توانس ــی گم جهان
شــرکت فعــال در اجالس هــای آن 
ســازمان و ارائــه نظریات ســازنده از 
دســتاوردهای ایــن ســازمان بهــره 
الزم را ببــرد. دولــت باید بــا منظور 
نمــودن نقــش بســیار حســاس 
ــت های  ــق سیاس ــرک در توفی گم
توجــه  و  خارجــی  تجارت هــای 
کــردن بــه وظایــف بســیار دشــوار 
ایــن ســازمان بــه ویــژه در مرزهــا 
و نقــاط نامناســب از نظــر شــرایط 
ــت و  ــش ظرفی ــا افزای ــی ب زندگ
ــش  ــام وظایف ــود در انج ــوان خ ت
ارتبــاط بــا ســازمان  و نیــز در 
جهانــی گمــرک بــه منظور کســب 
تجربــه و اســتفاده از دســتاوردهای 
آن ســازمان، گمــرک را یــاری 
نمایــد. تجــارت در حــال تغییــرات 
بــه  دوره ای  از  گــذر  و  اساســی 
دوره دیگــر در دهکــده جهانــی 
می باشــد. گمــرک ایــران نیــز بایــد 
بــا شــناخت موقعیــت جدیــد بــرای 
ایــن چنیــن شــرایطی خــود را آماده 

و ظرفیت ســازی نمایــد.
ــا ســازمان  پــس از آشــنایی ب
ــان  ــدد بی ــرک، در ص ــی گم جهان
موجــود  چالش هــای  و  موانــع 
پیــش روی گمــرک ایــران درجهت 
کســب حداکثــر منافع و تســهیالت 
موجــود در ســازمان جهانی گمرک 
ــی،  ــع سیاس ــش موان ــه بخ در س

ــیم. ــی می باش ــادی و قانون اقتص
موانــع و چالش هــای سیاســی 
در  ایــران  گمــرک  پیــش روی 

WCO
نگاهــی بــه وضعیت کشــور در 
ــر نشــان می دهــد  ــد دهــه اخی چن
در  زیــادی  نقــش  ایــران  کــه 
اقتصــاد جهانــی نــدارد. ایــن مهــم 
ــه فشــارهای سیاســی  ــا توجــه ب ب
و اقتصــادی داخلــی و خارجــی 
نمــود بیشــتری پیــدا می کنــد. 
ــدگان  ــت تصمیم گیرن ــن وضعی ای
جمهــوری اســالمی ایــران را برای 
دور نمانــدن و خــارج نشــدن از دور 
فرآینــد جهانــی شــدن ناگزیــر 
تصمیمــات  در  کــه  می ســازد 
سیاســت خارجــی تجدیدنظر و خود 
ــه طــور  ــی ب ــا تحــوالت جهان را ب
نســبی منطبــق کننــد. برنامه ریزی 
جدیــد »اقتصــادی کردن سیاســت 
خارجــی« و نگــرش اقتصــادی 
ــی  ــی یک ــوالت بین الملل ــه تح ب
منطــق  اســت.  ملزومــات  ز  ا
اقتصــادی در سیاســت خارجــی، 
منافــع جدیــدی در منطقــه و جهان 
بــرای ایــران پدیــد خواهــد آورد و 

ایــن منافــع درهــای جدیــدی را بر 
روی کشــور می گشــاید.

 برنامه ریــزی جدیــد سیاســت 
خارجــی نیــاز بــه هماهنگــی و 
مشــارکت بخــش اقتصادی کشــور 
دارد. دیگــر »سیاســت« و »امنیت« 
مالک هــای  تنهــا  نــد  نمی توا
خارجــی  سیاســت  برنامه ریــزی 

باشــند. 
»اقتصــاد« و »فرهنــگ« از 
ســطح  در  روزافزونــی  اهمیــت 
و  شــده اند  برخــوردار  جهــان 
ــت  ــا در سیاس ــی آنه تعیین کنندگ
جهانــی قابــل قیــاس بــا ســال های 
جنــگ ســرد نیســت. در اینجــا بــه 
ــه  ــی ک ــائل مهم ــا و مس چالش ه
در عصــر جهانــی شــدن تجــارت و 
اقتصــاد بــا درهــم شکســته شــدن 
ــت  ــر سیاس ــی ب ــای فیزیک مرزه

ــل می شــود  ــران تحمی ــی ای خارج
تــا منطبــق بــا ویژگی هــای جدیــد 
و  بین الملــل  سیاســی  اقتصــاد 
براســاس دیپلماســی اقتصــادی 
اشــاره  نمایــد،  عمــل  نویــن 
می شــود )ممیــز، ۱۳۸۸، ۴-۱۰(:

و  اقتصــادی  موقعیــت   ●
سیاســی کشــور در منطقــه و جهان 

ــع، ۱۱( ــان منب )هم
ن  نخبــگا ش  نگــر  ●
ــازمان های  ــه س ــران ب ــری ای فک
 ،۱۳۸۷ )طباطبایــی،  بین المللــی 

)۸ ۲ -۸۳
فتــن  ر ســت  د ز  ا  ●
زودگــذر تجــاری  فرصت هــای 

● درون گراتــر شــدن مدیــران 
ــودن  ــاده نم ــور در پی ــی کش اجرای

اقتصــادی موافقت نامه هــای 
شــدن  نهادینــه  عــدم   ●
تعامــل نهادهــای ذی ربــط داخلــی 
لمللــی  بین ا ســازمان های  بــا 

)۱۳6-۱۳۷ منبــع،  )همــان 
کالن  مدیریــت  شــیوه   ●

)۱۳۸۸ )ثابتــی،  جامــع 
● ناکارآمــد بــودن دیپلماســی 

ســنتی در تجــارت بین الملــل
ــا  ــن نقش ه ــده گرفت ● نادی
و بازیگــران عرصــه دیپلماســی 

ــادی اقتص
● تکثــر مراکــز قــدرت و 
تصمیم گیــری و عــدم شــناخت 
ــا  ــز ب ــن مراک ــه ای ــش و رابط نق
و  اقتصــاد  بخــش  در  یکدیگــر 

تجــارت
● اجمــاع میــان نخبــگان 
فکــری و ابــزاری مانــع ایجــاد 

ثبــات سیاســی و اقتصــادی
ســی  یپلما د ضعــف   ●
نــع  )موا سیاســی  اقتصــادی/ 
تکمیل کننــده سیاســت خارجــی 

اقتصــاد( در 
فعــال  حضــور  عــدم   ●
نماینــدگان و کارشناســان گمرکــی 
ایــران در مجامــع بین المللــی و 

موانــع موجــود در ایــن راه
ــر مالحظــات  ● نقــش و تأثی
اقتصــاد  بــط  روا در  سیاســی 

لملــل بین ا
ن  د بــو ضعیــف   ●
ــاظ  ــی از لح ــاخت های علم زیرس
کســب  و  علمــی  و  حقوقــی 
دیگــر  کشــورهای  تجربیــات 
ــدرت  ــی و ق ــش توانای ــرای افزای ب
ایرانــی  هیأت هــای  چانه زنــی 
ت  جلســا ر  د ه  کت کنند شــر

فنــی ی  کمیته هــا
ــه کار تیمــی  ــدان روحی ● فق

ــل. ــائل بین المل ــوزه مس در ح
● مهمتریــن مانــع حضــور 
ی  ن ها ما ز ســا ر  د ن  ا یــر ا
اســت  تصویــری  لمللــی،  بین ا
انقــالب  از  ایــران بعــد  از  کــه 

. ند خته ا ســا
● کمبــود کارشــناس تجــاری 
ــائل  ــه مس ــنا ب ــادی و آش و اقتص
گمرکــی در ســفارتخانه های ایــران

ــرای  ــازی ب ــدم زمینه س ● ع
حضــور مؤثــر و مفیــد در ســازمان 

تجــارت جهانــی
● عــدم اســتفاده از ســازمان 
بــرای  بین المللــی  غیردولتــی 
شناســاندن دســتاوردهای ملــی در 
ســطج جهانی و در ســطح ســازمان 
ــی. ــی و غیردولت ــی دولت بین الملل

ی  یــز مه ر نا بر م  عــد  ●
ــور در  ــرای حض ــران ب ــت ای دول
ــع  ــی و بالتب ــازمان های بین الملل س
نامناســب  و  ناکافــی  آمــوزش 

مرتبــط رشــته های 
● اقتــدار ملــی در جامعــه 
مشــارکت  طریــق  از  جهانــی 
ــکل  ــی ش ــاد جهان ــال در اقتص فع
می گیــرد کــه در ایــن زمینــه فعــال 

نبوده ایــم.
قدرت هــای  لفــت  مخا  ●
در  ایــران  حضــور  بــا  بــزرگ 

لمللــی بین ا ی  ن ها ما ز ســا
● نقــش و تأثیــر گســترده 
آمریــکا و البــی صهیونیســم در 
اقتصــاد و تجــارت بین الملــل و 

اقتصــادی ســازمان های 
● ایــران فاقد یک اســتراتژی 
ــه  ــرای مقابل ــب ب ــه مناس و برنام
از  بهره بــرداری  و  بــا چالش هــا 
فرصت هــای رونــد جهانــی شــدن 

می باشــد.
ز  ا ه  د ســتفا ا م  عــد  ●
مقیــم  ایرانیــان  پتانســیل های 
خــارج از کشــور )طباطبایی، ۱۳۸۷، 

)۱ ۳ ۸
 * علی طباطبایی- 
عباس ثابتی
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داور بین المللی بسکتبال ایران:
نیکخواه: متخلفان در فدراسیون سمت دارند!

حسن نیکخواه ، داور بین المللی بسکتبال ایران که سابقه قضاوت در مسابقات 
بین المللی و فینال های لیگ برتر را دارد، از نحوه عملکرد فدراسیون برای معرفی داوران 

بین المللی و پرداخت مطالبات داوران به شدت انتقاد کرد.
حسن نیکخواه با انتقاد از عملکرد کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال 
طی چهار سال گذشته، توضیح داد: تا سال ۲۰۱۷ داوران بین المللی توسط امتحان 
فیبا انتخاب می شدند که هر چهار سال یکبار بود. من در سال ۲۰۰۵ امتحان دادم، در 
سال های ۲۰۰۸، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ در ایران رفرش شدم. بعد از سهمیه داوران بین المللی 

را فدراسیون های هر کشور معرفی می کنند که همه در جریان هستند.
او ادامه داد: در سال ۲۰۱۷ یک مسئول کمیته داوران وقتی بود که چهار دوره 
کالس و امتحان برای داوران ۲۰۱۷ تا ۲۰۱9 گذاشتند و سپس آزمون برای دوره 
۲۰۱9 تا ۲۰۲۱ گذاشتند که بنده در همه آن ها شرکت کردم. بنده از سال ۲۰۰۵ تا 
۲۰۱9 داور بین المللی ایران بودم. از ۲۷ سالگی بین المللی کار کرده ام که حدودا ۱۴ 
سال می شود. برای دوره ۲۰۱9 هر چهار دوره را امتحان دادیم و مطمئنم در همه 
موارد امتحان هم قبول شده ام چون ۱۴ سال است در این کار هستم. مگر می شود بعد 
از ۱۴ سال بگویند شما بین المللی نیستید و کسی هم جواب ندهد؟ آقای سیفی زاده 
تنها دوره طالیی این فدراسیون بود درباره داوری. در این دوره فدراسیون تنها همان 
یک سالی که سیفی زاده مسئول کمیته داوران و مسابقات بود شاهد اتفاقات خوب 
بودیم، به غیر از آن اصال به داوران ارزش قائل نمی شوند. چهار بار برای دوره ۲۰۱9 و 
سپس ۲۰۲۳ از ما امتحان گرفتند و االن می گویند جوانگرایی کرده ایم و شما نیستید.
داور بین المللی بسکتبال ایران که سابقه قضاوت در مسابقاتی چون  آسیاچلنج 
بزرگساالن و فینال لیگ برتر را دارد، ادامه داد: بالغ بر 6 بار این  آقایان در کمیته داوران 
و مسابقات تخلف کردند که حاصل آن دو سال محرومیت داوران ایرانی از حضور 
در مسابقات بین المللی بود. االن سه سال از آن جریان گذشته و کسی هم نمی گوید 
نمرات و دلیل انتخاب ها چه بود. نمی گویند بر چه مبنایی داوران را انتخاب کرده اند. 
آقای طباطبایی گفت کمیته مسابقات جواب می دهد، اما تا االن جواب نداده اند. من در 
آن زمان هم یک مصاحبه درباره شرایط کمیته داوران انجام دادم که از شانس بنده 
با کنار رفتن مسئول آن زمان نیز همراه شد. برای بنده سوال است که چگونه در این 
دوره اخیر یعنی سال های ۲۰۱9 تا ۲۰۲۱ و از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، بنده بعد از ۱۴ سال 
قضاوت در سطح بین المللی، اکنون به عنوان داور بین المللی معرفی نشده ام؟ در حالی 
که همه کالس ها را هم شرکت کرده ام و هم نمرات را گرفته ام. اگر معیارشان برای 
معرفی داوران سن است، کسان دیگری هم هستند که با سن و سال بنده معرفی 
شده اند! بزرگ ترین مشکل ما این است، کسی که دو سال داوری ایران را به گند کشید 
و تخلف کرد، اصال پاسخی نداد و جریمه نشد. هنوز هم در همین فدراسیون سمت دارد!

