
رئیس کنفدراسیون صادرات:

عضویت در پیمان شانگهای مشکالت کالن کشور را حل نمی کند

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای 
مسلح آخرین وضعیت واکسیناسیون سربازان را تشریح 
کرد.به گزارش دنیای جوانان، هفته سوم شهریورماه 
بود که اعالم شد تمامی سربازان در برابر کرونا واکسینه خواهند 
شد. این خبر را امیر غالمرضا رحیمی پور اعالم کرده و گفته بود: 
با پیگیری های انجام شده واکسیناسیون سربازان حاضر در مراکز 

حساس و دارای ریسک باالی ابتال به کرونا از مدت ها قبل انجام 
شده و ۴۰  هزار نفر از سربازان ُدز اول و دوم واکسن خود را دریافت 
کردند. همچنین برابر برنامه ریزی ها و واکسن تامین شده، تمامی 
سربازان نیروهای مسلح در تمامی یگان ها و رده ها نیز تا پایان 

شهریورماه واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد.
صفحه 2

وزیر بهداشت:

واکسن فایزر به تعداد بسیار محدود
 وارد کشور می شود

بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات
با انتشار و اعالم بسته سیاستی برگشت 
ارز حاصل از صادرات سال های 1397-1۴۰۰، 
چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در 

بازه زمانی مذکور مشخص شد. 
متن کامل بسته فوق به این شرح است:

در اجرای تبصره )1( ذیل ماده )1( مصوبات چهاردهمین 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ابالغی طی نامه 
شماره 97۴۰۵ مورخ 97/7/23، جلسه کمیته ماده )2( در 
تاریخ 1۴۰۰/1/21 با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور، وزاری نفت، امور اقتصادی و 
دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی 
در محل بانک مرکزی تشکیل و بسته سیاستی برگشت ارز 
حاصل از صادرات سال های 1۴۰۰-1397 به شرح ذیل به 

تصویب رسید.
صفحه ۵

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر خراسان رضوی

مشهد؛ پیشگام تحوالت بزرگ فرهنگی 
در صد سال اخیر

4
واردات مدیریت  شده خودرو برای خودروسازان مفید است

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1842-  شنبه 3  مهر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علیرضا تابش: 

كودكان نیاز دارند 
فیلم هاي بیشتري 

برایشان تولید شود

6ورزش
امید ایران به مهدوی 

كیا برای شکستن 
طلسم المپیک

هنگ 7فر

نشست خبری سی و چهارمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
روز گذشته به صورت مجازی با حضور محسن دلیلی و علیرضا تابش 
برگزار شد. پیش از برگزاری این نشست آیین رونمایی از پوستر 
این دوره از جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان، با حضور علیرضا 
تابش و شهردار اصفهان در میدان نقش جهان این شهر برگزار شد.

نشریه بیلد آلمان به حضور مهدی مهدوی کیا در راس هدایت 
تیم ملی امید ایران اشاره کرد.

تیم ملی فوتبال امید بعد از ناکامی در صعود به المپیک ۲۰۲۰ 
و بیش از یک سال و نیم تعطیلی، باالخره تمرینات خود را برای 
حضور در مسابقات آتی زیر نظر مهدی مهدوی کیا شروع کرد.

راسخی لنگردوی می گوید: متاسفانه ایدئولوژی کردن علم از 
سوی علم  مداران از انحرافاتی است که با چهره اتوپیایی علم 
میدان گرفت. دیدگاهی که در این دوره زاویه  ای انحرافی در 
مسیر علم ایجاد کرد و به نوعی علم را به وادی غربت کشاند 

این بود که تمدن صرفا بر پایه علوم تجربی استوار است

مگر 
علم هم

 غربت می گیرد؟!

تزریق واكسن كرونا به عمده سربازان ابهامات شورای نگهبان
 درباره واردات خودرو برطرف می شود

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  صنعت  کمیته  رئیس 
مجلس  مصوبه  به  نگهبان  شورای  ابهامات  و  ایرادات  می گوید 
درباره واردات خودرو در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد 
شورای  به  مجدد  تایید  برای  مجلس  رای  با  و  برطرف  سرعت  به  تا  شد 

نگهبان ارسال شود.
صفحه 3

نگرانیها  تاثیر  تحت  جمعه  روز  نفت  قیمت 
طوفانهای  از  پس  عرضه  محدودیت  به  نسبت 
متوالی  روز  چهارمین  برای  آمریکا،  در  سهمگین 
افزایش یافت.بهای معامالت نفت برنت با 12 سنت معادل 
۰.2 درصد افزایش، به 77 دالر و 37 سنت در هر بشکه رسید. 
نفت برنت روز پنج شنبه با یک دالر و ۸3 سنت افزایش، در 

7۶ دالر و 19 سنت بسته شده بود که باالترین قیمت از اکتبر 
سال 2۰1۸ به این طرف بود.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با شش سنت معادل ۰.1 درصد افزایش، به 
73 دالر و 3۶ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا 

شب گذشته با 2.۵ درصد افزایش بسته شده بود.
صفحه 3

طوفان آمریکا، قیمت نفت را افزایش داد
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رزیابی  ا و  نظارت  مدیرکل 
عالی  شورای  دبیرخانه  فرهنگی 
انقالب فرهنگی به بررسی کارنامه 
جوانان،  عالی  شورای  عملکردی 
معاونت  و  خانواده  و  ملی زن  ستاد 
و  پرداخت  جمهوری  ریاست  زنان 
و  مسائل  رفع  جهت  پیشنهاداتی 
مشکالت حوزه های زنان، جوانان 

و خانواده ارائه داد.
 غالمرضا بصیرنیا در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد، با اشاره 
شکل   در  خانواده  اساسی  نقش  به 
نوشته  جامعه،  افراد  هویت  گیری 
تأمین  نظام  ترین  اصلی  است: 
و  معنوی  و  روانی  مادی،  نیازهای 
مهم ترین بستر برای تأمین امنیت و 
آرامش روحی و روانی اعضا، پرورش 
و  فرزندان  کردن  اجتماعی   نسل، 
عاطفی  نیازهای  ساختن  برآورده 

افراد است.
مختلف  تحوالت  تاثیر  تحت 
مهمی  نقش  و  معاصر  دنیای  در 
و  اجتماعی  پیشرفت  در  زنان  که 
توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از 
خاصی  توجه  هستند،  دارا  جمعیت 
نظام  در  و  است  شده  زنان  به 
جمهوری اسالمی نیز، مسائل حوزه 
زنان در کنار خانواده مورد پذیرش 
دلیل  همین  به  است؛  گرفته  قرار 
خانواده  و  زنان  معاونت  عنوان  در 
ریاست جمهوری، عنوان زنان و در 
عنوان شورای فرهنگی و اجتماعی 
زنان و خانواده شورای عالی انقالب 
فرهنگی، عنوان زنان در کنار خانواده 
مورد تاکید قرار گرفته است. منشور 
در  زنان  های  مسئولیت  و  حقوق 
نظام جمهوری اسالمی نیز، در کنار 
خانوادگی  حقوق  و   فردی  حقوق 
سالمت،  )حق  اجتماعی  حقوق  بر 
اقتصادی،  حقوق  فرهنگی،  حقوق 
قضایی(  حقوق  و  سیاسی  حقوق 

تاکید کرده است.
است:  نوشته  ادامه  در  وی 
جوانی  و  نوجوانی  دوران  در  انسان 
خویش پرشورترین، پرتحرک ترین، 
نیرومندترین و مستعدترین حالت و 
وضعیت را داراست. طبیعی است که 
شناختن این ویژگی  ها و پرداختن به 
این نیازها در مقطع زمانی جوانی و 

نوجوانی، واجد اهمیت باالیی است. 
اصلی  سرمایه  و  پیشران  جوانان 
توسعه کشور در جهت ارتقای مادی 
بدیلی در  اند و نقش بی  و معنوی 

سرنوشت کشور دارند.
اصلی  متولی  حاضر  حال  در 
در  خانواده  و  زن  حوزه  اجرایی 
خانواده  و  زنان  معاونت  کشور، 
اصلی  متولی  و  جمهوری  ریاست 
حوزه جوانان، وزارت ورزش و جوانان 
است. ستاد ملی زن و خانواده متولی 
و  خانواده  و  زن  حوزه  باالدستی 
شورای عالی جوانان متولی باالدستی 
حوزه جوانان است. هم شورای عالی 
جوانان و هم ستاد ملی زن و خانواده، 
توسط شورای عالی انقالب فرهنگی 
به عنوان نهاد مرجع سیاست گذار در 
حوزه فرهنگ و علم و فناوری کشور 

تأسیس شده  اند.
رزیابی  ا و  نظارت  مدیرکل 
عالی  شورای  دبیرخانه  فرهنگی 
اشاره  با  ادامه  در  فرهنگی  انقالب 
»ستاد  تشکیل  آیین نامه  اینکه  به 
ملی زن و خانواده« در سال 13۸9 
در شورای عالی انقالب فرهنگی به 
امور زنان و  تصویب رسید و مرکز 
و  زنان  معاونت  اکنون  و  خانواده 
خانواده ریاست جمهوری، به عنوان 
دبیرخانه تعیین شد، آورده است که 
در دولت دهم این ستاد شش جلسه 
داشت.  مصوبه   13 و  کرده  برگزار 
دولت  در  خانواده  و  زن  ملی  ستاد 
دولت  در  و  نشد  تشکیل  یازدهم 
نیز سه جلسه برگزار کرد  دوازدهم 
که اولین جلسه آن با ریاست رئیس 
جمهور در اسفند 139۶ تشکیل شد 
و مصوبه آن با عنوان شاخص های 
به  جنسیتی  لت  عدا تعیین کننده 
هیئت  تصویب  به  جنس،  تفکیک 
وزیران رسید و در مورخه 27 شهریور 

1397 ابالغ شد.

دومین جلسه آن نیز در بهمن 
جمهور  رئیس  حضور  با   139۸
برای  نیز  جلسه  سومین  و  تشکیل 
در  ها  دستگاه   ملی  کار  »تقسیم 
نهادینه   و  توسعه  ترویج،  موضوع 
تاریخ  در  محور«  خانواده  سازی 
و  شده  برگزار   1۴۰۰ تیرماه  هفتم 

مصوبه آن در واپسین روزهای دولت 
دوازدهم، با امضای معاون اول رئیس 

جمهور ابالغ شد.

است:  نوشته  ادامه  در  بصیرنیا 
بررسی وضعیت عملکردی معاونت 
به  دهد  می   نشان  خانواده  و  زنان 
و  ساختاری  الزامات  فقدان  واسطه 
و  ملی  سطح  در  متناسب  اجرایی 
در حوزه  نقش  ایفای  برای  فراملی 
ایفای نقش  بیشتر  زن و خانواده و 
و  ها  چالش   رفع  در  ستادی، عمالً 
چندانی  کارنامه  حوزه  این  مسائل 

نمی  تواند داشته باشد.

عالی  شورای  عملکرد  بررسی 
جوانان

این  از  دیگری  بخش  در  وی 
یادداشت به بررسی عملکرد شورای 
عالی جوانان پرداخته و با اشاره به 
اینکه اساسنامه شورای عالی جوانان 
نیز در سال 1371 به تصویب شورای 
عالی انقالب فرهنگی رسید، نوشته 
است: این شورا وظیفه بررسی نقش 
و عملکرد نهادها و سازمان  هایی که 
در امور جوانان مسئولیت دارند و نیز 

ایجاد هماهنگی بین دستگاه  هایی 
که وظایف آنها به نحوی با مسائل 
برعهده  را  می شود  مربوط  جوانان 
دارد. طبق آیین نامه داخلی، جلسات 
شورای عالی جوانان باید هر دو ماه 
و  رئیس جمهور  ریاست  به  یک بار 
معاون  ریاست  به  ایشان  غیاب  در 
تشکیل  شود.  رئیس جمهور،  اول 
ابتدای  تا  تأسیس  بدو  از  این شورا 
برگزار کرد  سال 1۴۰۰، 39 جلسه 
و جلسات آن در برخی سال ها اصاًل 

تشکیل نشده است.