او با انتقاد از نحوه معرفی داوران به فیبا توسط فدراسیون ایران نیز گفت: اگر 
قرار بود جوانگرایی کنند چرا امتحان گرفتند؟ همان جوان هایی که می گویید، اگر با 
پروتکل های فیبا امتحان دهند رد می شوند. آیتم زبان انگلیسی و تست فیزیکی دارد 
که هر دو آن ها را رد می شوند. به عنوان مثال، تا زمانی که دکتری نگیرید، اصال 
نمی توانید در دانشگاه تدریس کنید، پس کسی که در این سال ها یک بازی پلی آف 
در مرحله نیمه نهایی و فینال را سوت نزده است چگونه از داوران در این سطح امتحان 
می گیرد؟ چگونه چنین کسی با آینده و آبروی داوری بسکتبال ایران بازی می کند؟ 
نیکخواه اضافه کرد: در زمان آقای سیفی زاده که اتفاقات خوبی افتاد، برای ما 
کالس های مدرسی فیبا گذاشتند، اما سیفی زاده را هم سر اتفاقاتی کنار زدند. این 
کالس های مدرسی هم بر اساس پروتکل های فیبا برگزار شد و ما االن مدرس 
هستیم، اما با این وجود تنها یک نفر که همان مسئول کمیته داوران سابق است 
همه کالس ها را برگزار می کند! کسی که باعث به گند کشیده شدن داوری ایران 
هم بود. به ما گفتند بعد از این دوره های مدرسی کارت مدرسی به شما می دهند تا 
تدریس کنید، اما با این حال برای آن دوره هم نتیجه و کارتی ندادند. فقط میدانیم 
مدرس فدراسیون هستیم وگرنه از پارسال تا االن یک کالس هم به ما نداده اند که 
نمی دانیم دلیلش چیست؟ امسال دوباره همان کالس ها را گذاشتند که من گفتم 
این کالس ها را گذرانده ام ولی مدرکی نداده اند. متاسفانه داوری ما خیلی مشکل 

دارد و کسی پاسخگو نیست. 
او با اشاره به پرداخت نشدن حقوق داوران نیز گفت: چهار سال پیش حق الزحمه 
داوران دویست و چهار هزار تومان بود و تا پارسال شد دویست و هفتاد هزار تومان، 
اما هنوز هم پرداخت نشده است. هیچ احترامی به داوران قائل نیستند. اکثر کشورهای 
همسایه ما که سطح داوری بسیار پایین تری دارند، هر سال یک پک داوری به داوران 
خود می دهند، اما این فدراسیون ما بعد از چهار سال حتی یک تیشرت هم به داوران 
نداده  است و من اصال معنی این کار را نمی فهمم. داوری کار تیمی است و ما تیم داوری 
داریم، پس فدراسیون باید لباس ست بدهد، نمی شود هر داور یک تیشرت جداگانه بپوشد.

را می گویم که حق  نیستند. عین حقیقت  قائل  داوران  به  احترامی  متاسفانه 
الزحمه من از زمان فدراسیون قبلی پرداخت نشده است و کسی جواب نمی دهد. اینکه 
فدراسیون جدید کار را از فدراسیون  مستعفی قبلی تحویل گرفته است کامال صحت 
دارد، اما آیا نباید این مسائل را برطرف کنند؟ این مبالغ ارزش مالی زیادی ندارد و شما 

هم پرداخت نمی کنید، اما حداقل ارزش معنوی ما را از ما نگیرید. 
داور بین المللی بسکتبال ایران در ادامه خاطرنشان کرد: االن یک کمیته ارزیابی 
تشکیل داده اند که افراد موجود در این کمیته خودشان صالحیت ندارند. کسی که 
در سطح باال داوری نکرده است، چگونه داوری سطح باال را ارزیابی می کند؟ کسی 
که دیپلم ندارد، چگونه لیسانس تدریس می کند؟ نفراتی را در این کمیته گذاشته اند 
که اصال در سطح بازی های پلی آف لیگ نیستند. اگر فقط می خواهید کتاب قانون 
را حفظ کنید و بخوانید که بدهید یک فرد خوش صداتر کتاب ها را بخواند. هیچ 
برنامه آموزشی برای داوران وجود نداشت در این چهار سال، بجز زمانی که سیفی زاده 
بود و دلیل موفقیت او هم استفاده از داوران الیت بود که برای آموزش بر اساس 

پروتکل های فیبا استفاده کرد. 

بانوی پیر در بحران!

یوونتوس بیش از هر زمان دیگری در شرایط بحرانی به سر می برد و تحت 
فشار است.

به گزارش دنیای جوانان و به نقل از فوتبال ایتالیا، برای ماسیمیلیانو آلگری، 
سرمربی یووه و آدرین رابیوت، هافبک این تیم اوضاع در این فصل به هیچ وجه 

خوب پیش نمی رود.
یوونتوس تورین در حال حاضر با انتقادات زیادی روبه رو است. پس از شروع 
ضعیف فصل با چهار بازی بدون پیروزی، مطبوعات ایتالیا انتقادات زیادی را متوجه 

این تیم کردند.
رکورددار قهرمانی ایتالیا در ۴ بازی ابتدایی خود در لیگ تنها دو امتیاز کسب 
کرده، آخرین بار همچین اتفاقی افتاده 6۰ سال پیش برای بیانکونری رخ داده و تنها 
سه بار در تاریخ باشگاه، آن ها در ۴ بازی اول ۲ امتیاز یا کم تر داشتند. تورین حتی 
در منطقه سقوط قرار دارد. ماسیمیلیانو آلگری، مربی گالیه کرد و گفت: این گونه 

که شما قهرمان نمی شوید. من واقعاً عصبانی هستم.
در حال حاضر تورین هشت امتیاز با رقیب اصلی میالن و اینتر فاصله دارد.

از رونالدو  هم چنین کوریره دلو اسپورت نوشت: ضعف یووه در دوران پس 
مشهود است.

در حال حاضر »بانوی پیر« در رده هجدهم جدول قرار دارد و چهارشنبه شب 
به دیدار اسپتزیا می رود.

کومان: بارسلونای امروز، بارسلونای هشت سال پیش نیست!

بدنبال توقف بارسلونا برابر گرانادا و تداوم فشارها بر آبی اناری ها، سرمربی این 
باشگاه اسپانیایی مدعی شد که برای اجرای سبک فوتبالی شناخته شده این تیم، 
بازیکنان مورد نیازش را در اختیار نداشته و باتوجه به این موضوع نباید به این تیم 

خرده گرفت.
آبی اناری ها در دیدار دوشنبه شب »عثمان دمبله«، »مارتین بریتویت«، »پدری«، 
»جردی آلبا«، »سرخیو آگوئرو« و »آنسو فاتی« را در اختیار نداشته و تنها پس از ۸۸ 
ثانیه، در نیوکمپ از رقیب خود عقب افتاد و آنها برای گریز از شکست به گل دقایق 

پایانی »رونالد آراخو« نیاز داشت.
شاگردان کومان هم اکنون در رتبه هفتم جای گرفته و با رئال مادرید صدرنشین 
پنج امتیاز فاصله دارند؛ در دیدار دوشنبه شب گذشته تنها ۲۷ هزار نفر از ۴۰ هزار 
نفر مجاز برای ورود به ورزشگاه، در نیوکمپ حاضر بودند. تساوی برابر گرانادا که 
در رتبه هفدهم قرار دارد، پس از شکست سه بر صفر برابر بایرن مونیخ در لیگ 

قهرمانان اروپا به وقوع پیوست.
 کومان در این باره اظهار داشت: سبک بازی به موجودی ما از لحاظ بازیکن 
بستگی دارد. وقتی فضایی وجود نداشته باشد، چطور می توانیم تیکی تاکا بازی کنیم؟ 
به تیم نگاه کنید؛ ما آنچه باید را انجام دادیم و اگر کمی زمان بیشتری داشتیم 

برنده می شدیم.
وی ادامه داد: بارسلونای امروز، بارسلونای هشت سال پیش نیست. ما به سبک 
بارسا بازی می کنیم اما برای بازی تیکی تاکا یا سرعتی بازیکن نداریم. نباید به تیم و 
نگاه کنونی آن خرده بگیرید. ما با سیستم ۴-۳-۳ بازی کردیم اما پاس های عرضی 
و سرعتی نداشتیم. نه کوتینیو و نه دمیر چنین بازیکنی نیستند. فاتی و دمبله را هم 

نداشتیم و باید راه دیگری پیدا می کردیم. 
در بحبوحه تابستانی پرآشوب که در جریان آن »لیونل مسی« بارسا را 
این جدایی  از  ناشی  مالی  پیوست، مشکالت  پاری سن ژرمن  به  و  کرد  ترک 
و  کند  ثبت  را  کومان  جدید  قرارداد  نمی توانست  باشگاه  که  بود  معنا  بدان 
در نتیجه جایگاه مرد هلندی در بارسا در معرض خطر قرار گرفته و این در 
گزینه های جایگزین  با  را  بارسا وی  رییس  است که »خوآن الپورتا«  حالی 

است. کرده  تهدید 
کومان در این خصوص نیز تاکید کرد: اتفاقی رخ داد که تصور نمی کنم درست 
بوده باشد. الپورتا مدعی شد که سرمربی روی مسائل فوتبالی و سبک بازی کنترل 

تمام و کمال ندارد. او زیاد از حد حرف زد و عاقالنه نبود. 
کومان پیش از این اعالم کرده بود که از رفتار الپورتا در تابستان ناراحت شده 
است؛ زمانی که رییس آبی اناری ها نسبت به ادامه همکاری وی با بارسا ابراز عدم 

اطمینان کرده بود.
قرارداد کومان تا ژایان فصل ادامه دارد اما براساس اعالم منابه نزدیک به 
شبکه تلویزیونی ای اس پی ان، تعدادی از اعضای هیات مدیره بارسا مطمئن نیستند 

که حفظ وی تا پایان فصل عاقالنه باشد.
***

اسپورت از اخراج کومان خبر داد!
روزنامه اسپورت اسپانیا اعالم کرد که باشگاه بارسلونا تصمیم نهایی را درباره 

کومان گرفته و این مربی اخراج خواهد شد.
به گزارش اسپورت، بارسلونا در هفته پنجم رقابت های اللیگا یک تساوی 
ناامید کننده را برابر گرانادا در نوکمپ به دست آورد و انتقادها بار دیگر از رونالد 

کومان بسیار باال گرفته است.
روزنامه اسپورت از پایان کار این مربی خبر داد و اعالم کرد که سران باشگاه 

تصمیم نهایی خود را گرفته اند و با کومان ادامه نخواهند داد.
از آنتونیو کونته، پیرلو و ژاوی به عنوان گزینه های اصلی جایگزینی کومان 

یاد می شود.
بارسلونا از پنج بازی خود در فصل جاری تنها ۸ امتیاز کسب کرده و با تیم 

صدرنشین، ۵ امتیاز اختالف دارد.

کارشناس فوتبال در مورد 
پرسپولیس  روی  پیش  دیدار 
مقابل الهالل و لیگ قهرمانان 

آسیا صحبت کرد.
مجید  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
جاللی در خصوص دیدارهای نمایندگان 
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا و صعود 
پرسپولیس اظهار داشت: از دیدارهای انجام 
شده مدتی گذشته و اگر بخواهیم بررسی 
کنیم با دید بهتری می توانیم دالیل این 
هست  هرچه  ولی  بسنجیم  را  موضوع 
پرسپولیس راهی مرحله بعد شد و دو تیم 
دیگر به هر جهت حذف شدند. اینکه در 
این مرحله تنها یک نماینده داریم هم در 
نوع خودش جای بحث و بررسی دارد و 
می توانستیم با تیم های بیشتری در یک 

چهارم نهایی حاضر باشیم.
وی در مورد دیدار پرسپولیس مقابل 
الهالل گفت: هنوز فرصت زیادی تا این 
بازی مانده است و از طرفی نه پرسپولیس 
و نه الهالل را نمی توانیم با چیزهایی که 
در مرحله قبلی از آنها دیدیم در بازی پیش 
رو بسنجیم. الهالل مقابل استقالل نوعی 
بازی را به نمایش گذاشت که با توجه 
به سبک بازی استقالل آنها هوشیارانه 
عمل کردند و به دنبال استفاده از تک 
موقعیت ها برای رسیدن به دروازه بودند 
با  بازی  نوع  این  شدند.  هم  موفق  که 

توجه به سبک بازی استقالل کار آنها را 
تا حدی برای به گل رسیدن آسان می کرد 
ولی این مدل بازی مقابل پرسپولیس بعید 

می دانم جواب دهد.
د:  دا مه  دا ا فوتبال  کارشناس 
خاص  دفاعی  سیستم  با  پرسپولیس 
استقالل  از  که  می کند  بازی  خودش 
متفاوت است و فضای زیادی در اختیار 
حریف قرار نمی دهد و اگر الهالل بخواهد 
به  استقالل  با  بازی  شمایل  همان  با 
تیم  نظرم  به  برود  پرسپولیس  مصاف 
برای  زیادی  خیلی  شانس  پرسپولیس 
سوی  از  دارد.  بازی  این  در  برتری 
چند  نتایج  واسطه  به  پرسپولیس  دیگر 
و  روحی  شرایط  آسیا  در  اخیرش  سال 

یک  هم  این  و  دارد  باالیی  انگیزشی 
پوئن مثبت برای آنهاست و دیگر اینکه 
تغییرات پرسپولیس زیاد نبوده و همین به 
انسجام تیمی کمک می کند. شاید تنها 
پوئن مثبت الهالل در این بازی استفاده 
از امتیاز میزبانی باشد و اینکه از حضور 
تماشاگرانش هم بهره می برد و باید دید 

این امتیاز چقدر به کمک آنها می آید.
جاللی در مورد مشکالت استقالل و 
حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا هم 
گفت: استقالل در چند سال اخیر درگیر 
یک دشمن یا رقیب درونی است و این 
بیش از رقیب بیرونی به این تیم ضربه 
می زند. اختالفات داخلی در این تیم آسیب 
زننده بوده و آنها برای موفقیت باید از این 

فضا فاصله بگیرند. مدیر استقالل باید این 
را بپذیرد که همه کاره تیم سرمربی است 
و نقش اساسی را در امور ایفا می کند و 
دخالت در کار سرمربی در این سال ها زیاد 

دیده شده که اتفاق جالبی نیست.
با  استقالل  اینکه  مورد  در  وی 
هم  نه  یا  شد  خواهد  موفق  مجیدی 
توضیح داد: این سوالی نیست که دوست 
از  ما  بدهم.  جواب  آن  به  باشم  داشته 
بیرون مشکالت استقالل را می بینیم در 
حالیکه از اتفاقات درونی تیم خبر نداریم. 
من از تمرینات استقالل و شکل مدیریت 
و هدایت فرهاد مجیدی خبر ندارم و حتی 
نزدیک  از  را هم  او  تمرین  یک جلسه 
ندیدم و نمی توانم در این خصوص نظر 
بدهم. ولی همانطور که گفتم هر کسی 
باید  به عنوان سرمربی پذیرفتید  را که 

مورد حمایت قرار دهید.
کارشناس فوتبال در مورد وضعیت 
کنونی تراکتور و اعتراض هواداران این 
تیم هم گفت: من مدتی در تبریز بودم 
و با جو فوتبال ایران شهر آشنایی دارم. 
همان حرفی که در مورد استقالل زدم 
در مورد تراکتور هم صدق می کند و آنها 
درگیر دشمن و رقیب درونی هستند و 
باید مشکلشان را با این موضوع برطرف 
کنند. تراکتور پتانسیل باالیی دارد و باید 
از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کند.

پرسپولیس با استقالل متفاوت است؛

جاللی: تنها پوئن مثبت الهالل امتیاز میزبانی است!

پرسپولیس،  فوتبال  تیم  بازیکن 
گفت: وقت آن رسیده که قهرمان آسیا 
شویم و تمام توانمان را برای رسیدن به 

این هدف به کار خواهیم گرفت.
سیامک نعمتی که روز گذشته در 
بود،  یافته  حضور  پرسپولیس  باشگاه 
برابر  تیمش  گذشته  دیدار  به  اشاره  با 
استقالل تاجیکستان، اظهار داشت: در 
مقابل  سال  دو  از  پس  بعد  دیدار  این 
هواداران بازی کردیم و شرایط بازی در 
زمین چمن مصنوعی هم کار را برای 
ما سخت کرده بود اما خدا را شکر با 
را  بازی  این  توانستیم  بازیکنان  همت 
افتاده بود  ببریم. فاصله بین مسابقات 
ایده آل  از نظر هماهنگی در سطح  و 
را  نتیجه الزم  ر شکر  خدا  اما  نبودیم 

گرفتیم.
وی افزود: امیدوارم امسال بتوانیم 
کاری که سالیان سال است منتظر آن 

برسانیم و قهرمان  پایان  به  را  هستیم 
آسیا شویم.

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در 
مورد برنامه ریزی مسابقات لیگ برتر و 
تاثیر آن روی بازی پیش رو با الهالل 
هفته  دو  یکی  اگر  کرد:  خاطرنشان 

آن  ما  و  می گذشت  لیگ  مسابقات  از 
کمی  اوضاع  می دادیم  انجام  را  دیدار 
اتفاق رخ  این  بود ولی متاسفانه  خوب 
نداد. االن شرایط سخت است اما کادر 
فنی بازی های دوستانه در نظر گرفتند 
شرایط  در  ها  بازی  این  با  امیدوارم  و 

با  جدال  برای  و  بگیریم  قرار  مسابقه 
الهالل آماده شویم.

تیم  لهالل  ا  : کرد فه  اضا وی 
بازیکنان  و  است  قدرتمندی  و  خوب 
آنها  بازیکن  یک  قرارداد  دارد.  خوبی 
اندازه بودجه کل باشگاه است. در هر 
آنها  و  هستیم  پرسپولیس  ما  صورت 
باشید  مطمئن  می ترسند.  ما  از  بیشتر 
امسال فقط برای کسب جام قهرمانی 

می رویم.
مورد شانس حضورش  در  نعمتی 
در تیم ملی گفت: حضور در تیم ملی به 
نظر کادر فنی مربوط می شود. مسابقات 
مهمی در پیش داریم و اگر قسمت بود 

به تیم ملی می رسم.
دیدار تیم های پرسپولیس و الهالل 
لیگ  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در 
قهرمانان آسیا ۲۴ مهر ماه و در کشور 

عربستان برگزار خواهد شد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری
کمسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیر موات)غ- ی- ر- م- و – ا – ت ( اعالم نموده است، 
لذا با توجه عدم دسترسی به مالکین وبه استناد مصوبه مورخ ۷۰/۱۱/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت وبه فاصله ده روز به اطالع مالکین وصاحبان حقوق قانونی 
می رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض 

در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.

 شماره
رآی

مساحتمحل وقوعتاریخنوعیت
)مترمربع(

نقاطyxپالک ثبتی

۳9۰۸۱۱۷.۰۰69۲6۴۸.۰۰۱
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 سنندج )دولت۲9/6/۱۴۰۰غیر موات۱۷69
آباد(

 واقع در قسمتی از پالک۱6۱6.۸۱
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۳9۰۸۱۸6.۲۵69۲6۷۱.۵۲۴
                                                                                                     هیمن محمدی بهرام
                                                                                                سرپرست معاونت امالک وحقوقی

م الف ۱9۴۰   
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/6/۳۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۷/۱۰

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
۳96۰ فرعی از 6 اصلی واقع در قریه بورسر بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس 
مربوط به حبیب یوسفی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت ۳۳۵/۳۰ 

متر مربع خریداری مع الواسطه از محمود قاسمی مالکیت رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
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 ۱۳ 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 :۱۱۸۴66۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰6/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰6/۳۱

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 
علیرضا براری 

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
9۳ فرعی از ۳۲ اصلی واقع در قریه نجاکال بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس 
مربوط به اسرافیل ارونتن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت ۱۸9 متر 

مربع خریداری مع الواسطه از محمد علی میار مالکیت رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
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 ۱۳ 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:۱۱۱۸۳۴۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰6/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰6/۳۱

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 
علیرضا براری 

ابالغ اجرا
تاریخ: ۱۴۰۰/6/۲9        شماره :۱۱۱

کد   ۱۳6۰/۳/۱ متولد  علی  محمد  فرزند  سهرابی  اکبر  علی  آقای  به  احترامًا   
ملی6۴69۸۴۰۸9۲ ابالغ می گردد به استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۸۳9۰۰۰۱۱۱۱۳6۲ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ شعبه اول حقوقی مریوان جهت اجرای صیغه طالق و ثبت آن در حق 
زوجه خانم ژیال سلیمی  فرزند محمد کریم کد ملی 6۴6۰۰۱۰9۴۳ محکوم شده اید لذا از 
تاریخ نشر آگهی به مدت یک هفته مهلت دارید به دفتر ازدواج و طالق شماره ۱99و ۱۰6 
مریوان واقع در مریوان چهار راه بیمارستان فجر رو به گذر کوچه دوم مراجعه نمائید در غیر 

این صورت طبق مقررات اقدام می گردد 
دفتر ثبت ازدواج و طالق شماره ۱99- ۱۰6 مریوان  سر دفتر عبداهلل امینی 

جواز اسلحه  ساچمه زنی تک لول ته پرکوسه 
کالیبر:۱۲

بنام: آقا کریم خدارحمی                                                                                                                                                              
فرزند : میرزاکریم

کدملی:۴۱99۴6۸۵۴۴
 ساخت : روسیه

شماره بدنه: ۰۸۰۵9۲۰۱
شناسه: ۰۲۵۰۰6۱۴6۸۵۴۴

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد  

الهالل تیم خوب و قدرتمندی است؛

نعمتی: امیدوارم امسال قهرمان آسیا شویم

مهاجم خارجی سابق استقالل می گوید 
ایران  به  پیشنهاد دوباره  در صورت داشتن 

برمی گردد.
شیخ دیاباته در گفت وگوی اسکایپی با 
برنامه فوتبال برتر اظهار کرد: من از استقالل 
رفتم و با یک تیم قطری قرارداد امضاء کردم. 
می خواهم از تمام ایرانیان تشکر کنم. از همه 
هواداران استقالل و تمام مردمی که در ایران 

از من حمایت کردند، ممنون هستم.
ایران  برای  خیلی  دلم  داد:  ادامه  او 
تنگ شده چون با افراد خیلی خوبی در این 
کشور آشنا شدم. دلم برای محله ام اکباتان و 

استادیوم آزادی هم تنگ شده است.
خصوص  در  استقالل  سابق  مهاجم 
داستان  کرد:  عنوان  تیم  این  از  جدایی اش 
طوالنی دارد. زمانی که به ایران آمدم، قرارداد 
دو ساله امضاء کردم و تا پایان قراردادم باقی 
و  رسید  پایان  به  قراردادم  سال  دو  ماندم. 
مجبور به رفتن شدم. بخاطر همین بود که 

استقالل و ایران را ترک کردم.
مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  دیاباته 
با  همکاری  ادامه  پیشنهاد  اگر  اینکه  بر 
استقالل بود، قبول می کردید یا خیر، گفت: 
بله، به لطف و بخاطر هواداران می پذیرفتم 
هواداران  اینکه  دلیل  به  بمانم.  ایران  در 
از  آخر  روز  تا  و  بودند  فوق العاده  استقالل 
من پشتیبانی کردند. قطعا بیشتر از هر چیز 

تماشاگران استقالل عالی بودند.
تماشاگران حتی  بدون  یادآور شد:  او 
نمی توانم راجع به باشگاه استقالل صحبت 
کنم. غیر ممکن است چون آنها فوق العاده 
هستند و امیدوارم مدیران باشگاه همه کاری 
انجام دهند تا این باشگاه ساختارمند شوند تا 
اتفاقات خوبی برای این تیم رقم بزنند و به 
ارمغان بیاورند. نکته ای که می توانم بگویم 
این است که باید افرادی را در باشگاه بگذارند 
هواداران  برای  و  کنند  فکر  استقالل  به  تا 
کاری انجام بدهند چون تماشاگران هر روز 

از تمام ایرانیان تشکر کنم؛

دیاباته: پرسپولیس بخواهد، »نه« نمی گویم!
برای انگیزه دادن به بازیکنان حضور دارند 
و اگر افرادی باشند که به استقالل عالقه ای 
نداشته باشند، نمی توانند کمکی به این تیم 
کنند. من می پسندم مدیرانی که استقالل را 

دوست دارند، در این باشگاه کار کنند.
مهاجم مالیایی سابق استقالل اضافه 
در  که  مربیانی  تمام  از  می خواهم  کرد: 
و  کنم  تشکر  شدم،  آشنا  آنها  با  استقالل 
این مربیان احترام قائل هستم.  برای تمام 
بیایم.  ایران  به  تا  استراماچونی موجب شد 
درست است که مربی من است ولی مثل 

پدرم می ماند.
که  مربیانی  عملکرد  درباره  دیاباته 
برای  گفت:  کرد،  کار  او  با  استقالل  در 
یا  خوب  مربی  یک  کنیم  قضاوت  اینکه 
کنید.  نگاه  آنها  نتایج  به  باید  است،  بد 
همه  برای  و  هستم  فوتبال  بازیکن  امروز 
استقالل  برای  چون  قائلم  احترام  مربیان 
همه  ولی  می گذارم  احترام  تماشاگران  و 
برای  کنیم.  مقایسه  نتایج  با  را  مربیان 
هستم  قائل  ویژه ای  احترام  استراماچونی 
است.  بزرگم  برادر  مثل  مجیدی  فرهاد  و 
ضمنا درست است در یک مقطع مشکالت 
کوچکی با محمود فکری داشتیم، اما وقتی 
شدیم،  آشنا  هم  شخصیت  و  یکدیگر  با 
مهربانی  قلب  نیز  فکری  محمود  فهمیدم 