مسائل  و  ها  چالش  تشدید 
حوزه جوانان

چالش  ها و مسائل حوزه جوانان 
نیز به واسطه تمرکز اصلی منابع در 
فعالیت   رغم  علی   و  ورزش  حوزه 
های معاونت امور جوانان، روز به روز 
برگزاری  اگرچه  است.  تشدید شده 
جلسه در سطح شوراها و ستادهای 
حوزه  یک  مسائل  حل  رافع  عالی، 
های  شاخص   از  یکی  ولی  نیست، 
نشان  دهنده میزان اهتمام مدیران 
و تمرکز و توجه آنها به راهبری و 

حل مسائل است.

در  رهبری  معظم  مقام  تأکید 
دیدار با اعضای دولت جدید مبنی بر 
»بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی 
کشور در قالب یک حرکت انقالبی 
از  برخاسته  و  خردمندانه و عاقالنه 
بستر  و  زمینه  حکمت«،  و  اندیشه 
مناسبی برای اصالح ساختاری حوزه 
خانواده، زنان و جوانان برای دولت 

جدید فراهم کرده است.
»ستاد  تشکیل  پیشنهاد  ارائه 
نان«  جوا و  زنان  خانواده،  ملی 
خانواده،  امور  »وزارت  وتاسیس 

زنان و جوانان«
رزیابی  ا و  نظارت  مدیرکل 
عالی  شورای  دبیرخانه  فرهنگی 
با  اینکه  بیان  با  فرهنگی  انقالب 
توجه به اثربخش نبودن ساختارهای 
کنونی متولی حوزه  های سه  گانه، 
و  ها  حوزه   این  ساختار  اصالح 
در  مهمی  گام  یکپارچه،  مدیریت 
مسائل  و  ها  چالش   از  بخشی  رفع 
کرده  تاکید  است،  حوزه  سه  این 
است که در این راستا پیشنهاد می  
شود با توجه به اینکه هم ستاد ملی 
عالی  شورای  هم  و  خانواده  و  زن 
جوانان، مصوب شورای عالی انقالب 

ساختار  دو  این  هستند،  فرهنگی 
»ستاد  و  شده  تجمیع  یکدیگر  با 
به  جوانان«  و  زنان  خانواده،  ملی 
عنوان ستاد فرابخشی این حوزه  ها 

تشکیل شود.
مجلس شورای اسالمی نیز در 
سطح ملی، بدون توسعه ساختار و بار 
مالی و تشکیالتی جدید که بر خالف 
برنامه توسعه ششم است، با تجمیع 
معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور 
و  ورزش  وزارت  جوانان  معاونت  و 
جوانان، »وزارت امور خانواده، زنان 
و جوانان« را برای راهبری مسائل 
تأسیس  حوزه  این  های  چالش   و 
ملی  فرو  و  استانی  سطح  در  کند. 
نیز با تجمیع ادارات کل امور بانوان 
استانداری و معاونت های امور جوانان 
ادارات کل ورزش و جوانان استان ها، 
ادارات کل استانی وزارتخانه جدید 

را تشکیل دهد.
نیز  کشور  اجتماعی  شورای 
انقالب  عالی  شورای  مصوب  که 
با  تجمیع  قابلیت  است،  فرهنگی 
را  فوق  الذکر  باالدستی  ساختار  دو 
با حوزه  مرتبط  و بخش  های  دارد 
زنان و خانواده و جوانان از ساختار 

و  بهزیستی  سازمان  کشور،  وزارت 
اجتماعی   رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
فکری  پرورش  کانون  همچنین  و 
کودکان و نوجوانان نیز در سطح ملی 
و استانی قابلیت تجمیع در ساختار 

وزارتخانه جدید را دارا هستند.
آمده  یادداشت  این  ادامه  در 
ند  توا می   ذیل  چارچوب  است: 
شورای  وظایف  و  صالحیت  حوزه 
باالدستی و وزارتخانه جدیدالتأسیس 

باشد:
نوجوانان:  و  کودکان  حوزه 
محتواهای  و  برنامه ها  بازنگری 
علمی- آموزشی و روش های تربیتی 
و  کودکان  تربیت  و  تعلیم  برای 
نوجوانان، توسعه فضاهای فرهنگی و 
اجتماعی خاص کودکان و نوجوانان، 
کودک  مسئله  برای  ریزی  برنامه  

آزاری، کودکان کار و ...
کردن  فراهم   جوانان:  حوزه 
در  جوانان  مشارکت  های  زمینه  
جتماعی،  ا مختلف  های  عرصه  
و  قتصادی  ا سیاسی،  فرهنگی، 
مدیریتی کشور، تقویت امید، نشاط 
و شادابی جوانان، توسعه واحدهای 
آنها  همه  از  تر  مهم   و  مشاوره ای 
تسهیل  نان،  ا جو برای  شتغال  ا
و  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  امر 
ازدواج  تحقق  برای  برنامه ریزی 
و  شناسایی  امر  تسهیل  بهنگام، 
ازدواج های  ترویج  همسرگزینی، 
ساده، آگاهانه و پایدار و شرعی قانونی، 
از  حمایت هدفمند مادی و معنوی 
ایجاد و فعالیت تشکل های مردم نهاد 
و  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  مروج 
و  نهادها  طریق  از  ازدواج  تسهیل 
تأمین  مانند؛  ذیربط  ساختارهای 
مسکن مناسب ویژه زوج های جوان، 
صندوق های حمایتی، انواع بیمه ها، 
نیاز  مورد  وام های  هزینه ها،   کمک 
اشتغال  مسکن،  جهیزیه،  )ازدواج، 
ازدواج،  رفاهی  تسهیالت  و   )… و 
هدایت خیرین امر ازدواج برای تأمین 

امکانات ضروری ازدواج
حوزه زنان: بازنگری و اصالح 
حقوق  با  مرتبط  مقررات  و  قوانین 
حضور  برای  برنامه  ریزی  و  زنان 
حوزه   در  زنان  مطلوب  اجتماعی 
های مختلف اجتماعی و مدیریتی و 

توسعه مشارکت فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی زنان

حوزه خانواده: اصالح قوانین و 
تمرکز  و  خانواده  با  مرتبط  مقررات 
خانواده محوری  رویکرد  تقویت  بر 
در سیاست  ها و برنامه های اجرایی و 
حمایت از تولید و عرضه محصوالت 
فرهنگی، هنری، تبلیغی و آموزشی 
و  نگرش ها  اصالح  محور،  خانواده 
رفتارها و آموزش و افزایش مهارت ها 

و ثبات خانواده

کلیه  بازنگری  جمعیت:  حوزه 
و  قوانین  و  برنامه ها  سیاست ها، 
اصالح  خانواده،  تنظیم  مقررات 
و  فرزندآوری  به  نسبت  نگرش ها 
جمعیتی،  تحوالت  مستمر  رصد 
تدوین برنامه های عملیاتی هدفمند 
برای ارتقای باروری و وضع قوانین 
تشویقی  و  یتی  حما مقررات  و 
توزیع  سیاست گذاری  فرزندآوری، 
و بازتوزیع جمعیت و اعمال آن در 
طرح ها و برنامه های توسعه ملی و 

منطقه ای
موزش  آ لمندی:  سا ه  ز حو
سالمندان  به  سالم  زندگی  شیوه 
در  خانواده ها  آگاهی  افزایش  و 
خصوص تغییرات ناشی از سالمندی 
و گسترش طب سالمندی، طراحی 
تجربیات  از  استفاده  سازکارهای 
سالمندان و برنامه  ریزی برای حفظ 
سالمندان،  جایگاه  و  عزت  کرامت، 
و  سالمندی  مشاوره  نظام  اجرای 
حمایت های  و  خدمات  نظام  ایجاد 

خانواده محور سالمندی
 در پایان تصریح شده است که 
مطمئنا اصالح ساختاری به تنهایی 
این حوزه   رافع مسائل و مشکالت 
خانواده،  ملی  »ستاد  اما  نیست؛  ها 
امور  »وزارت  و  جوانان«  و  زنان 
با تمرکز  خانواده، زنان و جوانان«، 
و  تخصصی  انسانی  و  مالی  منابع 
دارا بودن تشکیالت ملی و استانی و 
تجمیع نهادهای باالدستی فرابخشی 
برای هم  افزایی توان سایر بخش  ها، 
توان و ظرفیت برنامه  ریزی مؤثر و 
اثربخش برای حل مسائل و چالش  
افزایش  را  ای  وظیفه   حوزه  در  ها 

خواهد داد.
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یک عضو کمیسیون آموزش مجلس:
شهرهای  در  دانشگاه ها  و  مدارس  وسیع  بازگشایی 

بزرگ معقول نیست
یــک عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــا بیان 
اینکــه بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه هــا در شــهرهای بزرگــی 
چــون تهــران موجــب افزایــش جنــب و جــوش عمومــی در شــهر 
می شــود، تاکیــد کــرد: بازگشــایی وســیع مــدارس و دانشــگاه هــا 

در شــهرهای بــزرگ خیلــی معقــول نیســت.
بــه گــزارش دنیــای جوانــان، مهــرداد ویــس کرمــی گفــت: 
اصــوال ویــروس هــا در طــول مــدت جهــش هــای مختلفــی را 
ــزان  ــار، می ــرعت انتش ــت س ــه جه ــد و ب ــر می گذارن ــت س پش
ــرد  ــد ک ــر خواهن ــذاری و ... تغیی ــال، تاثیرگ ــاختن مبت ــر س درگی
ــرات  ــن تغیی ــدید ای ــورت ش ــه ص ــز ب ــروس نی ــا وی ــه کرون ک
ــیوع و  ــوص ش ــا درخص ــی م ــاس  نگران ــن اس ــر همی را دارد، ب
ابتــالی افــراد بــه ایــن ویــروس کمــاکان بــه قــوت خــود باقــی 
اســت، از ســوی دیگــر مــا نمی دانیــم کــه ایمنــی ایجــاد شــده 
ــل  ــد در مقاب ــزان می توان ــه چــه می ــه وســیله واکسیناســیون ب ب
ــا  ــن واکســن ه ــذار باشــد و ای ــروس تاثیرگ ــد وی ــرات جدی تغیی

چــه مــدت ایمنــی ایجــاد خواهنــد کــرد.
ایــن عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس دربــاره 
رونــد بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه هــا، بــا بیــان اینکــه بایــد 
زنجیــره شــیوع کرونــا بــه شــکل معنــاداری قطــع شــود، تصریــح 
ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــطح تماس ــش س ــه افزای ــد ب ــا بای ــرد: م ک
بازگشــایی مــدارس شــکل می گیــرد هــم توجــه کنیم، بازگشــایی 
مــدارس تهــران موجــب افزایــش یــک و نیــم برابــری جنــب و 
ــایل  ــا در وس ــاس ه ــال تم ــرای مث ــود و ب ــهر می ش ــوش ش ج
ــتاها  ــه در روس ــد، اگرچ ــی کن ــدا م ــش پی ــی افزای ــه عموم نقیل
اینگونــه نیســت پــس بازگشــایی از مــدارس روســتایی و مناطقــی 
کــه جمعیــت بیشــتری دارنــد، بهتــر اســت، البتــه دانش آمــوزان 
ــه اینترنــت و تلفــن  در بســیاری از ایــن مناطــق در دسترســی ب
ــرای شــرکت در کالس هــای مجــازی  ــت ب ــا تبل هوشــمند و ی

دچــار مشــکل هســتند.
نماینــده مــردم خرم آبــاد بــا بیــان اینکــه بــه هــر شــکل مــا 
معتقدیــم زنجیــره ویــروس در شــهرهای بــزرگ بایــد بــه گونــه 
ای قطــع شــود کــه قابــل کنتــرل باشــد، بیــان کــرد: بازگشــایی 
ــه  ــزرگ ب ــهرهای ب ــا در ش ــی دانشــگاه ه ــدارس و حت ــیع م وس
نظــر خیلــی معقــول نیســت، امیدواریــم بــا تکمیــل واکسیناســیون 
عمومــی تــا دهــه فجــر زنجیــره شــیوع ایــن ویــروس قطــع شــود.