دارد و فرد خوبی است.
استقالل  بازیکنان  با  اینکه  درباره  او 
ارتباط دارد یا خیر، ابراز کرد: در حال حاضر 
نه، اما خیلی اوقات پیش آمده من یا بچه ها 
به یکدیگر پیام داده ایم. البته شماره آنها را 
دارم و در صورت نیاز ارتباط می گیریم. کمی 
زبان فارسی را یاد گرفتم و البته یادتان نرود 
که من ایرانی هم هستم. بازیکنانی که در 
باشگاه استقالل با آنها کار کردم، فوق العاده 
بودند و واقعا دلم برای آنها تنگ شده است 
و از همین جا به آنها سالم می کنم و آرزوی 

سالمتی دارم.
دیاباته در پاسخ به صحبت های میثاقی 
استقالل  مربیان  از  »تو  کرد  عنوان  که 
رضایت داشتی، پس مشکل این باشگاه چه 

بود«، عنوان کرد: من گفتم به تمام مربیان 
احترام می گذارم، اما گفتم یک مربی زمانی 
خوب است که تیم برنده می شود. حاال نوبت 
شماست تا ببینید کدام مربیان نتایج خوبی 
نگرفتند و شما این حق را دارید تا بگویید 
آنها مربیان خوبی نبوده اند یا عملکرد قابل 
گفتم  نزدم.  دیگری  داشته اند. حرف  قبولی 
استقالل  به  چون  می گذارم  احترام  آنها  به 

و هوادارانش احترام می گذارم.
به  راجع  بخواهم  اگر  شد:  یادآور  او 
باید  کنم،  صحبت  ایرانی  فوتبالیست های 
زمان زیادی را بگذارم چون بازیکنان خوبی 
تراکتور، سپاهان،  در استقالل، پرسپولیس، 
خوبی  بازیکنان  داشتند.  ... حضور  و  فوالد 
در استقالل و ایران دیدم و واقعا لیگ ایران 
بیایم،  ایران  به  اگر  ولی  داشتم  دوست  را 

شما را می بینم
مهاجم دو سال اخیر استقالل در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه اگر از تیم های ایرانی 
پیشنهاد داشته باشد، دوباره به ایران می آید 
یا خیر، اظهار کرد: آدم نمی تواند سرنوشت 
باشد  تیم خوبی  اگر  ولی  کند  پیش بینی  را 
چراکه  بدهد،  انجام  خوبی  رفتارهای  که 
چرا  باشم،  داشته  پیشنهاد  که  زمانی  نه؟ 

نه بگویم؟
اگر  حتی  اینکه  خصوص  در  دیاباته 
می پذیرد،  بدهد  پیشنهاد  او  به  پرسپولیس 
هیچ  من  نه.  بگویم  نمی توانم  کرد:  عنوان 
موضعی در مقابل پرسپولیس ندارم و احترام 
من  می گذارم.  پرسپولیس  برای  زیادی 
نیستم.  هوادار  من  هستم.  فوتبال  بازیکن 
هر جایی که توپ و زمین فوتبال باشد، من 

می توانم بازی کنم.
ایران رسیدم،  او یادآور شد: وقتی به 
نخستین چیزی که من را تحت تاثیر قرار 
حتی  بودند،  تیم ها  همه  هواداران  دارد، 
تراکتور. یک ساعت قبل از مسابقه ما وارد 
ورزشگاه تبریز شدیم و دیدیم تمام استادیوم 
نمی توانم  را  روز  آن  است.  شده  پر  کامال 
فراموش کنم. این اتفاق در ذهن من باقی 

مانده و نمی توانم فراموش کنم.
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 بیست وهشتمین جایزه ادبی و تاریخی »دکتر محمود افشار« 
به پاس بیش از پنجاه سال مطالعه و تحقیق جّدی در زمینه فقه الغه 
ایرانی و فرهنگ و ادیان ایران باستان به دانشمند بلژیکی، پروفسور 

»پیر لکوک« اهدا شد.
 هیئت گزینش کتاب و جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود 
افشار بیست وهشتمین جایزه ادبی و تاریخی »دکتر محمود افشار« 

را به دانشمند بلژیکی، پروفسور پیر لکوک اهدا کرد. 
مقام صاحب کرسی  در  دهه  دو  به  نزدیک  لکوک  پیر   
زبان شناسی و فقه اللغه ایرانی در مدرسه کاربردی مطالعات عالی 
پاریس به تدریس فرهنگ و زبان های ایرانی پرداخته و سالیانی 
دراز در دانشگاه سوربن جدید و مدرسه لوور زبان های ایرانی و 
کتیبه های فارسی باستان، فارسی میانه و پارتی را تدریس کرده 
و شاگردان بسیاری پرورده  است. او از پیشگامان مطالعه علمی 
گویش های ایرانی منطبق با موازین زبان شناسی نوین است. وی 
با اقامت طوالنی در سیوند فارس به گردآوری و بررسی دقیق 
گویش مردمان آن روستا پرداخت و رساله دکتری خود را نیز به 

همین موضوع اختصاص داد.
تمام  هخامنشی  کتیبه های  کتاب  در  لکوک  پروفسور 
سنگ نبشته های موجود فارسی باستان را با نظر به تحریرهای 
عیالمی و بابلی شان بار دیگر ترجمه و تحلیل کرد و با ترجمه 
کتیبه های فارسی  باستان، فارسی میانه و پارتی و تدوین دستور زبان 
و واژه نامه این کتیبه ها دانش زبان شناسی ایرانی را ارتقا بخشید.

ترجمه کامل اوستا و شاهنامه فردوسی به زبان فرانسوی از 
درخشان ترین خدمات علمی اوست. 

جایزه پروفسور پیر لکوک، جمعه بیست وششم شهریورماه 
۱۴۰۰ در منزل پروفسور لکوک در پاریس به وی اهدا شد. این 
جایزه قرار بود در مقّر سازمان یونسکو در پاریس اهدا شود؛ اما با 
توجه به شرایط جسمانی پروفسور لکوک محل اهدای جایزه به 

منزل ایشان تغییر یافت.
 جایزه تاریخی ادبی »دکتر محمود افشار یزدی«، از سال 
۱۳6۸ از سوی موقوفات افشار، طبق قوانین وقفنامه به پژوهشگران 

اهدا می شود.

بیست وهشتمین جایزه »محمود افشار« به زبان شناس بلژیکی رسید

گفت:  حسن پور  هومان 
با  کتاب  بازار  در  روزها  این 
کمبود نقدینگی شدید روبه رو 
داشتیم  بودجه ای  قبال  اگر  ما  هستیم، 
چاپ  کتاب   ۵ می توانستیم  آن  با  که 
کنیم، امروز می توانیم فقط یک کتاب 

چاپ کنیم.
طول  در  کتاب فروشان  و  ناشران 
را  زیادی  چالش های  اخیر  سال های 
که  چالش هایی  گذاشته اند،  سر  پشت 
بیماری  شیوع  با  اخیر  سال  دو  طی 
فعالیت های  از  بسیاری  رکود  و  کرونا 
اقتصادی تاثیر بسزایی در حوزه فرهنگ؛ 

به خصوص حوزه نشر داشته است.
یکی از چالش های جدی ناشران 
کاغذ  با  کتاب  تولید  عرصه  این  در 
ارزان قیمت یا کاغذ دولتی است که به 
طی  یارانه ای  کاغذ  توزیع  توقف  دلیل 
ماه های اخیر، مشکالت زیادی را برای 
مشکالت  است؛  کرده   ایجاد  ناشران 
ممیزان  سلیقه  اعمال  مثل  دیگری 
سهم  پرداخت  معافیت  حذف  مالیاتی، 
کارفرما توسط بیمه برای ناشران جدید، 
ایجاد فضای لجام گسیخته مجازی و 
ورود افراد سودجو و قاچاقی به آن که 
از دیگر موضوعاتی است که ناشران و 
کتاب فروشان را با دغدغه های بسیاری 

مواجه کرده.
ن  ما هو با   ، ستا ا ر ین  ا ر  د  
و  ناشران  اتحادیه  حسن پور، رئیس 
نشستیم  گفت وگو  به  ن  بفروشا کتا
و  مشکالت  عمده  بخش  درباره  تا 
دغدغه های صنف کتابفروشان و ناشران 
صحبت کنیم و راهکارهای وی را برای 
برون رفت از وضعیت فعلی جویا شویم.

 
از  یکی  کاغذ  تامین  این روزها 
مطالبات جدی ناشران برای تولید آثار 
جدید است، در این زمینه وضعیت بازار 

نشر را چگونه ارزیابی می کنید؟
طول  در  دولتی  کاغذ  توزیع 
سال های اخیر توانسته بود قیمت کتاب 
نهاده های  تمام  اکنون  کند.  کنترل  را 
درصد   ۸۰۰ تا   ۷۰۰ بین  کتاب  تولید 
میان  این  در  و  کرده اند  پیدا  افزایش 
دولتی  کاغذ  توزیع  متمرکز  سیستم 
سرشکن  را  دیگر  قیمت های  توانست 
کند و کتاب مانند کاالهای دیگر افزایش 
قیمت زیادی نداشته باشد. فرق کتاب با 
سایر کاالها در این است که چون کشش 
بازار آن ضعیف است، زمانی که بهای آن 
از یک حدی باالتر برود، خودبه خود از 
سبد خرید کاالیی مردم حذف می شود.

 
برای تامین کاغذ مورد نیاز ناشران 

چه پیشنهادی دارید؟
راه پیش رو مشخص است؛ می توانیم 
نیازهای فوری را با واردات آنی برطرف 
کنیم. همچنین آزادسازی کاغذهایی که 
دست یکی از واردکنندگان کاغذ است، 
راهکار دیگری ست که باید هرچه سریع تر 
پیگیری شود. االن حدود دو سال است 
که این کاغذ ها در انبارهای تهران مانده 
اما به بهانه های واهی، به سیستم توزیع، 

تحویل داده نمی شود.
 

از  استفاده  بحث  در  شما  نظر  به 
کاغذهای  به  می توان  داخلی  تولیدات 

داخل کشور اتکا داشت؟
آینده،  افق  به  نگاه  با  به نظرم 
می توان زمینه را برای تولید کاغذ چاپ 
نیاز توسط کارخانه های  و تحریر مورد 

داخلی فراهم کرد. در این زمینه از نظر 
بیشتری  سرمایه گذاری  می توان  فنی 
انجام داد تا به خودکفایی برسیم. فکر 
می کنم اگر تولید داخل از نظر کمی و 
نیازهای  بتواند  و  کند  پیدا  ارتقا  کیفی 
داخل را تامین کند، برای ناشران افتخار 
است که بتوانند با کاغذهای ایرانی کتاب 
مساله  حاضر،  حال  در  اما  کنند.  چاپ 
اصلی عدم کفایت تولید داخل همچنین 
به طوری  است؛  کاغذها  این  کیفیت 
برای  هم  پرورش  و  آموزش  حتی  که 
کتاب های خود از کاغذ خارجی استفاده 
مي کند. از سوی دیگر برخی مواقع به 
داخلی  کاغذهای  پایین  کیفیت  دلیل 
این  از  استفاده  به  چاپخانه داران حاضر 
کاغذها در ماشین آالت خود نیستند؛ زیرا 
به دستگاه ها صدمه می زند. به نظرم اگر 
این موارد اصالح شود و این مسائل با 
کالن  تصمیم گیری های  و  کارشناسی  
بررسی شود قابل حل است. ما شدیدا 
دچار بحران کاغذ هستیم، صنعت نشر 
این روزها خیلی وضعیت خوبی ندارد و 
زمانی که نشر حال خوبی نداشته باشد، 
کتاب فروشان نیز دچار صدمه و آسیب 

می شوند.

کتاب فروشی ها  از  بسیاری  اما 
مملو از کتاب اند و نگاهی به بازار نشان 

می دهد که خوب هم می فروشند.
مثل  که   است  این  ماجرا  حقیقت 
هر کاالی دیگری با چرخش کاالهای 
جدید، کاالی قدیمی تر فروش می روند. 
صدق  موضوع  این  هم  کتاب  درباره 
می کند. از آنجایی که کاغذ کم است، 
تولیدات کتاب تیراژ پایینی دارند و همه 
نمی دهد.  پوشش  را  کتاب فروشی ها 
دلیل معتقدم که کاغذ، یک  به همین 
و  است  نشر  صنعت  در  کلیدی  اصل 
با کاغذ  نباید فراموش کنیم که کتاب 
آزاد قابل چاپ نیست و اگر هم منتشر 

شود، قابل فروش نیست.
 