فیروزی پوربادی:
تیم اقتصادی دولت هرچه سریعتر برنامه های خود را 

اجرایی کند
یــک عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی، 
تاکیــد کــرد: انتظــار مــی رود تیــم اقتصــادی دولــت هرچــه ســریع 
تــر برنامــه هایــی را کــه بــرای ایجــاد ثبــات در بــازار تهیــه کــرده 

اســت، اجرایــی کنــد.
رحمــت اهلل فیــروزی پوربــادی، بــا تاکیــد بر ضــرورت نظارت 
جــدی تــر بــر نحــوه توزیــع کاالهــا و کنتــرل قیمتهــا بیــان کــرد: 
بــا توجــه بــه برنامــه هایــی کــه وزرای دولــت آقــای رئیســی ارائــه 
ــات نســبی در  ــرل قیمــت کاالهــا و ایجــاد ثب ــد، حتمــا کنت کردن
بــازار محقــق خواهــد شــد و انتظــار مــی رود تیــم اقتصــادی دولت 
هرچــه ســریع تــر برنامــه هایــی را کــه بــرای ایجــاد ثبــات در بازار 

تهیــه کــرده انــد، اجرایــی کننــد.
وی اظهــار کــرد: افزایــش قیمــت کاالهــای مصرفــی مــردم 
فشــار بیشــتری را بــه اقشــار آســیب پذیــر جامعــه وارد مــی کنــد 

و بایــد بــا مدیریــت صحیــح جلــوی آن گرفتــه شــود.
نماینــده مــردم نطنــز در مجلــس شــورای اســالمی، تصریــح 
ــازار دســت دالالن و  ــا اعمــال نظــارت دقیــق بــر ب کــرد: بایــد ب
افــراد ســودجو از جیــب مــردم بریــده شــود. قطعــا دولــت آقــای 
رئیســی توجــه ویــژه ای بــه ایــن حــوزه داشــته و بــا اجرایی شــدن 
برنامــه هــای وزرا شــاهد کنتــرل قیمــت هــا در بــازار خواهیــم بود.

تزریق واکسن کرونا به عمده سربازان
رییس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز سـتادکل نیروهای مسـلح آخرین 

وضعیت واکسیناسـیون سـربازان را تشـریح کرد.
بـه گـزارش دنیای جوانان، هفته سـوم شـهریورماه بود که اعالم شـد 
تمامـی سـربازان در برابـر کرونـا واکسـینه خواهنـد شـد. ایـن خبـر را امیر 
غالمرضـا رحیمـی پور اعالم کـرده و گفته بود: با پیگیری های انجام شـده 
واکسیناسـیون سـربازان حاضـر در مراکـز حسـاس و دارای ریسـک باالی 
ابتـال بـه کرونـا از مدت هـا قبـل انجام شـده و ۴۰  هزار نفر از سـربازان ُدز 
اول و دوم واکسـن خـود را دریافـت کردنـد. همچنین برابـر برنامه ریزی ها 
و واکسـن تامین شـده، تمامی سـربازان نیروهای مسـلح در تمامی یگان ها 

و رده هـا نیـز تـا پایان شـهریورماه واکسـن کرونا را دریافـت خواهند کرد.
بـا پایـان شـهریورماه سـرانجام وعـده مطرح شـده را از رییـس اداره 
سـرمایه انسـانی سـرباز سـتادکل نیروهای مسـلح پیگیری کردیم. رحیمی 
پـور درایـن بـاره گفـت: همانطـور کـه وعـده داده بودیـم، خوشـبختانه بـا 
تامیـن واکسـن بـرای تمامـی سـربازان، عمـده سـربازان واکسـن کرونا را 

کردند. دریافـت 
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر نیـز برنامه ریزی هـا بـرای تزریـق ُدز 
دوم واکسـن کرونـا بـه سـربازان انجام شـده و فرآینـد تزریـق ُدز دوم آغاز 

شـده است.

وزیر بهداشت:
واکسن فایزر به تعداد بسیار محدود وارد کشور می شود

بهــرام عیــن اللهــی در حاشــیه بازدیــد از بیمارســتان شــهدا دهلــران 
ــالم  ــه، اســتان ای ــی کــه عــده ای ناجوانمردان اظهــار داشــت: در روزهای
را بمبــاران مــی کردنــد، مــردم، ایــن منطقــه را تــرک نکردنــد و حاضــر 
شــدند زیــر درخــت هــای بلــوط زندگــی کننــد امــا در منطقــه خــود بمانند 
و ایــن رشــادت و مردانگــی هــا را جوانــان بایــد بیاموزنــد کــه مــی تــوان 

در شــرایط ســخت، ایســتادگی و دفــاع کــرد.
عیــن اللهــی یــادآور شــد: واکســن فایــزر بــه تعــداد بســیار محــدود 
ــن واکســن  ــاردار وارد کشــور مــی شــود و ای ــادران ب ــق م ــرای تزری و ب
بــه دیگــر افــراد نمــی رســد و از مــردم میخواهیــم کــه ســریعا واکســن 
هــای مــورد تاییــد وزارت بهداشــت کــه معتبــر هســتند را تزریــق کننــد تا 
سیســتم ایمنــی بــدن آنهــا مقــاوم شــود. بیشــترین افــرادی که امــروزه در 
دنیــا مبتــال بــه کوویــد19 مــی شــوند و جــان خــود را از دســت مــی دهند، 
واکســن کرونــا تزریــق نکــرده انــد و تقاضــای بنــده از مــردم ایــن اســت 
کــه ســریعا، واکســن هــای مــورد تاییــد وزارت بهداشــت را تزریــق کننــد.

رییس انجمن ویروس شناسی ایران:

واکسیناسیون، بدون رعایت پروتکل ها نجات بخش نیست
ویروس  نجمن  ا رییس 
رعایت  گفت:  یران  ا شناسی 
نکردن پروتکل ها پس از تزریق 
معکوس  اثر  می تواند  واکسن 
زمزمه  که  هوشمند  قرنطینه  باشد،  داشته 
آن وجود دارد، اگر به صورت واقعی اتفاق 
بیفتد کمک می کند که این نگرانی ها نیز 

برطرف شود.
علیجان تبرایی، رییس انجمن ویروس 
شناسی ایران درپاسخ به سوال دنیای جوانان 
که آیا انجام تست پی سی آر قبل از زدن 
واکسن برای اطمینان از مبتال نبودن به کرونا 
نه  مساله  این  گفت:  است،  اقدامی صحیح 
شدنی است و نه از نظر علمی هیچ پشتوانه 
عالمت  که  کسانی  اینکه  ضمن  دارد.  ای 
ابتال به کرونا ندارند، حتی اگر تست بدهند 
هم ممکن است منفی باشد چون درصدی 

از تست ها منفی کاذب هستند. 
او افزود: موضوع مهم این است که افراد 
هیچ عالمتی مانند آبریزش بینی، سرفه، بدن 
درد، نداشتن حس بویایی و چشایی و عالیمی 
که به طور معمول مربوط به کروناست، نداشته 
به  کرونایی  بیمار  با  که  درصورتی  و  باشند 
تازگی سروکار داشته یا رفتار پرخطری مانند 
رفتن به تجمعات داشته اند، باید یک هفته 
صبر کنند و اگر عالمتی نداشتند می توانند 
واکسن بزنند. همین کفایت می کند و نیاز به 

تست پی سی آر نیست.
که  سوال  این  به  درپاسخ  تبرایی 
آنتی  که  کسانی  برای  واکسن  تزریق  آیا 
ایجاد  مشکلی  کنند،  می  مصرف  بیوتیک 
می کند، گفت: فقط در داروهای خاصی که 
بعضا در سرطان یا در بیماری های مربوط 
به سیستم ایمنی است، زدن واکسن ممکن 
است مشکل ایجاد کند که در آن شرایط هم 
کنیم.  نمی  منع  را  واکسن  زدن  ما  معموال 
براساس  را  دارو  دوز  است  ممکن  ها  آن 
نظر پزشک کم کنند یا تصمیم بگیرند که 
یک هفته مصرف دارو برای تزریق واکسن 
با آنتی بیوتیک ها  ارتباط  متوقف شود. در 

چنین چیزی مطرح نیست. 
او در پاسخ به این سوال که چه نوع 

باردار و کودکان  واکسن هایی برای زنان 
داشته  کمتری  خطر  می تواند  1۸سال  زیر 
باید  اول  باشد، گفت: معموال در مطالعات 
واکسن در زنان غیرباردار تایید شود و پس 
از آن به تدریج برای زنان باردار نیز مورد 
مختلفی  مطالعات  می گیرد.  قرار  آزمایش 
مختلف  کشورهای  در  مساله  این  برروی 
سینوفارم  با  درارتباط  است.  شده  انجام 
هم خود وزارت بهداشت این را تایید کرده 
که در زنان باردار مشکلی ایجاد نمی کند. 
طریق  از  چه  مطالعاتش  که  واکسنی  هر 
طریق  از  چه  و  جهانی  بهداشت  سازمان 
برای  کشوری،  هر  دولت  های  سازمان 
تایید  ایران  در  دارو  و  غذا  سازمان  مثال 

شود، قابلیت استفاده دارند. 
به  هم  کودکان  برای  افزود:  تبرایی 
شده  انجام  مطالعاتی  است.  صورت  همین 
است و اخیرا هم بحث واکسن سینوفارم برای 
کودکان مطرح شد، مقاالت علمی آن چاپ 
شده و فاز اول و دومش مطالعات آن انجام 
اند.  گرفته  خوبی  های  پاسخ  و  است  شده 
مستندات  هرکشوری  ریگوالتوری  سیستم 
کشورهای تولید کننده واکسن را می گیرند 

و براساس آن نظر می دهند.
او در ادامه گفت: در کشور ما هم این 
اتفاق درحال رخ دادن است و براساس آن 
امکان واکسیناسیون این گروه ها نیز وجود 
به  دارد،  نگرانی ها همیشه وجود  اما  دارد. 
گروه  کودکان  و  باردار  زنان  که  دلیل  این 
به  دیرتر  اینکه  علت  هستند.  پرخطر  های 
این مرحله رسیدیم این بود که در آغاز باید 
مطالعات در گروه های معمول جامعه انجام 