یکی دیگر از مشکالت ناشران که 
با آن  همواره در طول سالیان مختلف 
روبه رو بودند، بحث مالیات است. با وجود 
معافیت مالیاتی اهالی نشر اما ما شاهد 
هستیم که همچنان بسیاری از فعاالن 
این حوزه با مودیان و ممیزان مالیاتی 

درگیر هستند. علت آن چیست؟
به  مالیاتی  امور  اداره  تازگی  به 
مالیات  صنف  برای  مختلف  بهانه های 

است  درحالی  ین  ا می کنند.  تعیین 
و  موزعان  ناشران،  قانون  طبق  که 
کتاب فروشان از پرداخت مالیات معاف 
آمده  قانون  در  تبصره هایی  اما  هستند 
است که این موضوع را تحت تاثیر قرار 
این  از  یکی  مثال  عنوان  به  می دهد. 
ارائه اسناد فاکتور به ممیزان  تبصره ها 
است. زمانی که وارد این بحث می شویم 
این زمینه  مسائل جدی تر می شود، در 
ما مذاکراتی داشتیم و توضیح دادیم که 
در کار کتاب چنین فاکتورهایی نیست، 
نیز  تازگی  به  و  نمی شود  توجهی  اما 
برخی ممیزان به آمار خانه کتاب استناد 
می کنند و مالیات را بر اساس آن تعیین 
قسمت  هیچ  در  که  درحالی  می کنند. 
حسابداری نیامده که مالیات بر اساس 
است  ممکن  زیرا  شود،  تعیین  تولید 
کتابی تولید شود، ناشر به قیمت پایین تر 
بفروشد و یک سری از آن ها در انبار بماند 
ناشر  که  معتقدند  ممیزان  نفروشد.  و 
مالیات پرداخت کند،  از سود خود  باید 
در حالی که ما معاف از مالیات هستیم 
سال  از  مالیاتی  ممیزان  برخی  حتی  و 

۱۳9۲ برگه برای ناشر صادر می کند.
 

و  صدمات  چه  موضوع  ین  ا
به همراه  نشر  اهالی  برای  آسیب هایی 

داشته است؟
برای  قانون گذار  باشد  قرار  اگر 
حمایت و جذبه سرمایه بخش خصوصی 
اما  مالیات معاف کند،  از  را  این صنف 
برای آن تبصره و ماده بگذارد تا ناشر 
استخدام حسابدار شود، کل  به  مجبور 
مگر  مي گیرد.  قرار  تحت الشعاع  ماجرا 
که  دارد  سود  چقدر  ناشر کوچک  یک 
بتواند حسابدار حرفه ای استخدام کند؟ 
ارزش  مشمول  کتاب  دیگر  سوی  از 
افزوده نمی شود زیرا از مشتری مالیاتی 
فاکتور  در  چاپخانه دار  اما  نمی گیرد؛ 
نهایی مالیات بر ارزش افزوده را حساب 
می کند و از ناشر می گیرد که همه این ها 
معافیت مالیاتی را نقض می کند. چنین 
موضوعاتی بار مضاعف بر دوش ناشران 
و کتاب فروشان می گذارد و انگیزه کار 
در  موضوع  این  می گیرد.  آن ها  از  را 
میان کتاب فروشان و موزعان هم وجود 
با  ما  کتاب  بازار  در  روزها  این  دارد. 
روبه رو هستیم،  نقدینگی شدید  کمبود 
با  که  داشتیم  بودجه ای  قبال  اگر  ما 
پنج کتاب چاپ کنیم  آن می توانستیم 
چاپ  کتاب  یک  فقط  می توانیم  امروز 

کنیم. در این میان ورود مباحث مالیاتی 
جدید به حوزه نشر نه تنها این بخش 
را ضعیف تر می کند؛ بلکه شرایط کار را 
از  زیادی  قسمت  می کند.  سخت  هم 
بدنه نشر و کتاب فروشی کشور به جایی 
رسیده اند که سر دوراهی قرار گرفته اند 
که مجموعه خود را تعطیل کنند یا باز 
نگه دارند. درحالی که اگر این حرف را 
چهار سال قبل می زدیم افراد معدودی 

بودند که سر این دوراهی بودند.
 

در حوزه بیمه نیز ناشران مشکالتی 
از قبیل لغو معافیت پرداخت حق کارفرما 

دارند، این موضوع را توضیح دهید.
که  است  این  بیمه  با  ما  مشکل 
شامل  نفر   ۵ زیر  گذشته  قانون  در 
می شد  کارفرما  حق  پرداخت  معافیت 
که انگیزه ای برای گرفتن کارمند بود 
جدید  ناشران  برای  قانون  این  که 
می گویند  آن ها  به   و  نمی شود  اعمال 
 ۳۰ باید  و  نمی شود  شما  شامل  که 
کنید.  پرداخت  را  کارفرما  حق  درصد 
پدر  از  نشر  مجوز  اگر  که  طوری  به 
بجا  جا دیگری  شخص  یا  پسر  یا 
 . می شود بطال  ا فیت  معا ین  ا شود 
بر  این ها  همه  که  است  درحالی  این 
علیه کارآفرینی و اشتغال زایی است و 
خواسته ما این است که در دولت جدید 
حتما به این موضوعات توجه شود و ما 
نیز در تعامالت خود با وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی دولت جدید پیگیریم 

تا موضوع حل شود.
 

جناب حسن پور؛ یکی از دغدغه های 
جدی ناشران و کتاب فروشان وضعیت 
افسارگسیخته فضای مجازی و عرضه 
این  برای  اتحادیه  است،  آن  در  کتاب 
موضوع چه راهکاری اندیشیده است و 

چه برنامه ای در دست دارد؟
این فضا متاسفانه نظم و ساختار 
بازار کتاب را به هم ریخته است، االن 
تعداد قابل توجهی از کتاب های پرفروش 
در سایت ها یا فضای مجازی به فروش 
غیراصلی  و  تقلبی  آثار  که  می رسند 
هستند. مردم کتاب خریداری می کنند 
اما بسیاری از آن ها کتاب اصلی ناشران 
به  کتاب  قاچاقچیان  توسط  و  نیست 
در  سپس  و  تکثیر  غیرقانونی  صورت 
این  از  می شود.  فروخته  فضاها  این 
فرصت استفاده مي کنم و می گویم یکی 
از مشکالت جدی ما استفاده از اسامی 
مستعار برای فروشنده ها در پلتفرم های 
قانون  خالف  که  است  کتاب  فروش 
تجارت است؛ زیرا هر فروشنده ای باید 
به اسم و رسم خود شناخته شود تا بعدا 
در صورت بروز مشکل، مشتری بتوان 
پیگیری کند. در این پلتفرم ها فروشنده 
به طوری که در هر  ندارد  واقعی  اسم 
از  نشانی  و  اسم  می گردیم  که  کجا 
این ها  پیدا نمي کنیم.  شرکت فروشنده 
هستند  سودجویی  افراد  و  شبه ناشران 
استفاده  به خوبی  این فرصت ها  از  که 
مي کنند، وقتی هم با پلتفرم ها مذاکره 
قراردادی  ما  که  می گویند  می کنیم 
آن ها  واقعی  اسامی  که  داریم  افراد  با 
محفوظ بماند. البته همان طور که گفتم 
این موضوع خالف قانون تجارت و نظام 
صنفی است. اسامی خریدار و فروشنده 
باید مشخص باشد و همین نامشخص 
بودن موجب می شود که افراد بتوانند در 
سایه آن کتاب های غیراصل را به اسم 

اصل بفروشند.

هومان حسن پورعنوان کرد:

چالش های ناشران و کتاب فروشان در دروان کرونا

کرد؛ منتشر  تندیس  کتابسرای  انتشارات 
ورود »جمهوری دزدان« به بازار کتاب

کتاب »جمهوری دزدان« نوشته 
اسکات لینچ، با ترجمه سعید سیمرغ 
ی  بسرا کتا ت  ا ر نتشا ا سوی  ز  ا و 

شد. منتشر  تندیس 
ن؛  ا د ز د »جمهوری  کتاب   
نوشته   » ا ر المو الک  های  ا جر ما
سعید  از  ترجمه ای  با  لینچ،  اسکات 
ت  ا ر نتشا ا همت  به  و  غ  سیمر
کتابسرای تندیس به کتاب فروشی ها 

رسید.
ر  د که  ن«  دا دز »جمهوری 
علمی-  نر  ژا در  و  فانتزی  فضای 

تخیلی روایت می شود، نخستین بار درسال ۲۰۱۳ منتشر شده است.
 در توضیحی بر این کتاب می خوانیم: »وقتی چیزی که قرار است 
شکست  به  نهایت  در  باشد  کاری شان  دوران  تمام  سرقت  بزرگ ترین 
مفتضحانه می انجامد، الک و دوست باوفایش ژان، به سختی جانشان 
را برمی دارند و می گریزند. یا حداقل ژان می گریزد. ولی الک، به خاطر 
ندارد  را  درمانش  توان  کیمیاگری  و  پزشک  هیچ  که  مرگباری  زهر 
است،  نزدیک  کارش  پایان  که  هنگامی  درست  می رود.  تحلیل  کم کم 
با  می تواند  که  می دهد  فرصتی  پیشنهاد  الک  به  اسرار آمیز  جادوگری 
جانش را نجات دهد یا کارش را به یک باره و برای همیشه تمام کند. 
انتخابات سیاسی جادوگران در پیش است و اقلیت ها نیاز به یک مهره 
برای  جادو  از  کند،  ایفا  بازی  در  را  نقشش  که  بپذیرد  اگر الک  دارند. 
بیرون کشیدن زهر از بدنش استفاده خواهد شد، هرچند این فرایند چنان 
مخالف  کند. الک  مرگ  آرزوی  حین  در  او  شاید  که  فرساست  طاقت 
است، ولی دو عامل اراده اش را خرد می کند: های ژان و اشاره جادوگر 

به زنی از گذشته الک، سابیتا.«
آوریل  آمریکایی، متولد دوم  فانتزی نویس  نویسنده  لینچ؛   اسکات 

سال ۱9۷۸ است. او نویسنده سری رمان های جنتلمن باستر است.
»قهرمانان«،  آغاز«،  در  »آسیموف  کامل«،  »روبات  کتاب های 
سرخ«،  آسمان  زیر  سرخ  »دریاهای  »لویاتان«،  هرچی«،  »حماسه 
انتقام«، »واپسین نبرد پادشاهی«، »تیغ شمشیر«، »ریگی  »طعم سرد 
آثار سعید سیمرغ در  از جمله  در آسمان« و »دروغ های الک المورا« 

حوزه ترجمه به شمار می آید.
کتاب »جمهوری دزدان« نوشته اسکات لینچ، در ۸۲۴ صفحه، به 
سعید  ترجمه  با  و  شومیز  جلد  رقعی،  قطع  در  تومان،  هزار   ۲۳۵ قبمت 
سیمرغ، از سوی انتشارات کتابسرای تندیس به کتاب فروشی ها راه یافت.

به همت نشر نو؛
حاال به »جنگل تاریکی ها« خوش آمدید

 » یکی ها ر تا جنگل  « ب  کتا
ترجمه  با  و  ادونل  کاساندرا  نوشته 
مهدی ضرغامیان، از سوی نشر نو به 

کتاب فروشی ها راه یافت.
 کتاب »جنگل تاریکی ها« نوشته 
کاساندرا ادونل، با ترجمه ای از مهدی 
ضرغامیان و از سوی نشر نو منتشر شد.
 »جنگل تاریکی ها« که نخستین 
به  سیاه«  »جهنم  مجموعه  از  شماره 
علمی-  ژانر  در  داده،  اختصاص  خود 
تخیلی و در فضایی وهم آلود و معمایی 

نوشته شده است.
در بخشی از این کتاب آمده است: »گابریل با آستین لباسش گرد و خاک 
روی کتاب را پاک کرد و با صدای بلند خواند: »اژدهاک دهان سوچاک!«

همین که آخرین کلمه را بر زبان آورد، نور خیره کننده ای از جلد کتاب 
برخاست. حروف طالیی رنگی از روی جلد کتاب شروع به لغزیدن کردند و 
روی دست ها و بازوها و صورت گابریل راه افتادند و تمام بدن او را پر کردند. 