می شد و بعد به این گروه ها می رسید که 
این مرحله در مطالعات مربوط به واکسن ها 

درحال صورت گرفتن است. 
تبرایی با پاسخ مثبت به این سوال که 
آیا بهتر نیست همزمان با وضعیت فعلی که 
از پیک پنجم عبور کرده ایم و زمان مناسبی 
برای تزریق واکسن است، برخی محدودیت 
ها در اماکن و ترددها ایجاد شود که از شروع 
اجتناب  تر  سخت  و  تر  نزدیک  پیک  یک 
کنیم، گفت: یکی از ایرادات درحال حاضر 
این است که ما همین که متوجه می شویم 
شیب بیماری به سمت پایین می رود، رعایت 
پروتکل ها را کم می کنیم. تجمعات زیاد شده 
می شود.  برگزار  ها  برنامه  و  ها  مراسم  و 
متاسفانه در تنظیم اینکه چه چیزهایی خوب 
است و کدام کار ضرورت دارد، دچار آسیب 
هستیم. این باعث می شود که درمورد سفرها 
و برگزاری تجمعات، خیلی زود محدودیت 
ها را کنار بگذاریم. در بسیاری از برنامه ها 
و اجتماعات پروتکل ها رعایت نمی شود و 
اینها خطر جدی تری برای ما ایجاد می کند. 
او افزود: واکسیناسیون باعث می شود 
زنجیره انتقال بیماری قطع شود، اما اگر در 
این دوره پروتکل ها را رعایت نکنند، خود 
واکسیناسیون می تواند اثر معکوس هم داشته 
آلودگی  کننده  پیشگیری  ها  واکسن  باشد. 
را  بیماری  شدت  و  مرگ  فقط  و  نیستند 
گرفته  واکسن  که  کسی  می دهند.  کاهش 
می تواند آلوده شود و ویروس در او دیده شود. 
به این دلیل که فرد به تازگی واکسن گرفته 
جدید  ایمنی  سیستم  با  هم  ویروس  است، 
او مقابله می کند و سعی می کند ترفندها و 

هوشمندی اش ایمنی ایجاد شده با واکسن 
را نیز خنثی کند. این مساله باعث می شود 
جهش های جدیدی در ویروس ایجاد شود.
ر  کنا ر  د قطعا   : گفت یی  ا تبر
واکسیناسیون باید با شدت و حدت بیشتری 
پروتکل ها را رعایت کنیم. وقتی به ایمنی 
جمعی مدنظر رسیدیم که با توجه به سویه 
به  می توانیم  است،  درصد   ۸۰ حداقل  دلتا 
را  ها  محدودیت  برخی  کردن  آزاد  تدریج 

تعقیب کنیم.
او افزود: با توجه به اینکه فعال فقط 
2۰ درصد جامعه ما دو دوز را گرفته اند که 
این  اگر  باشد،  گذشته  آن  از  هم  هفته  دو 
واکسیناسیون  قطعا  کند  پیدا  ادامه  شرایط 
تنها نجات بخش نیست و حتی ممکن است 
اثرات بدی هم داشته باشد. واکسیناسیون در 
کنار رعایت پروتکل ها و مالحظاتی که به 
جهت اجرایی باید برای کنترل پدیده های 
مختلف رعایت شود می تواند کمک کند که 

از موج های آینده فارغ شویم. 
تبرایی گفت: سیاستگذاری اصلی باید 
از  تر  مهم  اما  باشد،  واکسیناسیون  توسعه 
آن این است که مقرراتی که برای کاهش 
رعایت  است،  شده  وضع  ویروس  گردش 
شود. برای مثال مدارس زمانی باید بازگشایی 
شود که واکسیناسیون حتما انجام شده باشد. 
واکسیناسیون به معنای صرفا تزریق دوز اول 
از تزریق  بعد  تا سه هفته  نیست، دو هفته 
دوز دوم واکسیناسیون ایمنی ایجاد می کند 
ایمنی  نیز  ها  واکسن  این  از  کدام  هیچ  و 

صددرصد ندارد.
ایران  انجمن ویروس شناسی  رییس 
گفت: با این حساب ما همچنان نیاز داریم 
مقررات سفرها و حضور در سرکار و کالس را 
داشته باشیم. قرنطینه هوشمند که زمزمه آن 
وجود دارد، اگر به صورت واقعی اتفاق بیافتد 
کمک می کند که این نگرانی ها نیز برطرف 
شود. اگر این روند واکسیناسیون ادامه پیدا 
کند، فرصتی یک یا دو ماهه تحمل شود و 
اجرا شود،  تر  به صورت جدی  ها  پروتکل 
بسیار  شرایط  که  باشیم  امیدوار  می توانیم 

بهتری را داشته باشیم.
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زیر نظر: علی هوشمند

اندازی دوره دکتری »مطالعات زنان و خانواده« در  راه 
دانشگاه شهید بهشتی

در  خانواده«  و  زنان  رشته »مطالعات  دوره دکتری  بار  اولین  برای   
دانشگاه شهید بهشتی راه اندازی شد.

به گزارش دنیای جوانان، دکتر محمد اسحاقی در مراسم افتتاح دوره 
دکتری رشته »مطالعات زنان و خانواده« در دانشگاه شهید بهشتی گفت: 
این رشته برای اولین بار در کشور در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید 
بهشتی دایر می شود و این دانشگاه این افتخار را دارد که در این حرکت 

علمی یک وظیفه ملی را ایفا نماید.
وی در ادامه با اشاره به مراحل طی شده برای اخذ مجوزهای مورد 
در بحث  عنوان یک دستاورد  به  رشته  این  نمودن  دایر  تاکید کرد:  نیاز، 
خانواده، در کنار گسترش مرزهای دانش، در حوزه کاربردی و توسعه ای 
بسیار مهم است. راه اندازی این رشته فرصت مناسبی برای تدوین و تولید 
متون آموزشی است و درس گفتارهای این رشته با هدف مرجعیت علمی 

با همکاری بین شورای تحول و انتشارات سمت مدون می شود.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره 
به برنامه ملی مطالعات خانواده در کشور اظهار  کرد: این برنامه می تواند 
مبنای خوبی برای ارتباط بین دانشگاه و پژوهشکده با جامعه هدف باشد. 
پژوهشکده خانواده  دانشگاه شهید بهشتی می تواند مرجعی برای ساماندهی 

پژوهش های حوزه خانواده باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر اسحاقی با تاکید 
بر گسترش توجه به رشته های میان رشته ای و تحولی که این رشته ها ایجاد 
می کنند، بر تشکیل هیات های اندیشه ورز میان رشته ای در دانشگاه های 

مهم کشور تاکید کرد.

رییس مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران:
۱۸ هزار نفر در دانشگاه تهران واکسینه شدند

رییس مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران با بیان اینکه آخرین 
مهلت ثبت نام برای دریافت دز اول واکسن کرونا هفتم مهرماه است، گفت: 

تاکنون بیش از 1۸ هزار نفر در دانشگاه تهران واکسینه شدند.
به گزارش به گزارش دنیای جوانان از دانشگاه تهران، دکتر مسعود 
شفیعی نیا افزود: براساس این آمار، در حال حاضر تعداد 93۰ نفر عضو هیات 
علمی، 2 هزار و 7۰۰ نفر از کارکنان، یک  هزار و 7۰۰ نفر خانواده کارکنان 

و 13 هزار و 17۰ دانشجو از دانشگاه تهران واکسینه شده اند.
وی اظهار داشت: تمامی اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان 
مهرماه 1۴۰۰  هفتم  تا  ورودی های جدید، حداکثر  از  غیر  البته  دانشگاه، 
مهلت دارند که با مراجعه به آدرس uttest.ir/app جهت ثبت نام برای 
دریافت دز اول واکسن اقدام کنند. الزم به ذکر است که پس از این تاریخ 

فقط دز دوم تزریق خواهد شد.
کرد:  خاطرنشان  تهران  دانشگاه  سالمت  و  بهداشت  مرکز  رییس 
دانشجویان مقطع دکتری که ثبت نام کرده بودند واکسینه شدند و هم اکنون 
انجام است. در  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در حال  واکسیناسیون 
تاریخ 29 شهریورماه  از  نیز سایت  خصوص دانشجویان دوره کارشناسی 
جهت ثبت نام در دسترس آنان قرار گرفته است که می توانند برای ثبت نام 

و دریافت نوبت اقدام کنند.
شفیعی نیا ادامه داد: اما هنوز اسامی دانشجویان جدیدالورود را دریافت 
نکرده ایم که پس از مشخص شدن و اعالمی اسامی، اقدام های الزم برای 

واکسینه شدن آنان به عمل خواهد آمد.

دستگیری رمال کالهبردار در شمال پایتخت
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم کرد: شیاد دعانویسی که با ترفند 
بخت گشایی 2 میلیارد تومان از 2 شهروند کالهبرداری کرده بود، در نیاوران دستگیر شد.

به گزارش دنیای جوانان از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه سعید دالوند بیان 
داشت: 2 خانم جوان برای دستگیری کالهبرداری حرفه ای به پایگاه یکم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ مراجعه و اظهار کردند، در سال 97 با خانمی به اسم ساناز که مدعی داشتن 
دفعات  به  این مدت سه سال  در  و  آشنا شده  است  بخت گشایی  و  ماورایی  قدرت های 
مختلف مبالغی هنگفتی به او پرداخت کرده اند.وی با بیان اینکه متهم به دفعات مختلف 
در مجموع 2 میلیارد تومان از شاکیان دریافت کرده بود، افزود: در چندین عملیات پلیسی، 
هویت واقعی متهم شناسایی و مشخص شد متهم قبل از شکایت شاکیان، مخفیگاه خود 
را تغییر داده است.رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران ابراز کرد: با تالش کارآگاهان 
پلیسی متهم در مخفیگاه جدیدش در  واقعی متهم شناسایی و در یک عملیات  هویت 

محدوده نیاوران دستگیر شد.
دالوند افزود: این شیاد دعانویس، با دستور قضائی روانه زندان شد و کشف سایر 

جرائم احتمالی در دستورکار قرار دارد.

اعتراف سارقان کالنتری 1۶۴ قائم به 1۵ فقره سرقت منزل
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی فاتب اظهار داشت: ۳۰ تیر ماه سال جاری 
پرونده ای از کالنتری 1۶۴ قائم به همراه چهار نفر متهم به اتهام سرقت منزل به پایگاه 

یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.
با  با شروع تحقیقات، کارآگاهان دریافتند متهمان  سرهنگ کارآگاه  دالوند گفت: 
استفاده از یک دستگاه خودروی دنای سفید رنگ به روش تخریب درب، منازل ویالیی 

را شناسایی و سرقت می کردند که پس از هماهنگی قضائی متهمان در اختیار این پایگاه 
قرار گرفته و خودروی آنان به پارگینگ منتقل شد.

وی ادامه داد: در بازجویی انجام شده متهمان بدواً منکر هرگونه سرقت منزل بودند که 
در ادامه تحقیقات مشخص شد متهمان هویت خود را مخفی نگه داشته اند که با هوشیاری 
کارآگاهان هویت هر چهار متهم شناسایی و مشخص شد 2 نفر از آن ها از سارقان سابقه دار 
در زمینه سرقت از منزل بوده اند و تحت تعقیب پلیس استان های قزوین، قم و کرج هستند.
دالوند خاطرنشان کرد: در ادامه با استعالم پالک خودروی دنای سفید توقیف شده 
از ید متهمان مشخص شد که خودرو دارای سابقه سرقت است و پالک نیز سرقتی است.
به  به صراحت  متهمان  تکمیلی،  تحقیقات  و  به مستندات  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
سرقت های متعدد در سطح شهر تهران اقرار کرده و اعالم داشتند اموال مسروقه را به 
افرادی به نام های منصور و حشمت در شهرستان کرج به فروش می رساندند و پول حاصل 

از آن را به صورت نقدی دریافت می کردند.
دالوند افزود: کارآگاهان نسبت به شناسایی محل های سرقت  که تعداد 1۵ فقره از آن ها 
در سطح پایتخت به ویژه حوزه پایگاه یکم و چهارم بود اقدام کرده و با توجه به اینکه متهمان 
تحت تعقیب استان های مختلف بودند طی مکاتبه با استان ها مراتب دستگیری اعالم شد.
وی اضافه کرد: نیابت های قضائی از استان های مربوطه توسط مقامات قضایی به 
تهران ارسال و متهمان به صورت تحت الحفظ به شهرستان اشتهارد و از آنجا به استان 
قزوین برای رسیدگی پرونده ها با قرار بازداشت موقت اعزام شدند.رئیس پایگاه یکم پلیس 
آگاهی فاتب ابراز داشت: با تالش کارآگاهان و اقدامات پلیسی شبانه روزی هویت مالخران 

پرونده کشف و اقدامات به منظور دستگیری مالخران در جریان است.