انگار که بدنش پر از خالکوبی های متحرک و لرزان شده بود.
زوئه از ترس فریادی کشید: کتاب را ول کن! ولش کن!«

»جنگل  نام های  به  رمان  شش  شامل  سیاه«  »جهنم  مجموعه   
تاریکی ها«، »چشمه جادو«، »وارثان«، »جادوگرهای سرزمین های مرداب«، 

»سرزمین های یخ«، »ُرتیال« است.
کتاب »جهنم سیاه۱: جنگل تاریکی ها« نوشته کاساندرا ادونل، در ۱6۸ 
صفحه، به قیمت ۵۸ هزار تومان، در قطع رقعی، جلد گالینگور و با ترجمه از 

مهدی ضرغامیان، از سوی نشر نو راهی بازار کتاب شد.
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پروانه رسولی خوشبخت

مدیر کتابفروشی »فرهنگ« در ایوان:
تعطیلی یک کتابفروشی نشانه فقر فرهنگی یک جامعه است

کتابفروشی  مدیر  پرهیزکاری«  »سعید 
ایوان معتقد است:  »فرهنگ« در شهرستان 
تعطیلی  به  مجبور  کتابفروشی  یک  اینکه 
شود یا برای جبران کمبودهایش محصوالت 
فروشگاه  وارد  اسباب بازی  همچون  دیگری 
می کند، نشانه فقر فرهنگی یک جامعه و مایه 

تاسف است.
 »سعید پرهیزکاری« مدیر کتاب فروشی 
مدرک  دارای  و   ۱۳۵۳ متولد  فرهنگ، 
در سال  او  است.  اجتماعی  علوم  کارشناسی 
 ۲۰ مساحت  در  را  کتاب فروشی  این   ۱۳۸۲

مترمربع در شهرستان ایوان راه اندازی کرد و پس از ۱۸ سال فعالیت در این شهر کوچک 
با جمعیت حدود ۳۰ هزار نفر، فضای آن را به حدود 6۰ متر توسعه داد. می گوید مهم ترین 
دلیلش برای ادامه فعالیت، عالقه شخصیی و ترویج کتابخوانی و همچنین وجود افراد 
کتابخوان در شهر بوده است. او دغدغه مند است تا همین تعداد کتاب خوان، نگران 
تهیه کتاب از جاهای مختلف نباشند و خوشبختانه کتاب فروشی اش جایی مطمئن   برای 
تهیه کتاب مشتریان همیشگی کتاب بوده است. او باور دارد که اگر این شهر کوچک، 
کتابفروشی فعال داشته باشد، موجب ترویج و تشویق قشر کودک و نوجوان می شود 

که با دیدن یک کتاب فروشی حضور کتاب را همیشه احساس کنند.
با سعید پرهیزکاری درخصوص تالش ها و دغدغه هایش در مدیریت این مرکز 

فرهنگی گفت  وگویی انجام داده ایم که تقدیم نگاه تان می شود.
 ابتدا کمی از وضعیف فرهنگی شهرستان ایوان برایمان بگوئید.

شهرستان ایوان دارای جمعیت کم ولی تعداد کتابخوان نسبتاً خوبی است، 
نسبت کتاب فروشان و ناشران در کشور ما دقیقاً برعکِس تمام کشورهای پیشرفته 

است. یعنی تعداد ناشران خیلی بیشتر از کتاب فروشان است
همچنین در چند سال اخیر نوجوانان عالقه خود را نسبت به کتاب خوب نشان 
داده اند و همین امر نویدبخش روزهای خوبی در آینده اوضاع کتاب این شهر خواهد بود.
 با عنایت به اینکه زبان عمده مردم ایوان کلهری است، میزان استقبال از آثار به 

زبان ُکردی و گویش های زیرمجموعه آن چگونه است؟
در ایوان از کتاب های ُکردی و گویش کلهری نیز استقبال می شود و تعدادی 
عالقه مند مخصوص و پیگیر این کتاب ها همواره وجود دارد، اما مشکل کتاب های 

کردی نحوه تهیه و پخش آنها ازسوی ناشران این کتاب هاست.
 میزان استقبال مردم ایوان از کتاب را چگونه ارزیابی می کنید؟ اغلب چه کتاب هایی 

مورد استقبال و خریداری قرار می گیرند؟
از یک شهر با این جمعیت، انتظار بیشتری نداریم و یکی از دالیل دیگر در این 
مبحث کمبود شغل و نبود درآمد برای بیشتر جوانان و قشر کتابخوان است. مخاطبان 
ما از کتاب های رمان و ادبیات کالسیک جهان بیشترین استقبال می کنند و بعد از آن 

نیز کتاب های انگیزشی و روان شناسی مورد توجه عالقه مندان است.
 از تاثیر کرونا بر فعالیت های کتاب فروشی فرهنگ بگوئید. این تاثیر را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
کرونا تاثیر منفی خود را در تمامی اصناف از جمله کتاب فروشی ها گذاشته، اما در این 
ایام ما با یکسری اقدامات و کارها سعی کردیم ضرر کمتری متحمل شده تا به دوستان 
کتابخوان نیز کمکی در تهیه کتاب کرده باشیم . از جمله این اقدامات، اطالع رسانی از طریق 

فضای مجازی و ارتباط با مشتریان جهت تهیه و ارسال کتاب بوده است.
 آیا در بحث سرانه پایین مطالعه کشور، یک مشکل بزرگ اجتماعی است که باید 
به صورت ریشه ای و با برنامه ی مدون و استفاده از روش های کشورهای پیشرفته روی 

آن کار کرد، زیرا نیازمند یک تحول اساسی در نظام آموزشی کشور هستیم
جریان کم رونقی کتاب فروشی ازسوی مسئوالن و اتحادیه و صنف حمایت شدید؟
هیچ گونه حمایتی به عمل نیامده و اتحادیه کتاب فروشی کشور، فقط یک اسم را 

یدک می کشد که هیچگونه نظارتی در رابطه با مشکالت کتاب فروشان ندارد.
به عنوان یک فعال فرهنگی، فضای فرهنگی و سرانه پایین مطالعه را چگونه 

آسیب شناسی و بررسی می کنید؟
بحث سرانه پایین مطالعه کشور، یک مشکل بزرگ اجتماعی است که باید به 
صورت ریشه ای و با برنامه مدون و استفاده از روش های کشورهای پیشرفته روی آن 
کار کرد، زیرا نیازمند یک تحول اساسی در نظام آموزشی کشور هستیم. کتاب های 
خوب و با کیفیت از جمله نوع ترجمه و چاپ روانه ی بازار شوند و با خیلی از ناشرانی 
که فقط به فکر چاپ هر نوع کتابی هستند، باید برخورد شود؛ چون که مردم با خواندن 
یک کتاب بی کیفیت ممکن است از کتاب دور شوند. نسبت کتاب فروشان و ناشران 
در کشور ما دقیقاً برعکس تمام کشورهای پیشرفته است. یعنی تعداد ناشران خیلی 

بیشتر از کتاب فروشان است.
 متاسفانه به دالیل مختلف از جمله کم رونقی و کم توجهی به کتاب و گرانی و 
نیز شیوع ویروس کرونا شاهد تغییر کاربری و تعطیلی کتاب فروشی ها هستیم. راهکار 
شما برای برون رفت از این مشکل چیست؟ آیا در کنار فروش کتاب خدمات دیگری 

هم مانند برگزاری محدود نشست های ادبی، رونمایی و... انجام می دهید؟
تعطیلی یک کتاب فروشی، نشانه فقر فرهنگی یک جامعه است و اینکه یک 
کتابفروشی مجبور به تعطیلی یا برای جبران کمبودهایش، محصوالت دیگری همچون 
اسباب بازی وارد فروشگاه می کند، مایه تاسف است. دالیل زیادی در این امر دخیل بوده 

است که به چند مورد خالصه وار اشاره می کنم:
الف: فروشگاه های اینترنتی و سایت هایی 

در چند سال اخیر نوجوانان عالقه خود را نسبت به کتاب خوب نشان داده اند 
و همین امر نویدبخش روزهای خوبی در آینده ی اوضاع کتاب این شهر خواهد بود

که تعداد آنها از کتاب فروشان بیشتر است، به دلیل اینکه هزینه های جانبی ندارند، 
کتاب ها را با تخفیف عرضه می کنند. من مخالف فروش اینترنتی و سایت های مربوطه 
نیستم، ولی این کار باید به صورت سازماندهی شده و میزان آن )تخفیف( به صورت 
متعارف و مثل کتاب فروشان باشد. همچنین تخفیف  های همیشگی و دائمی را باید 
بردارند، زیرا همین تخفیف ها کتاب را به عنوان کاالیی بی ارزش نشان می دهد که 

همیشه باید با تخفیف آن را خرید.
ب: برخی ناشران به صورت مستقیم وارد بازار شده و با مشتریان در ارتباط هستند 
و عالوه بر فروش تکی کتاب، حتی تخفیف هم می دهند، در حالی که کار یک ناشر 

چاپ کتاب است.
ج: بحث قاچاق کتاب به عنوان یک پدیده جدید در کشورمان مشکالت زیادی 
را در حوزه کتاب به وجود آورده است. این افراد کتاب های خوب بازار را به صورت 
زیرزمینی چاپ کرده و با تخفیف باال به مردم عرضه می کنند، در حالی که همان کتاب 
توسط ناشر با تخفیف کمی به دست کتاب فروش می رسد که همین دوگانگی باعث 

عدم اعتماد برخی کتاب خوان ها نسبت به کتاب فروشی ها شده است.
د: مسئله آخر، عدم نظارت از سوی واحدها و نهادهای مربوط از جمله اتحادیه 
کتاب فروشان است که هیچگونه فعالیتی ندارد و باعث می شود این مشکالت ادامه 

داشته باشند.
سخن پایانی شما را این گفت و گو می شنویم.

از شما و مجموعه خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( تشکر می کنم که حرف دل 
کتابفروشان و اهالی کتاب و نشر را به گوش مردم و مسئولین می رسانید و در ترویج 

کتاب و احیای کتاب فروشی ها کمک می کنید.

حمید احمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 
و  )»سیاست  گفت:  خاورمیانه  سه گانه  تالیف  درباره 
حکومت در خاورمیانه )غرب آسیا( و شمال افریقا«، 
ملی  امنیت  و  خاورمیانه  در  سیاسی  »گرایش های 
ایران« و »کشمکش های سیاسی-اجتماعی، منطقه ای 
افریقا«( سه گانه   و شمال  خاورمیانه  در  بین المللی  و 
مطالعات خاورمیانه را به نشر نی سپرده ام که به زودی 

منتشر خواهد شد.
در  سیاسی  کشمکش های  و  امنیت  سیاست، 

سه گانه خاورمیانه در راه است
دکتر حمید احمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه 
تهران که در دو دهه اخیر مطالعات خود را بر مسائل 
کتاب  درباره  است،  کرده  متمرکز  ملی  و  هویتی 
ایران  کتاب  خبرگزاری  به  چاپش  دست  در  جدید 
)»سیاست  خاورمیانه  مطالعات  سه گانه   گفت:  )ایبنا( 
و حکومت در خاورمیانه )غرب آسیا( و شمال افریقا«، 

ملی  امنیت  و  خاورمیانه  در  سیاسی  »گرایش های 
ایران« و »کشمکش های سیاسی-اجتماعی، منطقه ای 
و بین المللی در خاورمیانه و شمال افریقا«( را از سوی 

نشر نی در دست چاپ دارم. 
وی درباره جزییات کتاب ها افزود: کتاب نخست 
با عنوان »سیاست و حکومت در خاورمیانه )غرب آسیا( 
و شمال افریقا« دارای سه بخش اساسی است. بخش 
نخست ریشه های تاریخی و تمدنی منطقه و تحوالت 
۵ قرن اخیر یعنی ظهور و زوال امپراطوری عثمانی، و 
شکل گیری کشورهای کنونی خاورمیانه تا غرب شمال 

افریقا را در برمی گیرد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به 
بخش های کتاب »سیاست و حکومت در خاورمیانه 
بخش  کرد:  عنوان  افریقا«  شمال  و  آسیا(  )غرب 
از  ایدئولوژی های سیاسی منطقه  به عمده ترین  دوم 
جمله ناسیونالیسم عرب، ترک و یهود و اسالم گرایی 

اختصاص دارد و تحوالت این گرایش ها را از آغاز تا 
کنون یعنی پایان دهه دوم قرن بیست و یکم مورد 
بررسی قرار داده است. بخش سوم کتاب در برگیرنده 
و  است  خاورمیانه  سیاسی  جامعه شناسی  مسایل 
مدنی،  جامعه  و  دموکراسی  مساله  به  آن  فصل های 
و  فرقه گرایی  اقتصادی،  توسعه  معمای  زنان،  مساله 

مسائل زیست محیطی پرداخته است.
و  کرد  اشاره  دوم  کتاب  به  ادامه  در  احمدی 
سیاسی  »گرایش های  عنوان  با  دیگر  کتاب  گفت: 
در خاورمیانه و امنیت ملی ایران« در عین تمرکز بر 
خاورمیانه  سیاسی  گرایش های  عمده ترین  شناسایی 
بر  آنها  تاثیر  به  نخست(  )بخش  اخیر  قرن  دو 
چپ  ناسیونالیسم،  است.  پرداخته  ایران  ملی  امنیت 
عنوان  به  قوم گرایی  و  سیاسی  اسالم  مارکسیستی، 
دارای  خود  منطقه،  سیاسی  گرایش های  عمده ترین 
پان  عربیسم،  پان  همچون  گوناگونی  نحله های 

ترکیسم، صهیونیسم، سوسیالیسم، کمونیسم، چپ نو، 
گرایشات قومی کردی، اسالم میانه رو، اسالم رادیکال 

و سلفی گری هستند.
وی افزود: ضمن پرداختن به ظهور و تکامل و 
تحول این گرایش ها در خاورمیانه و شمال افریقا، جایگاه 
کنونی آنها را در منطقه تحلیل کردم. بخش دوم کتاب 
به تاثیر هریک از این گرایش های عمده و نحله های 
گوناگون آن بر امنیت ملی ایران می پردازد و چالش ها 
و فرصت های آنها را مورد بررسی قرار می دهد. در عین 
این تحلیل ها، پیشنهادهایی برای مقابله با تهدیدات و 
بهره گیری از فرصت های احتمالی آنها ارائه داده است. 
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی با اشاره 
کتاب  سومین  کرد:  بیان  سوم  کتاب  موضوع  به 
و  منطقه ای  سیاسی-اجتماعی،  »کشمکش های 
و  دارد  نام  افریقا«  و شمال  خاورمیانه  در  بین المللی 
منطقه را به سه حوزه خلیج فارس، شرق عربی و مغرب 

عربی یا شمال آفریقا تقسیم کرده و کشمکش های 
را  قومی  و  سیاسی-ایدئولوژیک  سزمینی،  و  مرزی 

در هر سه منطقه تا سال ۲۰۲۱ بررسی کرده است.
وی گفت: بخش دیگر کتاب جایگاه خاورمیانه 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  معاصر  بین الملل  نظام  در 
و تالش کرده است تا قواعد بازی در منطقه را که 
سیاست خارجی موفق کشورها به شناخت دقیق آن 
وابسته است تشریح کند. بخش های دیگر کتاب به 
مساله کشمکش دیرپای عربی- اسرائیلی پرداخته و 
ضمن تحلیل عمده ترین علل و پیامد جنگ های میان 
اسرائیل و اعراب و فلسطینی ها تا سال ۲۰۲۱، مساله 
صلح و فرایند ان را در یک قرن اخیر بررسی کرده 
است. همچنین تقسیم بندی طرح های گوناگون ارائه 
شده برای حل مساله فلسطین از دهه ۱9۲۰ تا سال 
۲۰۲۱ به ۷ مقوله طرح، جزئیات آنها و آینده فرایند 

صلح را تجزیه و تحلیل کرده است.

حمید احمدی از کتاب های در دست چاپش می گوید

سیاست، امنیت و کشمکش های سیاسی در سه گانه خاورمیانه در راه است
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از راست سهیل محمودی، سید فرید قاسمی، خسرو سینایی
اختصاصی دنیای جوانان

همیشه چندقدم
آن طرف تری از من

سیدمحمدعلی رضازاده

همیشه چندقدم آن طرف تری از من
شبیه  ابر  می آیی که  بگذری از من

شبیه  ابر ،  به لیوان من   نمی باری
مگر  بسازی ،  انسان دیگری از من

تو ُقویِ  چندِم دریاچه های رؤیایی
که می نشینی و آرام  می پری از من؟

تو چشم  های درشتِ  کدام فنجانی
که قهوه ای شده ای که مکّدری از من؟

وخیره خیره جهان را به خویش می خوانی
که با حساب ِ خودت کم نیاوری از من

اگر چه آن طرفِ  قصِر قصه های بلوغ
نشسته ای که مگر وا شود دری از من

تو بادبادِک عقلی ، عروسکِ  عشقی
گرفته بود تو را دسِت دختری از من

تویی که فاصله داری و ، هیچگاه نداشت
به جز تو هیچ کسی حقِ  دلبری از من
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مشق امشب براي عباس کیارستمي

از  کیارستمي  عباس  زنده یاد 
ن  یرا ا سینماي  زان  فیلمسا جمله 
داشت  بین المللي  وجهه اي  که  بود 
خارج  در  او  شهرت  شاید  درواقع  و 
بود.  کشور  داخل  از  بیشتر  ایران،  از 
حاال فیلم مشق امشب، به کارگردانی 

اشکان نجاتی و مهران نعمت اللهی با نگاهی 
به فیلم مشق شب، اثر زنده یاد عباس کیارستمی آماده نمایش و پخش 
جهانی شده است تا بار دیگر شاهد وجهه اي از این فیلمساز بزرگ باشیم. 
مدیریت  به  ایندیپندنت  ایرانین  عهده شرکت  به  فیلم  بین الملل  پخش 

محمد اطبایی است. 
این فیلم الیه های پنهان مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموزان 
ایران را به تصویر می کشد که از نگاه جامعه به دور مانده است. در خالصه 

این فیلم آمده است: مدرسه به درد نمی خوره...

پایان باران با امیرحسین صدیق

تصویربرداری فیلم کوتاه باران، 
و  شریف نیا  حسین  کارگردانی  به 
و  قدیری  امیرحسین  تهیه کنندگی 
رسید.  پایان  به  مداح  محمدمهدی 
شهیدی،  نیلوفر  صدیق،  امیرحسین 

ماهورا خیرخواهان و حسن صبری بازیگران 
این فیلم کوتاه هستند. نکته جالب درباره 
این فیلم کوتاه حضور چهره هاي شاخص عرصه بازیگري است و این 
نشان مي دهد که در سال هاي اخیر فیلم کوتاه بیش از پیش موردتوجه 

هنرمندان قرار گرفته است.
 باران، فیلمي کوتاه درباره شهدای تفحص است و در خالصه داستان 
آن آمده است: همه چیز از صبح روزی با یک خواب آشفته شروع می شود. 
امیرعلی )امیرحسین صدیق( تصمیم دارد به ماموریتی برود که بهار )نیلوفر 

شهیدی( مخالف رفتن او به این ماموریت است.

کامبیز دیرباز با تک تیرانداز مي آید

به  تک تیرانداز،  سینمایی  فیلم 
کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی 
ابراهیم اصغری از امروز و همزمان با 
موسسه  سوی  از  مقدس  دفاع  هفته 
سینماهای  در  سبز  بهمن  پخش 

و  تحسین شده  فیلم  اکران می شود.  کشور 
اولین  برای  که  تک تیرانداز،  خوش ساخت 
بلورین  و سیمرغ  درآمد  نمایش  به  نهمین جشنواره فجر  و  در سی  بار 
دریافت  را  میدانی  ویژه  جلوه های  بهترین  و  ملی  نگاه  از  فیلم  بهترین 
کرد، فیلمی قهرمان محور است که برشی کوتاه از حضور حماسی شهید 
عبدالرسول زرین، بهترین تک تیرانداز دوران دفاع مقدس را در قالب یک 
داستان اکشن روایت می کند. کامبیز دیرباز، امیررضا دالوری، علی رضا 
کمالی، عبدالرضا نصاری، حسین پوریده، اسماعیل خلج، حسین شریفی 

و... ترکیب بازیگران فیلم را تشکیل می دهند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

نفس با اجراي فلورا سام درباره مادر

جدید  مه  نا بر ن  ا عنو نفس، 
ا  محتو رویکردی  با  نسیم  شبکه 
یران زمین  ا مادران  درباره  محور 
یک  ر  شعا با  مه  نا بر ین  ا است. 
نی  ا ر د ما ن  با میز  ، م ا ر آ نه  شقا عا
دریادلی  نجابت،  ترجمان  که  است 

فلورا  اجرای  با  نفس  هستند.  وفاداری  و 
سام برای ایام محرم و صفر تدارک دیده شده است و هر شب مهمان 
خانه های مخاطبانش خواهد بود. این برنامه در هر قسمت، الگویی از 
یک زن و رفتار برجسته او را روایت می کند تا بهتر با سبک زندگی و 

آشنا شویم.  آنها  ویژگی های 
فلورا سام که سالهاست به عنوان نویسنده و کارگردان مشغول تولید 
بار در قامت یک مجري  این  اجتماعي است،  سریال هایي خانوادگي و 

برنامه اي متفاوت را اجرا مي کند.

ما
سین

 

همراه با ارکستر سمفونیک تهران

هومن اتابکي: یکسري از مدیران همیشه همه جا هستند ولي کار 
مثبتي نمي کنند!
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده
تابکی،  ا هومن  گذشته  روز 
مایستر ویلن آلتو در ارکستر سمفونیک 
تهران با حضور در برنامه ارغنون، با 
موسیقی  کارشناس  مهدوی،  رضا 
بنیاد  موسیقایی  فعالیت های  درباره 
فرهنگی و هنری رودکی به گفتگو 
نشست. هومن اتابکی که در دوره ای 
بوده  ایران  ملی  ارکستر  نوازنده 
در  ویلن آلتو  مایستر  روزها  این  و 
ارکستر سمفونیک تهران است، در 
برنامه ارغنون با تاکید بر اقدام های 
رودکی  بنیاد  ثمربخش  و  تاثیرگذار 
از  ارکسترها،  بخش  در  ویژه  به 
نوازندگی  حرفه  خواست  مسئوالن 
را رسمی بدانند و آن را یک شغل 

تعریف کنند.

و  رودکی  بنیاد  به  شما  -نگاه 
مجموعه مدیریتی این بنیاد چیست؟

در  مهم  ئل  مسا ز  ا *یکی 
است.  دستمزد  و  حقوق  ارکسترها 
یعنی اگر نوازنده ای اآلن ۵ میلیون 
حقوق  سابقه،  سال   ۲۰ با  می گیرد 
میزان  به همین  کار هم  اداره  پایه 
این است که  آنها  است. فقط فرق 
استخدام  که  شخصی  سال  پایان 
می گیرد  سنوات  و  عیدی  است 
باید  نمی گیرد.  ارکستر  نوازنده  اما 
ارکستر  یک  در  که  نوازنده ای  دید 
مثل  دقیقا  باید  می کند  کار  دولتی 
باشد  داشته  را  موارد  همه  کارمند 
بگوییم  نوازنده  به  می توانیم  نه،  یا 

ما یک حقوقی به شما می دهیم و 
شما می توانید شغل دیگر هم داشته 
باشید. مطلب بعدی این است که اگر 
می خواهیم موسیقی ما رشد کند هر 
شهری باید یک ارکستر سمفونیک 
در  بتوانند  نوازندگان  و  باشد  داشته 
بگیرند.  قرار  جایگاه های خودشان 
هم  کرونا  بیماری  که  دیگر  مساله 
خیلی آن را تشدید کرده این است 
که جایگاه نوازندگان دقیقا مشخص 
باید  که  را  نوازنده ای  یعنی  نیست. 
سمفونیک  ارکستر  زنده  نوا فقط 
باشد در کنسرت پاپ هم می بینیم 
و گاهی مجبور است در ارکستر ملی 

هم بنوازد.

به  این ها  همه  می کنم  -فکر 
تا  وزیر  از  برمی گردد...  مدیریت 
معاون هنری و بنیاد رودکی. یعنی 
آن بودجه ای که برای این امر تعریف 
شده قابل افزایش است. در چند سال 
اخیر زحمت کشیده شده و مدیریت 
بنیاد تالش کرده به ویژه در شرایط 
ثبات  به  را  حداقل ها  کرونا  سخت 
این  می دهد  نشان  این  و  برساند 

دغدغه هست...
فرمودید  شما  که  *مطالبی 
از  یکسری  است.  درست  کامال 
آقایان همیشه همه جا هستند و ما 
رویدادها  چیستی  در  تغییری  هیچ 
نمی بینیم ولی از حدود سال 9۴-9۳ 
که ارکسترها به بنیاد رودکی محول 
شده می بینیم برای شروع کار علی 

رهبری را می آورند و یکسری اختیار 
سعی  ایشان  و  می دهند  ایشان  به 
می کنند در ارکستر سمفونیک تهران 
تغییر و تحول ایجاد کند. بعد فرهاد 
ایشان  از  و  برمی گردند  فخرالدینی 
چند  از  بعد  ما  و  می  شود  استفاده 
سال سعادت پیدا می کنیم در ارکستر 
 9۵ سال  متاسفانه  که  باشیم  ملی 
دوباره فعالیت آن متوقف شد. بعد از 
وقفه ای ارکستر موسیقی ملی ایران 
تبدیل شد و  ایران  ارکستر ملی  به 
نوازندگان همه جوان و جدید بودند 
و با همین نوازندگان جدید ارکستر 

اواخر سال 9۵ راه افتاد.