توقیف محموله قاچاق ۴۰۰ میلیون تومانی در جنوب تهران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پلیس پایتخت بیان داشت: در کنترل تردد خودروهای 
عبوری در سطح پایتخت، ماموران گشت انتظامی این یگان حین گشت زنی در محدوده 

میدان بهمن موفق به شناسایی یک دستگاه وانت حامل بار کاالی قاچاق شدند
سرهنگ علی ولی پور گودرزی با اشاره به دستگیری راننده خودروی وانت، ادامه 
مجوزهای  و  بارنامه  فاقد  صوتی  تجهیزات  عدد   9۶۰ خودرو  داخل  از  بررسی  در  داد: 

گمرکی کشف شد.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۴۰۰ میلیون تومان 
محاسبه کرده اند و متهم برای سیر مراحل قانونی به همراه اموال کشف شده در اختیار 

پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی قرار گرفت.
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اکثر مردم هنوز از رمز عبور یکسان در 
چندین سایت مختلف استفاده می کنند

به تازگی نظرسنجی توسط PCMag انجام شده که نشان می دهد بسیاری 
از کاربران یک رمز عبور را برای ورود به چندین حساب مختلف به کار می برند.

در دنیای کنونی داشتن رمز عبور مناسب یکی از مهم ترین فاکتورهای امنیت 
مجازی است. اما آیا شما جزو آن دسته افرادی هستید که از یک گذرواژه برای ورود 
به چندین سایت مختلف استفاده می کنند؟ آیا از خطرات این کار مطلع هستید؟ 
مطمئنا این کار اصال ایمن نبوده و باعث می شود کاربر به راحتی قربانی هکرها 
شود. به تازگی یک نظرسنجی انجام شده که نشان می دهد 7۰ درصد بزرگساالن 

هنوز از رمز عبور یکسان برای ورود به چند حساب مختلف استفاده می کنند.
شهروند   1۰۴1 از  که  مذکور  نظرسنجی  از  پس  اسپات،  تک  گزارش  به 
 PCMag ،آمریکایی که سن قانونی )1۸ سال به باال( داشتند انجام شده بود
دریافت 2۵ درصد این افراد اعتراف کرده اند گاهی اوقات از رمز عبور یکسان برای 
حساب های مختلف خود استفاده می کنند. تعداد مشابهی )2۴ درصد( گفتند این 
کار را بیشتر اوقات انجام می دهند، درحالی که 21 درصد اقرار کردند همیشه از 

یک رمز عبور برای تمام حساب های خود استفاده می کنند.
همان طور که خوانندگان این سایت می دانند، استفاده مجدد از رمزهای عبور 
چیزی است که هکرها به آن عالقه دارند، به ویژه اینکه بسیاری از وب سایت ها و 
خدمات از آدرس ایمیل به عنوان نام کاربری استفاده می کنند. اگر این اطالعات 
فاش شود، هکرها می توانند از آن ها در چند مکان مختلف استفاده کرده و ببینند 
آیا می توانند با یک رمزعبور، به چند حساب مختلف برای یک فرد دسترسی پیدا 
کنند؟ سال 2۰1۶ اطالعات حدود 1۶7 میلیون حساب کاربری لینکدین فاش و 
در دارک وب به فروش گذاشته شد؛ به همین دلیل اکنون مایکروسافت اجازه 

نمی دهد کاربری گذرواژه  آسان انتخاب کند.
پرسیده  نیز  افراد  توسط  عبور  رمزهای  ذخیره  نحوه  از  نظرسنجی  این  در 
ایمن  بسیار  روش  این  که  است  بدیهی  بود.  آن ها  حفظ  راه،  متداول ترین  شد. 
است، اما این خطر نیز وجود دارد که رمز عبور را فراموش کنید. با کمال تعجب، 
دومین روش پرطرفدار، که توسط 3۶ درصد مردم استفاده می شود، نوشتن آن ها 
)به  صورت فیزیکی( است که روش ایمنی به نظر نمی رسد. همچنین 2۴ درصد 
گفته اند که آن ها را در تلفن یا سایر وسایل الکترونیکی یادداشت می کنند، که این 

راه نیز خطرناک به نظر می رسد.
در این میان، 33 درصد شرکت کنندگان از روشی استفاده می کردند که توسط 
بسیاری از متخصصان امنیت پیشنهاد می شود؛ این افراد اپلیکیشن های مدیریت 
گذرواژه را برای ذخیره سازی اطالعات حساب خود انتخاب کرده اند. درست است 
که این اپ ها نیز خطاهایی دارند، اما درحال حاضر به عنوان ایمن ترین روش برای 
نگه داری رمز عبور شناخته می شوند. همچنین می توان توسط آن ها رمزهای عبور 
بسیار قدرتمندی ساخت که کار هکرها را سخت تر می کنند. درضمن، می توان با 
این اپ، رمز عبور را به راحتی تغییر داد و این مسئله بسیار خوبی است، زیرا یک 
چهارم شرکت کنندگان در نظرسنجی اعالم کردند هیچ وقت گذرواژه خود را تغییر 
نمی دهند. ۵۴ درصد مردم گفتند قربانی جرایم سایبری شده اند که شایع ترین آن ها 
کالهبرداری از کارت اعتباری )27 درصد(، بدافزار )1۸ درصد(، سرقت هویت )17 
درصد( و حمالت فیشینگ )1۶ درصد( است. افزون براین، این نظرسنجی نشان داد 
تنها ۵3 درصد از آنتی ویروس استفاده می کنند؛ البته PCMag اشاره می کند که 

بعضی بدون آنکه بدانند از این نرم افزار بهره می برند.
مایکروسافت یکی از شرکت هایی است که همیشه از امنیت کاربران خود دفاع 
می کند. این شرکت اخیراً گفته کاربران می توانند رمز عبور را از حساب مایکروسافت 
 Windows خود حذف کرده و با استفاده از روش های موجود دیگر از جمله
یا عنبیه  انگشت، چهره  اثر  این سرویس می تواند  Hello، وارد سیستم شوند. 
 Windows Hello .چشم را برای تأیید مجوز ورود به ویندوز تشخیص دهد
به مراتب از رمز عبور ایمن تر است. امکان هک یا سرقت پسورد وجود دارد ولی 
ویندوز ِهلو از حسگرهای اینفرارد استفاده می کند که نمی توان خواندن اطالعات 
بیومتریک را با عکس های دیگر فریب داد. همچنین استفاده از دوربین های مادون 
قرمز امکان تشخیص چهره در شرایط نوری مختلف با چهره های متفاوت را دارد.

مدیرکل  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
مشاور و امور روانشناختی سازمان بهزیستی 
عدم  برابر  در  والدین  اینکه  بیان  کشوربا 
هیجانی  رفتار  کنکور  در  فرزندان  قبولی 
و  منطقی  والدین  به  گفت:  باشند،  نداشته 
به  مساله محور  نگاه  که  داریم  نیاز  آرامی 

موضوع داشته باشند.
استرس  بحث  افزود:  وحیدنیا  بهزاد 
از  یکی  کنکور  مقاطع  استرس  و  تحصیلی 
مباحثی است که خیلی به آن پرداخته و البته 
راهکارهایی برای آن نیز ارائه شده است. به 
نظر می رسد که والدین نقش بسیار مهمی در 
نحوه برخورد با مسائل و چالش های موجود 
که  است  این  مسائل  این  از  یکی  دارند. 
روش های برخورد والدین با مساله قبولی در 
کنکور یا عدم قبولی می تواند متفاوت باشد. 
اما والدین باید از رفتار هیجانی در برابر عدم 

قبولی در کنکور پرهیز کنند.
وی ادامه داد: عمال هم اگر بخواهیم 
بگوییم مشکلی در رابطه با عدم قبولی در 
کنکور وجود داشته و فرد در مقطعی نتوانسته 
نتیجه بگیرد، باید بررسی و ارزیابی شود و 
برای آن چاره ای اندیشیده شود. به هرحال 
آنچه که والدین باید به آن توجه کنند میزان 
و  داده  انجام  آنها  فرزند  که  است  تالشی 
البته این تالش هم ممکن است تحت تاثیر 
عملکرد  و  کارایی  و  بگیرد  قرار  استرس ها 

بهینه فرد را کاهش دهد.
به  اضطراب  تزریق  »کنایه زدن« 

کودکان است
روانشناختی  امور  و  مشاور  مدیرکل 
در  داشت:  اظهار  کشور  بهزیستی  سازمان 
واقع باید یاد بگیریم والدهای حامی باشیم 
به آن معنا که به گونه ای والدگری کنیم که 
گیرد  قرار  والدگری  دایره  در  هم  حمایت 
روانی،  عاطفی،  تواند  می  حمایت  این  و 
اجتماعی و بخشی از آن مالی باشد. با این 
آرامش،  با  را  فرزندانمان  ما  واقع  در  نگاه 
می کنیم  هدایت  و تالش  نفس  به  اعتماد 
رقم  زندگی  برای  بهتری  فرصت های  که 
از  هم  و  بشناسند  را  فرصت ها  هم  بزنند. 

آنها استفاده کنند.
اینکه در جایی مانند  بیان  با  وحیدنیا 

کنکور نیز ممکن است، نتیجه نگیریم، افزود: 
»خودکاوی«  خودشان  درباره  والدین  باید 
کنایه زدن  هرحال  به  اینکه  باشند.  داشته 
به طورمشخص تزریق اضطراب به کودکان 
شکست،  احساس  جز  نتیجه ای  که  است 
عدم پیروزی و عدم توانمندی در فرزندان 

نخواهد داشت.
ابزار  نباید  کودک  کرد:  تاکید  وی 
رقابتی والدین قرار گیرد که برای ُپز دادن 
و مقایسه فرزند خود قرار گیرد که در سطح 
اجتماعی بخواهد خودش را نشان دهد. باید 
فرزندان  کنند.  اجتناب  رقابت ها  اینگونه  از 
فعالیت های  و  هستند  متفاوت  یکدیگر  با 

متفاوتی دارند.
بروز احساس شکست در دانش آموزان 
در  توفیق  عدم  به  فاجعه آمیز  نگاه  پی  در 

کنکور
روانشناختی  امور  و  مشاور  مدیرکل 
شناختن  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان 
آنها،  هدایت  و  کودکان  اصلی  قابلیت ها 
امری بسیار مهم است که باید محور تربیتی 
را  بگیرد. تالش ها  قرار  نیز  والدین  رشدی 
باید مورد توجه قرار داد و نه موفقیت های 
موثر  تالش ها  اگر  مقاطعی  در  را.  جزئی 
باشند از این تالش ها تقدیر خواهیم کرد و 
اگر این تالش ها به نتیجه نرسد اینجا هم 
نباید دلسرد و مایوس شد. نگاه مساله محور 
باعث خواهد شد که علل عدم توفیق مورد 

بررسی قرار بگیرند.

تغییر  است،  الزم  اگر  افزود:  وحیدنیا 
این  به  اگر  گیرد.  باید صورت  برنامه ریزی 
شیوه به مساله نگاه شود ممکن است مشکل 
روانشناختی، درونی، دانشی یا مهارتی باشد، 
اگر الزم است روی هرکدام از این موضوعات 
یا  درونی  عواملی  است  ممکن  شود.  کار 
بیرونی وجود داشته باشد. از عوامل درونی 
می توان به فردی روانشناختی یا نقص های 
مهارتی و دانشی باشد که باید بررسی شوند 
و به تناسب نوع آنها قطعا رویکرد متفاوتی 

را به آن داشت.
وی افزود: همه پیشنهادهایی نیز که 
بحث  کنکور  در  عملکرد  و  کارآیی  بهبود 
می شود و معموال به مباحثی مانند مدیریت 
پرداخته  لعاتی  مطا روش های  و  زمانی 
از  هرکدام  به  توجه  با  می تواند  می شود 
موشکافی  و  شود  بررسی  عوامل،  این 
فرد  به  مناسب تری  راهکارهای  و  شود 
ارائه شود. پس با این روش ما می توانیم 
مفیدتری  استرس  به  را  ناکارآمد  استرس 
بتوانند  که  استرس هایی  به  کنیم  تبدیل 
بهتر  عملکرد  و  کارایی  به سمت  را  رفتار 

بدهند. جهت 
هم  بیرونی  علل  داد:  ادامه  وحیدنیا 
یا  باشد  بحرانی  خانواده  خود  است  ممکن 
بحران است به آن معنا که ظاهرا مشکلی 
وجود ندارد اما مساله را آنقدر بزرگ می کنند 
که نگاه فاجعه آمیز به اتفاقات دارند که فرد 
احساس درخودماندگی و شکست را تجربه 

فرد،  نفس  به  اعتماد  است  می کند. ممکن 
توانمندی را تحت الشعاع قرار دهد که باید 

به این مسائل توجه شود.
برنامه  در  ورزش  گنجاندن  ضرورت 

دانش آموزان
روانشناختی  امور  و  مشاور  مدیرکل 
آن  از  بعد  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان 
همه تالشی که دانش آموزان داشتند قاعدتا 
باید فعالیت های لذت بخشی را تجربه کنند. 
فعالیت های بدنی زیادی را الزم دارند. حتما 
منظمی  ورزشی  برنامه  می کنم  پیشنهاد 
حداقل سه روز در هفته داشته باشند و به 
آن بپردازند. معموال رژیم غذایی سالم هم 
در دوران تحصیل و هم در زمانی که به این 
فراغت می پردازند، برای بازیابی روانی فرد 

کمک کننده است.
اجتماعی  فعالیت های  افزود:  وحیدنیا 
را می توان طراحی کرد  مناسب و مطلوبی 
البته همواره باید شرایط کرونایی را در نظر 
اجتماعی  فعالیت های  این  جنس  و  گرفت 
فضایی  و  باشد  متفاوت  می تواند  هنری  یا 
فرد  برای  روانی  پاالیش  که  کند  ایجاد  را 

فراهم شود.
روی  است  ر  قرا گر  ا گفت:  وی 
انداختن  »تعویق  مانند  خاصی  رفتارهای 
کارها« تمرکز شود که معموال استرس ایجاد 
می کنند، روزهای تعطیل، فرصت خوبی است 
که روی این موضوع تمرکز شود و روش های 
ساده ای برای آن وجود دارد که می توانند با 
بهره گیری از متخصصین امر سریعا به آنها 
فردی  بازیابی  دوران فرصت  این  پرداخت. 

در ابعاد مختلف است.
روانشناختی  امور  و  مشاور  مدیرکل 
سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر ضرورت 
اصالح روابط والد - فرزند در صورت وجود 
داشتن مشکل، افزود: فارغ از نتیجه ای که 
فرد در کنکور چه قبول شود چه نشود، رابطه 
عاطفی مداوم والد و فرزند نباید قطع شود 
یا  پذیرش  حالت،  همه  در  احساس  این  و 
عدم پذیرش حفظ شود ضمن آنکه ممکن 
همدیگر  رفتارهای  نقد  در  خانواده  است 
فرزند   - والد  روابط  اصالح  برای  می تواند 

کمک کننده باشد.

مدیرکل امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور:

والدین از رفتار هیجانی در برابر عدم قبولی در کنکور پرهیز کنند! 
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ن  سیو ا ر کنفد ئیس  ر
هرچند  می گوید  ایران  صادرات 
قتصادی  ا پیمان  در  عضویت 
مثبت  نتایج  ایران  اقتصاد  برای  شانگهای 
توقع  نباید  اما  داشت  خواهد  توجهی  قابل 
مشکالت  اقدامات،  این  صرف  که  داشت 

کالن کشور را حل کند.
محمد  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
الهوتی در حاشیه جلسه هیات نمایندگان،   
یک  ابتدا  در  شانگهای  پیمان  کرد:  اظهار 
مرور  به  که  بود  سیاسی  و  امنیتی  پیمان 
زمان به سمت یک پیمان اقتصادی حرکت 
کرد. امروز قدرت های اقتصادی مهمی در 
این پیمان حضور دارند و عضویت ایران در 
شانگهای نیز می تواند برای دو طرف نتایج 

محسوسی داشته باشد.
منطقه ای  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
مهم ایران تشریح کرد: ما از سویی از نظر 
جغرافیایی، نقطه اتصال شمال به جنوب و 
که  هستیم  غرب  به  شرق  دیگر  سوی  از 
تعامل  و  ترانزیت  و  نقل  و  در حوزه حمل 
میان کشورها نقشی کلیدی به ما می دهد. 

از سوی دیگر از نظر مجموع ذخایر نفت و 
گاز، ایران جزو رتبه های نخست جهان به 
شمار می رود و از این رو در تامین نیازهای 
ما  نیز  شانگهای  پیمان  عضو  کشورهای 

می توانیم نقشی کلیدی ایفا کنیم.
اشاره  با  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو 
پیمان  در  مهم  کشورهایی  عضویت  به 
بیان کرد: چین به عنوان یکی  شانگهای، 

لبته  ا و  جهان  اقتصادی  قدرت های  از 
شریک اقتصادی مهم ایران در این پیمان 
نیز  عضو  کشورهای  دیگر  و  دارد  حضور 
توانایی های اقتصادی خاص خود را دارند.

الهوتی ادامه داد: با توجه به اینکه ما 
عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم، هزینه 
تجارت برای ما باالتر از دیگر کشورهاست، 
از این رو عضویت در این پیمان ها که به 

تخفیف در تجارت یا تعرفه ترجیحی منجر 
می شود برای ایران اهمیت فراوانی خواهد 
تامین  امکان  نیز  واردات  حوزه  در  داشت. 
بسیاری از نیازهای کشور از طریق اعضای 

این پیمان وجود دارد.
این  در  عضویت  اینکه  بیان  با  وی 
همچنان  ما  ا رد  دا مثبتی  یج  نتا پیمان 
حل  را  یران  ا تجاری  اصلی  گره های 
اعضای  از  بسیاری  کرد:  تشریح  نمی کند، 
که  کشورهایی  و  آمریکا  با  پیمان  این 
اقتصادی  ارتباط  کرده اند  تحریم  را  ما 
به  آنها  که  تلقی  این  و  دارند  گسترده 
راحتی همکاری های خود با ما را گسترش 
خواهند داد درست نیست. ما باید در برجام 
در صورتی که حقوقمان به رسمیت شناخته 
از  کنیم.  تالش  تحریم ها  لغو  برای  شد، 
اف  تی  ای  اف  درباره  باید  دیگر  سوی 
جمع  به  نیز  است  داخلی  تصمیم  یک  که 
بندی برسیم تا با کنار زدن محدودیت های 
از  حداکثری  استفاده  امکان  المللی،  بین 
کشور  تجاری  و  اقتصادی  ظرفیت های 

فراهم شود.

هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید؛ بانک اقتصادنوین چهار مدرسه دیگر 
به دانش آموزان کشورمان هدیه کرد.

جدید  تحصیلی  سال  آغاز  با  همزمان  اقتصادنوین  بانک 
چهار مدرسه خود را تقدیم به دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار 

میهن مان کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، این بانک در 
راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و ترویج عدالت آموزشی، 
همزمان با آغاز سال تحصیلی 1۴۰1-1۴۰۰ عملیات اجرایی ساخت 
چهار مدرسه را به اتمام رساند و جهت بهره برداری به دانش آموزان 

کشورمان در چهار استان تقدیم کرد.
این مدارس در چهار روستای خور آباد استان قم، روستای سیاه بید سفلی استان کرمانشاه 
)شهرستان  و جلگه خلج  گلستان  استان  آق  قال(  )شهرستان  روستاهای سیل  زده حاجی  قره  و 

پلدختر( استان لرستان واقع شده اند.
گفتنی است، تعداد مدارس بانک اقتصادنوین در مناطق کمتر برخوردار در سال 1۴۰۰ به 
۴3 مدرسه افزایش پیدا کرده که از این تعداد 32 واحد به بهره برداری رسیده، ۸ واحد در حال 

ساخت است و سه مدرسه نیز در مرحله آغاز عملیات اجرایی ساخت قرار دارند.

واحد مستقل ارزی تابان افتتاح شد
همزمان با افتتاح ساختمان تابان بانک کارآفرین، واحد ارزی 

مستقل بانک کارآفرین افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این واحد ارزی 
توسط محمدرضا خورسندی رییس هیات مدیره بانک ، با حضور 
علی رضا صادقی عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل در امور 

بانکی و حسنعلی حسینی مدیر امور عملیات ارزی افتتاح شد .
خورسندی در این مراسم با بیان این که مشتری مداری 
حضور  به  اشاره  با  است  کارآفرین  بانک  اصلی  اصول  از  یکی 

نیروهای متخصص در این بانک تاکید کرد: حضور و تمایل مشتریان به دریافت خدمات از 
بانک کارآفرین نشان می دهد که مشتریان جذب ارائه خدمات خوب می شوند و بایدبرای 

پاسخ گویی به مشتریان همواره آماده باشیم.
وی با اشاره به افتتاح ساختمان جدید و واحد ارزی مستقل تابان افزود: کار حرفه ای 
باعث می شود به سمت جذب بیشتر مشتریان پیش برویم ، به نیازهای رو به رشد مشتری 
برای حضور دربازارهای جهانی توجه کنیم. اکنون با گسترش خدمات ارائه شده به مشتریان 

آموزش و به روز رسانی را مورد توجه خاص قرار دهیم .
رییس هیات مدیره بانک بر این اساس توجه به آموزش نیروهای متخصص بانک را 
از تجهیزو نوسازی ساختمانهای بانک و تکمیل واحدهای  باید بعد  از ضروریاتی خواند که 

مستقل به آن توجه کرد.
خورسندی همچنین تاکیدکرد: سیستم بانکی برای ارتباط با دنیای بین الملل نیاز مند 
استانداردسازی و آموختن شیوه های جدید فعالیت های بانکی بین المللی است . قطعا اگر 

بخواهیم مطابق با استاندارد جهانی باشیم باید به دانش جهانی مسلط باشیم.
وی وجود نیروهای جوان در بدنه بانک را از موفقیت های بانک خواند و تصریح کرد: 
وجود نیروهای جوان پویایی و تالش برای فراگیری را افزایش می دهد و قطعا در روزهای 

پساتحریم موفق تر از سایر بانکها عمل خواهیم کرد.
به گفته خورسندی بانک کارآفرین با روالی که در پیش گرفته است می تواند در دوران 

پساتحریم به بانک بین المللی مورد وثوق مشتریان بین المللی تبدیل شود.