که  فعالیت هایي  نظرتان  -به 
صورت گرفته موثر بوده است؟

رودکی  بنیاد  که  *کارهایی 
در سال های اخیر انجام داده خیلی 
اقدام  اولین  است.  بوده  ثمربخش 
نوازندگان  حقوق  منظم  پرداخت 
هم  کرونا  دوران  به  توجه  با  بود. 
حقوق ها را پرداخت هم حق اجرای 
برای  است.  کرده  واریز  را  ماهیانه 
و  نوازندگی  مسترکالس  نوازنده ها 
رهبری برگزار و چهار ساز کنترباس 
عالوه  به  است  شده  خریداری 
لوازم و تجهیزات سازهای کوبه ای. 
همیشه  که  است  این  دیگر  مساله 
هر  است.  بوده  باز  ارکستر  درهای 
برگزار  آزمونی  یکبار  وقت  چند 
اگر  می کنند  صالحیت  تعیین  و 
شود.  ارکستر  وارد  بخواهد  کسی 

در مورد آهنگسازی هم همین بوده 
است؛ شورایی گذاشتند و فراخوانی 
که  نباشد  این  که  کردند  منتشر 
فقط اشخاص خاصی برای ارکستر 
و  بازسازی  می کنند.  آهنگسازی 
در  هم  پنجم  طبقه  سالن  تجهیز 
با  قرارداد  انعقاد  است.  اقدام  دست 
مشاور درباره ساماندهی فضای پشت 
سن که کتابخانه و آرشیو است که 
وضعیت بسیار مناسبی پیدا می کند. 
این  در  را  پارتیتورهایی  و  نت ها 
کرده اند.  ساماندهی  و  پیدا  آرشیو 
رفع نواقص آثار آهنگسازان و قطعات 
به  حقوقی  فیش  ارائه  و  کالسیک 
نوازنده ها و همچنین تشکیل شورای 
ارکستر و شورای نوازندگان که هر 
کدام وظایف مشخص دارند. همین 
احساس  ارکستر  شورای  تشکیل 
عنوان  به  من  که  بود  خوبی  خیلی 
یک نوازنده می توانم درباره نواختن 
بدهم.  نظر  پارت ها  ننواختن  یا 
که  بود  عالی  بسیار  استقالل  اینها 
بنیاد رودکی برای نوازنده ها تعریف 
کرده و امیدوارم موضوع ادامه پیدا 
ارکسترها  در  قبال  افرادی که  کند. 
مسئولیت داشتند به صورت زیربنایی 
در پی حل مشکالت نبودند و در واقع 
داشتند  بر رهبر سعی  تکیه  با  فقط 
بتواند سالن را شاد کنند و قطعاتی 
را بنوازیم که مردم شاد و راضی از 
ارکستر  ماهیت  بروند.  بیرون  سالن 
سمفونیک اجرای قطعات کالسیک 
در  ایرانی  آهنگسازان  قطعات  و 

در  همین طور  است.  ژانر کالسیک 
یک  کارها  قبال  ولی  ملی.  ارکستر 
اقدام های  اما  بود  موقت  مسکن 
فعلی بسان آنتی بیوتیک در ماهیت 
ارکسترها عمل و بدنه ارکسترها را 

سالم می کند.

-آیا بنیاد رودکی می تواند یک 
بازوی پشتیبانی از هنرستان ها داشته 
باشد که آنها هم انگیزه پیدا کنند؟

وظیفه  نمی کنم  فکر  *من 
و  فرهنگ  وزارت  یا  رودکی  بنیاد 
باشد  چیزی  چنین  اسالمی  ارشاد 
د  یجا ا و  فرینی  رآ کا بحث  ولی 
از  و  برنامه دار  و  زیاد  ارکسترهای 

طرفی مدیریت در جذب تعدادی از 
هنرجویان هنرستان ها می تواند به 
این موضوع کمک کند. یعنی تعداد 
ورودی کمتر، کیفیت باالتر و به این 
شکل ارکسترها می توانند جوابگوی 
نهای  هنرستا موخته های  نش آ ا د
سازهای  در  دختران  و  پسران 

فرهنگی و ایرانی باشند.

-هنرستان ها استادهای توانمند 
درست  تربیت  با  بتوانند  که  دارند 
هنرجویان خیال بنیاد رودکی راحت 

کنند؟
*مشکل آنجاست که رهبر ما از 
خارج می آید و تازه می خواهد بررسی 

کند که می تواند با این ارکستر کار 
کند یا نه!

-آقای رهبری گفتنه است اگر 
را  ارکسترها  سیستم  می تواند  بیاید 

دوباره اصالح کند!
*آقای رهبری همان زمان که 
ثمربخشی  کارهای  داشت  تشریف 
انجام داد اما من یادم هست خیلی 
از  ایشان  خاطر  به  نوازنده ها  از 
آن  در  من  رفتند.  بیرون  ارکسترها 
برهه نوازنده ارکستر ملی بودم و با 
ارکستر سمفونیک همکاری نداشتم 
و در جریان اتفاق هایی که آنجا افتاد 
از  یکسری  حال  هر  به  ولی  نبودم 

نوازندگان راضی بودند و یک گروه 
هم ناراضی.

-چه انتظارهایی برای ارکسترها 
دارید؟

*انتظارم این است که تکلیف 
ما  و  کنند  مشخص  را  خودشان 
موسیقیدان ها و نوازنده ها ابزار قرار 
بدنه  از  عضوی  صرفا  و  نگیریم 
اینکه  باشیم. ضمن  ایران  موسیقی 
شغل  یک  کامال  بودن  موسیقیدان 
محترم  ارشاد  وزیر  شود.  تعریف 
هم دقیقا موضع خودش را در مورد 
نان  موسیقیدا ویژه  به  هنرمندان 

مشخص کند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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فیلم روایت ناپدید شدن مریم 
که اواخر آبان سال 9۳ روی پرده 
سینماهای هنر و تجربه رفت از چند 
روز پیش اکران آنالین خود را در 
در  است.  آغاز کرده  پلتفرم هاشور 
خالصه داستان این اثر که به گفته 
تولید  وحشت  ژانر  در  سازندگان 
حسینی  مرتضی  است:  آمده  شده، 
پی  در   ۸۷ سال  در  مستندساز 
به  دورافتاده  جاده ای  در  حادثه ای 
کما رفت و همسرش مریم شریفی 
دوستش  ه  همرا و  ا شد.  پدید  نا
در  جعفری  یاسر  و  شکری  مجید 

درباره  مستند  فیلمی  ساخت  حال 
نیروهای ماورایی بودند و کما رفتن 
مرتضی سر آغازی شد بر اتفاقاتي 

عجیب...
نر  ژا ران  طرفدا به  توجه  با 
آثار  جهان،  سینمای  در  وحشت 
سینمای  در  ژانر  این  در  باکیفیتی 
ایران تولید نشده است! محمدرضا 
لطفی کارگردان فیلم روایت ناپدید 
دنیاي  با  گفتگو  در  مریم،  شدن 
به  پرداختن  خطر  درباره  جوانان، 
یران  ا سینمای  در  وحشت  نر  ژا
نگاه  دو  موضوع  این  در  گفت: 

ژورنالیستی  نگاه  اول  دارد.  وجود 
در  ما  مگر  پرسید  باید  که  است 
سینمای ایران ژانر داریم که بگوییم 
طور  به  نداریم؟  وحشت  ژانر  چرا 
فیلم  مدل  دو  سینما  این  در  کل 
آنها  می توان  که  می شود  ساخته 
را تحت عنوان فیلم های اجتماعی 
از  واقع شبحی  معرفی کرد که در 
فیلم های اجتماعی هستند و بیشتر 
عی  جتما ا مصلح  می کنند  سعی 
فیلم های  نیز  دوم  مدل  باشند. 

کمدی هستند.
ژانر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

پلیسی و بسیاری از ژانرهای دیگر 
گفت:  ندارد،  وجود  ما  سینمای  در 
ژانر  ایران  سینمای  در  اصال  ما 
از  یکی  هم  وحشت  ژانر  نداریم. 
ایران  در  که  است  گونه هایی  این 
وجود ندارد. این موضوعی ریشه ای 
و عمیق است که می توان ساعت ها 
چرا  که  کرد  صحبت  آن  درباره 
تولید  ما  کشور  در  ژانر  فیلم های 
علت های  و  مسائل  که  نمی شود 
مختلفی در آن دخیل است. البته به 
صورت دیگری نیز می توان در این 
باره صحبت کرد که شخصا اینگونه 
به ماجرا نگاه می کنم. در واقع من 
در  هم  که  دارم  مازوخیسمی  یک 
این فیلم هم در فیلم تعارض، که 
در جشنواره فجر دو سال قبل اکران 
شد این موضوع را داشتم. به عنوان 
از  داستان  تمام  فیلم  آن  در  مثال 
دریچه دوربین های مداربسته روایت 
می شد. در واقع ما شاهد چند روایت 
موازی بودیم و با یک فیلم ذهنی 
طرف هستیم. در واقع ساختن آن 
فیلم هم خیلی ریسک بزرگی بود. 
این موضوع ربطی به ایران ندارد و 
در همه جای دنیا صادق است. وقتی 
چارچوب  از  خارج  را  فیلمی  شما 
می سازید، معموال حد وسط ندارد، یا 
همه خیلی خوششان می آید یا اصال 
خوششان نمی آید. این یک موضوع 
طبیعی در همه جای دنیاست. حتی 
فیلم هایی هم که خیلی موفق شدند 
باز هم موافق و مخالف خود را دارند 

را  آن  از  بسیاری  نمونه های  که 
می توان در سینمای جهان نام برد. 
فیلم هاست  مدل  این  خاصیت  این 

و نمی توانیم منکر آن شویم.
اکران  درباره  ادامه  در  لطفی 
چند  گذشت  با  که  اثر  این  آنالین 
سال از اکران در سینماها رخ داده 
است، توضیح داد: فیلم در جشنواره 
سی ودوم فجر حضور داشت و سال 
9۳ و 9۴ در گروه سینمایی هنر و 
تجربه اکران شد. اما بعد از آن ما 
برای آمدن در شبکه نمایش خانگی 
دچار مشکل شدیم. آن زمان هنوز 
فیلم ها  و  بودند  نیامده  وی اودی ها 
نمایش  در  دی وی دی  صورت  به 
خانگی عرضه می شدند. در واقع بعد 
اینکه ما مجوز پخش در شبکه  از 

گرفتیم،  را  فیلم  خانگی  نمایش 
و  پلتفرم ها  افتادن  راه  به  باتوجه 
اکران آنالین، تهیه کننده با پلتفرم 
هاشور برای اکران آنالین فیلم به 

توافق رسید.
وی با اشاره به پدیده سانسور 
که در این سال ها مشکالت بسیاری 
آثار  دیگر  و  فیلم  این  برای  را 
است،  کرده  ایجاد  ایران  سینمای 
بیان کرد: اخذ پروانه ساخت برای 
به  سال  یک  به  نزدیک  فیلم  این 
آن  نمایش  پروانه  و  انجامید  طول 
نیز نزدیک به شش ماه زمان برد. 
از قوانین حال حاضر اطالعی ندارم 
ولی در زمان اکران فیلم ما در ژانر 
وجود  نانوشته ای  قوانین  وحشت 
می گفتند  مثال  عنوان  به  داشت. 

فیلم  انتهای  در  باید  ژانر  این  در 
هر اتفاق عجیبی را که در فیلم رخ 
ارتباط  زمینی  عامل  یک  به  داده 
دهید. در واقع تصویر کردن عامل 
ماورایی امکان پذیر نبود و این تنها 
فیلمی بود که در انتها دلیل ماجراها 
را عامل ماورایی اعالم می کرد. به 
به  اکران  زمان  در  ما  دلیل  همین 
ویژه برای گرفتن پروانه ساخت با 
با  انتها  در  بودیم.  مواجه  مشکل 
تعهد تهیه کننده پروانه ساخت به ما 
داده شد. این جزو اولین آثاری بود 
که در گروه سینمایی هنر و تجربه 
و همزمان با اکران فیلم هایی چون 
پرده  روی  پرویز،  و  گربه   و  ماهی 
رفت و در زمان خود بعد از این آثار 
پرمخاطب  فیلم  سومین  عنوان  به 

گروه سینمایی هنر و تجربه معرفی 
در  آنالین  اکران  حقیقت  در  شد. 
زمان کنونی به این دلیل بوده که 
هنر و تجربه تصمیم داشت برخی 
فیلم های پرمخاطب گذشته خود را 
که تاکنون در شبکه نمایش خانگی 
اکران  هاشور  در  نشده اند  عرضه 
آنالین کند. بر همین اساس فیلم ما 
نیز برای اکران آنالین معرفی شد.
همچنین  لطفی  ضا  ر محمد
خالصه  اندازه  چه  تا  اینکه  درباره 
اثر جنبه  این  از  داستان منتشرشده 
واقعی  اتفاقی  از  و  دارد  مستندگونه 
این  درباره  گفت:  شده  گرفته  وام 
زیاد  نیز  اکران  زمان  در  موضوع 
جواب  آن  به  ولی  می شد  سوال 
مبنای  بر  فیلم  که  چرا  نمی دهم. 
این است که مخاطب در ذهن خود 
کنکاش کند که این تصاویر واقعی 
است یا خیر!؟ این چالش تا انتهای 
فیلم با شما همراه و مدل فیلم نیز 
به گونه ای است که اصال ترس بر 
مبنای چالش ذهنی شکل می گیرد. 
اگر به این سوال جواب بدهم در واقع 
این چالش ذهنی دیگر وجود ندارد.

رضا  که  است  ذکر  به  الزم 
یداللهی،  افشین  زنده یاد  بهبودی، 
مجید شکری، یاسر جعفری، صدف 
ملیسا  ناصری،  نه  فسا ا بهشتی، 
مهدی  بیان،  ا سر منه  آ کری،  ذا
فوژان  و  شاهدی  میثم  حسینی نیا، 
سینمایی  فیلم  بازیگران  قبادیان 

روایت ناپدید شدن مریم هستند.

روایت ناپدید شدن مریم...

محمدرضا لطفی: در سینماي ایران ژانر وحشت وجود ندارد!