برگزاری مجمع سالیانه بانک شهر با حضور حداکثری سهامداران
مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 1399.12.3۰ 
بانک شهر با مجوز بانک مرکزی، رعایت تمامی دستورالعمل های 

بهداشتی و حضور حداکثری سهامداران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، با توجه به ابالغ ستاد 
از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  با کرونا  ملی مبارزه 
پزشکی و سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع 
با حضور حداکثر 1۵ نفر از سهامداران حقیقی یا حقوقی، عالوه بر 
پیش بینی امکانات حضور افراد سهامدار با رعایت فاصله اجتماعی 

در سالن جانبی محل برگزاری جلسه، این مراسم به صورت زنده از طریق وب سایت بانک 
برای سهامداران پخش شد.

براساس تصمیمات مجمع، صورت های مالی بانک شهر مربوط به دوره مالی سال 99 با 
نظر به گزارش حسابرس و با حضور نمایندگان سازمان بورس تصویب و تایید شد. روزنامه های 
اقتصاد و همشهری به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های بانک  دنیای 
معرفی شدند. حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 

1۴۰۰ نیز در این جلسه انتخاب شد.
دکتر ابوالفضل فالح، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و رئیس مجمع 
در این جلسه با قدردانی از زحمات مدیرعامل و کارکنان بانک شهر، گفت: با توجه به شرایط 
اقتصادی جامعه و شیوع ویروس “کرونا” خوشبختانه شاهد عملکرد رو به پیشرفت بانک در 

تمامی حوزه های بانکی هستیم.
فالح، با بیان اینکه امیدواریم شرایط اقتصادی کشور با حضور دولت جدید و تصمیم های 
کلیدی؛ روز به روز بهبود یابد، تصریح کرد: با بهبود شرایط، نظام بانکی خواهد توانست بیش 

از پیش در حمایت از تولیدکنندگان و افزایش اشتغال کشور قدم بردارد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به رعایت کامل ضوابط و مقررات 
بانک مرکزی و سازمان بورس در اقدامات و عملکرد بانک شهر، عنوان کرد: هیچ تفاوتی میان 
سهامداران ُخرد و کالن در این بانک نبوده و نخواهد بود و قطعا همه تالش خواهند کرد تا 

بانک شهر با سرعت بیشتری به پیشرفت های خود ادامه دهد.
در حاشیه این جلسه نیز، گزارشی از نحوه فعالیت بانک شهر در شبکه بانکی، اجرای 
فرهنگی  و  عمرانی  پروژه های  از  حمایت  الکترونیک،  بانکداری  حوزه  در  برتر  طرح های 
ریالی،  و  ارزی  حوزه  در  خدمات  ارائه  اجتماعی،  مسئولیت  حوزه  به  توجه  کشور،  شهرهای 
حمایت از واحدهای تولیدی داخلی با هدف رفع موانع تولید و … از سوی احمد درخشنده، 

مدیرعامل این بانک ارائه شد.

حجت اله صیدی در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس:
سنگر ما سنگر بانک صادرات ایران است و باید مانند دوران دفاع مقدس 

ایثارگرانه کار کنیم
ایران گفت: همه ما در مقابل  بانک صادرات  مدیرعامل 
خون شهدا مسئول هستیم و باید برای خدمت به مردم، پاسداشت 
خون شهدا، تحقق آرمان های امام و منویات مقام معظم رهبری 
بیش از پیش خدمت کنیم و کمک کنیم تا با افزایش تولید و 
افزایش  دالر  میلیارد  هزار  تا  را  داخلی  ناخالص  تولید  اشتغال، 
مانند  باید  و  است  ایران  بانک صادرات  سنگر  ما  سنگر  دهیم. 

دوران دفاع مقدس ایثارگرانه کار کنیم.
ایران، حجت اله  بانک صادرات  روابط عمومی  به گزارش 
صیدی در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جمع مدیران 

و ایثارگران بانک افزود: میزان آسیب پذیری اقتصاد کشور باالست و دشمنان سعی دارند از 
این طریق به کشور آسیب وارد کنند. همچنان همانند دوران دفاع مقدس شرایط سختی 
در پیش داریم. یکی از مهمترین سالح دشمنان علیه کشور ناامید کردن مردم در حوزه های 

اقتصادی است و همه وظیفه داریم با آگاهی  بخشی با این تهدیدات مقابله کنیم.
ناخالص  تولید  نظر  از  الحمدهلل  بدخواهان،  دشمنی  تمامی  وجود  با  کرد:  تاکید  وی 
داخلی، عدم وابستگی به خارج، قدرت خالقیت، تولید و کارآفرینی کشور در وضعیت مناسبی 

است و باید در کنار یکدیگر مشکالت و ناکارآمدی ها را برطرف کنیم.
محتوایی  نظر  از  دفاع مقدس  هفته  گرامیداشت  باید  اینکه  به  اشاره  با  صیدی 
جنگ،  پایان  از  سال   33 از  پس  امروز  کرد:  اظهار  شود،  برگزار  گذشته  از  باشکوه تر 
کشورمان  مردم  علیه  نرم افزاری  شکل  به  جنگ  زمان  موشک  باران  و  بمباران  همان 
سنگر  یا  خودی  سنگر  یک  می تواند  همراه  تلفن  گوشی  هر  واقع  در  و  دارد  ادامه 
بر  تاکید  رو  این  از  می یابند.  تکثیر  زیادی  شکل  به  ناامیدکننده  پیام های  باشد.  دشمن 
این  در  بخشی  آگاهی  وظیفه  و  دارد  بیشتری  اهمیت  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت 

دارد. فراوانی  اهمیت  نیز  دوران 
مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه هفته دفاع مقدس در تاریخ کشور ما 
اتفاق بسیار مهمی است، به روح بلند شهدا و امام شهدا حضرت امام خمینی)ره(، ادای احترام 

و از همه ایثارگران و جانبازان بانک صادرات ایران تجلیل و قدردانی کرد.
در  رزمندگان  و  قرار گرفت  بمباران  و  تهاجم  ما هشت سال تحت  وی گفت: کشور 
شرایط سخت مقاومت کردند. انقالب در حالی تازه پیروز شده بود که صدام حسین جاه طلب، 
غرب  از سوی  ایران  تجزیه  حتی  و  انقالب  و  کشور  به  زدن  برای ضربه  مناسبی  ابزاری 
انتخاب شده بود. با محاسبات ریاضی قاعدتًا باید عراق بر ایران پیروز می شد اما در کمال 
شگفتی رزمندگان ما با ایمان و اعتقاد و با ایثارگری مردم پیروز جنگ شدند. مردم برای 
حضور در جبهه ها اشتیاق فراوان داشتند و ایمان و همبستگی مردم و روشن بودن مسیر 

انقالب موجب شد تا مردم پیروز این میدان باشند.
و  ایران  بانک صادرات  مدیرعامل  مقام  قائم  رضا صدیق،  همچنین  مراسم  این  در 
مقدس  دفاع  دوران  در  گفت:  ایران  صادرات  بانک  شهدای  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
تمامی  از  اسرای عراقی  میان  در  و حتی  ما می جنگید  علیه کشور  بر  استکبار جهانی  کل 
در  کشورها  تمام  می داد  نشان  که  داشتند  وجود  هم  آفریقایی  و  عرب  مختلف  ملیت های 

مقابل ایران ایستاده بودند.
رضا صدیق افزود: مردم ایران با قدرت کامل از همه نقاط کشور به مقابله با استکبار 
بود و همه  با اهمیت  نیز بسیار  در جبهه ها پرداختند در حالی که نقش مردم پشت جبهه 
را  از خاک میهن  استکبار جهانی مقابله کردند و یک وجب  با  مردم دست در دست هم، 

به دشمن ندادند.
در این مراسم به صورت نمادین از جعفر فتح الهی رنجبرشاهرخی، مهدی صالحیان 
بیدختی، غالمحسن شریفی و میرمحمد صادقی که بیشترین سابقه ایثارگری در طول هشت 
بانک صادرات  ایثارگر  از تمام مدیران و کارکنان  نمایندگی  به  سال دفاع مقدس داشتند، 

ایران با اهدای لوح سپاس، تجلیل و قدردانی شد.
تقدیم  با  اقتصاد کشور،  بانکی و مالی در  با 7۰ سابقه خدمت  ایران  بانک صادرات 
92 شهید دفاع مقدس و 2 شهید مدافع حرم و گنجینه ای از ایثارگران، کارنامه درخشانی 

از مسئولیت های اجتماعی را به یادگار گذاشته است. 

بهره برداری از میادین مشترک، چالش مهم وزارت نفت
توسعه میادین مشترک نفت و گاز و برداشت حداکثری از این میادین به ویژه 
میادین مشترک غرب کارون و پارس جنوبی، در اولویت دولت سیزدهم قرار دارد، تا 
آنجا که به گفته وزیر نفت، توسعه میدان های مشترک نفتی و گازی در این دولت 

تعیین تکلیف می شود.   
به گزارش دنیای جوانان، توسعه میادین مشترک نفت و گاز همواره از سوی 
دولت های مختلف اهمیت ویژه ای داشته زیرا تعلل در برداشت از این منابع به معنای 

ایجاد فرصت برای همسایگان برای بهره برداری بیشتر است.
از همین رو، همواره بیش از میادین داخلی کشور این میادین مشترک بودند که 

در اولویت توسعه قرار داشتند.
ایران با کشورهای همسایه خود 2۸ میدان مشترک دارد که از این تعداد 1۸ میدان 
نفتی، ۴ میدان گازی و ۶میدان نیز نفتی و گازی است. ایران یکی از معدود کشورهای 
جهان با این تعداد ساختار مشترک بوده و از این حیث بحث بهره برداری از میادین 

مشترک دارای اهمیت فوق العاده ای است. 
از این 2۸ میدان مشترک، ایران با عراق با توجه به مرز طوالنی، 12 حوزه مشترک، 
با امارات متحده عربی 7 ساختار مشترک، با قطر و عمان هر کدام 2 مخزن مشترک، با 
کویت و ترکمنستان یک میدان مشترک و با عربستان 2 میدان نفتی اسفندیار و فروزان 

و میدان گازی فرزاد مشترک است.
در این میان میادین مشترک غرب کارون در حوزه نفت و میدان مشترک پارس 

جنوبی در زمینه گاز اهمیت بیشتری دارد.
میادین غرب کارون جزو جوان ترین میادین نفتی ایران به شمار می روند. این 
میادین که پنج میدان آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی، یاران جنوبی و 

یادآوران را شامل می شود در مجموع ۶۴ میلیارد بشکه نفت درجا دارد. 
عالوه بر وسعت و بزرگی این میادین، نکته ای که برداشت حداکثری نفت از 
میادین مشترک غرب کارون را با اهمیت کرده، مشترک بودن آن با کشور همسایه است.
میدان مشترک پارس جنوبی نیز که در بستر خلیج فارس و مرز مشترک ایران و 
قطر قرار دارد،  بزرگترین میدان گازی جهان است. مجموع ذخایر گازی این میدان 39 

تریلیون متر مکعب و ذخایر میعانات گازی آن نیز ۵۶ میلیارد بشکه است.
از این میزان سهم ایران در بخش گاز آن 1۴ تریلیون متر مکعب و در میعانات 

گازی 1۸ میلیارد بشکه برآورد می شود که معادل ۸ درصد از کل گاز جهان است.
از همین رو وزیر نفت دولت سیزهم دو سفر اول خود را به بوشهر و خوزستان 
انجام داد.جواد اوجی با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداشت تولید در میدان های مشترک 
نفت و گاز کشور، افزود: ما به آقای رئیسی قول دادیم که توسعه میدان های مشترک 
نفتی و گازی در این دولت تعیین تکلیف شود که بخشی از این میدان های مشترک هم 

در استان خوزستان و کشور عراق است.
وزیر نفت تصریح کرد: همچنین از روند پروژه های میدان های مشترک غرب 
کارون بازدید می کنیم که بخشی از آنها توسعه یافته اند اما کامل نیست و نیاز است دیگر 

بخش های آن تکمیل شود و هرچه سریع تر فاز دوم یا سوم توسعه آنها را آغاز کنیم.
اوجی با بیان اینکه بحث حداکثر برداشت نفت از میدان های مشترک را در برنامه 
داریم، ادامه داد: با بیش از 1۵3 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال، ظرفیت خوبی برای 

برداشت از این مخازن و میدان های نفتی داریم.
از  برداشت  افزایش  راه های مختلف هم بحث  ارائه  با  تأکید کرد:  وزیر نفت 

میدان های مشترک و هم حفظ و نگهداشت آنها را دنبال خواهیم کرد.
بحث میادین مشترک و بهره برداری از آنها از چالش ها و دغدغه های مهم وزارت 
نفت و جمهوری اسالمی ایران است، تصور عمومی در این حوزه این است که همیشه 
باید از حریف مان پیشی بگیریم. این تفکر البته درست است زیرا یک منبع مشترک 

داریم و باید بتوانیم سهم خود را از آن برداشت کنیم.
این میادین هر کدام مخازن و پیچیدگی ها و میزان اشتراکات خاص خود را دارند 
و با هم متفاوت هستند و از نظر تخصصی برای هر کدام باید اقدامات مختلفی انجام 

شود و نمی توان یک نسخه درمانی واحد را برای همه میادین تجویز کرد.
نداشتن رژیم حقوقی برای برداشت از میادین مشترک باعث شده تا با هدف 
برداشت حداکثری و رقابت در تولید، از سوی هر دو کشور، به مخازن آسیب وارد شود. 
در میادین و مخازنی که درون کشور است می توانیم برداشت صیانتی داشته 
باشیم تا به مخزن آسیب وارد نشود، اما در میادین مشترک باید بتوانیم حداکثر تولید 

را داشته باشیم.

پیش بینی شرکت نفتی ترافیگورا؛
صعود نفت به ۱۰۰ دالر تا پایان سال آینده

شرکت بازرگانی نفت ترافیگورا پیش بینی کرد با وجود چالش کووید برای تقاضا 
در زمستان امسال، احیای تقاضای جهانی قیمت نفت را تا پایان سال 2۰22 در مقطعی 

به 1۰۰ دالر در هر بشکه خواهد رساند.
سعد رحیم، اقتصاددان ارشد ترافیگورا در کنفرانس مجازی مجمع نفت آسیا 
اقیانوسیه آرگوس گفت: نه تنها قیمت بلکه الگوهای قیمتی که می بینیم به ما می گویند 
بازار تشنه نفت است. تقاضا برای نفت در جهان به حد کافی از پاندمی ویروس کرونا و 
واریانتهای آن در سال جاری بهبود یافته و بازار نفت در وضعیت بسیار مطلوبتری قرار دارد.
وی گفت: اگر شرایط مناسب باشد، ما احتماال تا پایان سال آینده می توانیم 

شاهد نفت 1۰۰ دالری باشیم.
در اواسط امسال پیش از این که واریانت دلتا در آمریکا و اقتصادهای آسیا و اروپا 
شیوع پیدا کند، بزرگترین شرکتهای بازرگانی کاالی جهان از جمله ترافیگورا پیش بینی 

کرده بودند که صعود نفت به 1۰۰ دالر در هر بشکه را بعید نمی دانند.
مدیران ارشد شرکتهای بازرگانی کاال در نشست کاالهای جهانی فایننشیال 
تایمز در ژوئن اظهار کرده بودند اگرچه نفت ممکن است به سمت یک ابرچرخه جدید 
حرکت نکند اما به دلیل بهبود قوی تقاضا و محدودیت عرضه، قیمتها همچنان فضا 
برای افزایش از سطح فعلی دارند.جرمی وایر، مدیرعامل ترافیگورا آن زمان گفته بود 

احتمال 1۰۰ دالری شدن نفت وجود دارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات:

عضویت در پیمان شانگهای مشکالت کالن کشور را حل نمی کند
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زیر نظر: محمد امامی

طوفان آمریکا، قیمت نفت را افزایش داد
قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر نگرانیها نسبت به محدودیت عرضه پس از 

طوفانهای سهمگین در آمریکا، برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت با 12 سنت معادل ۰.2 درصد افزایش، به 77 دالر 
و 37 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنج شنبه با یک دالر و ۸3 سنت 
افزایش، در 7۶ دالر و 19 سنت بسته شده بود که باالترین قیمت از اکتبر سال 

2۰1۸ به این طرف بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با شش سنت معادل ۰.1 درصد 
افزایش، به 73 دالر و 3۶ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا شب گذشته 

با 2.۵ درصد افزایش بسته شده بود.
شرکتهای نفت در آمریکا برای احیای کامل تحویل نفت به کرانه شرقی پس 
از طوفانهایی که به تاسیسات در گلف کاست آسیب زد، به سختی تالش می کنند.
از  احیا  روند طوالنی  نوشتند:  یادداشتی  در   ANZ Research تحلیلگران 
اختالالت به وجود آمده پس از طوفان آیدا و تقاضای قوی، باعث کاهش ذخایر 

نفت می شود. کاهش ذخایر نفت آمریکا شتاب پیدا کرده است.
طبق آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، نرخ استفاده از ظرفیت در پاالیشگاههای 
کرانه شرقی آمریکا به 93 درصد افزایش یافته که باالترین نرخ از ماه مه سال 2۰19 
و گواه قوی شدن تقاضا برای سوخت است. همچنین آمار این سازمان نشان داد 
ذخایر نفت پس از صدمات ناشی از دو طوفان، به پایینترین حد در سه سال گذشته 
نزول کرده است. ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته به میزان 3.۵ میلیون بشکه کاهش 

یافت و به ۴1۴ میلیون بشکه رسید که پایینترین میزان از اکتبر سال 2۰1۸ بود.
قیمتها روز جمعه پس از نخستین فروش عمومی ذخایر استراتژیک چین برای 
مدت کوتاهی کاهش پیدا کردند. شرکتهای دولتی پتروچاینا و شرکت شیمیایی هنگلی 

پتروکمیکال چهار محموله به میزان مجموعا ۴.۴3 میلیون بشکه خریداری کردند.
تحلیلگران وود مک در ست پیش از این فروش اظهار کردند: این اقدام به 
بازار  اندکی در  تاثیر  به مصرف و واردات چین،  اندک فروش نسبت  دلیلی میزان 

خواهد گذاشت.
بر اساس گزارش رویترز، بعضی از اعضای اوپک پالس در پی سرمایه گذاری 
اندک یا به تاخیر انداختن فعالیت تعمیراتی به دلیل شیوع پاندمی کرونا، برای افزایش 

سطح تولید تقال می کنند.
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رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
ابهامات شورای نگهبان درباره واردات خودرو 

برطرف می شود
رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید ایرادات و 
ابهامات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در کمیسیون 
صنایع و معادن بررسی خواهد شد تا به سرعت برطرف و با رای مجلس برای 

تایید مجدد به شورای نگهبان ارسال شود.
رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید ایرادات و 
ابهامات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در کمیسیون 
صنایع و معادن بررسی خواهد شد تا به سرعت برطرف و با رای مجلس برای 

تایید مجدد به شورای نگهبان ارسال شود.
رضا تقی پورانوری درباره اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه 

این شورا از مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو ایراد گرفته است، گفت: 
پس از اعالم رسمی نظر شورای نگهبان به مجلس، می توان به صورت دقیق 

درباره ابهامات و ایرادات گرفته شده اظهار نظر کرد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اینکه  بر  این مصوبه مبنی  به  ایرادات شورای نگهبان  از  اسالمی درباره یکی 
درباره نحوه انتقال ارز در این مصوبه صحبتی نشده است، افزود: ما دخالتی در 
این موضوع نکردیم چراکه نحوه انتقال ارز توسط بانک مرکزی و برابر روال  و 

سازوکار بانک مرکزی انجام می گیرد.
وی با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس ارز حاصل از صادرات خودرو و 
قطعات خودرو و ارز منشا خارجی برای واردات به کار گرفته خواهد شد، اضافه 
کرد: پس از بررسی ابهامات و ایرادات وارده از سوی شورا در کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس، اطالعات و جزئیات مربوط به نحوه انتقال ارز به اطالع شورای 

نگهبان خواهد رسید.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در مصوبه مجلس، تصویب 
سایر مقررات برعهده وزارت صمت است زیرا پیش از این روش ها و سیستم های 
بسیاری مانند تعرفه و... در فرآیند واردات وجود داشت که تغییر آن ها ممکن است، 
اشکاالت جدیدی ایجاد کند؛ در هر حوزه ای که ورود نکردیم به این معنا است 
که فرآیند، همانند سابق و در اختیار دولت است.رئیس کمیته صنعت کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به مصوبه 
مجلس در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد تا به سرعت برطرف و با 

رای مجلس برای تایید مجدد به شورای نگهبان ارسال شود.

تا  تورم  افزایش  روند  ادامه  از  رسمی  گزارش های 
۴۵.۸ درصد حکایت دارد.

به گزارش دنیای جوانان، مرکز آمار ایران وضعیت 
تورم در شهریور ماه سال جاری را اعالم کرد.

افزایش تورم ساالنه
نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره 
مشابه قبل از آن است. این در حالی است که نرخ تورم 
ساالنه شهریور ماه 1۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۵.۸ 
درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۰.۶ 

واحد درصد افزایش نشان می دهد.
افزایش نرخ تورم نقطه ای

شاخص  عدد  تغییر  درصد  نقطه ای،  تورم  نرخ  اما 

قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است که در شهریور 
ماه به ۴3.7 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور 
 1399 شهریور  از  بیشتر  درصد   ۴3.7 میانگین  طور  به 
یکسان«  خدمات  و  کاالها  »مجموعه  یک  خرید  برای 

هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای شهریور ماه 1۴۰۰ در مقایسه با 

ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته است.  
 ، »خوراکی ها عمده  گروه  نقطه ای  تورم  نرخ 
آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 3.2 واحد درصدی به 
۶1.۶ درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با 

کاهش ۰.7 واحد درصدی به 3۵.۴ درصد رسیده است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارها

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص 

قیمت، نسبت به ماه قبل است.
نرخ تورم ماهانه شهریور به 3.9 درصد رسیده که 
در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، ۰.7 واحد درصد 

افزایش داشته است.
تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
غیرخوراکی  »کاالهای  و  دخانیات«  و  آشامیدنی ها 
درصد   3 .3 و  درصد   ۵ .۰ ترتیب  به  خدمات«  و 

است. بوده 
برای  ماهانه  تورم  نرخ  که  است  حالی  در  این 
ماه  به  نسبت  که  است  درصد    ۴.۰ شهری  خانوارهای 
قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این 
نرخ برای خانوارهای روستایی 3.۶ درصد بوده که نسبت 

به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران گزارش داد؛

افزایش تورم سالیانه به 4۵.۸ درصد!

صدور  گفت:  نعمت بخش  احمد 
ارز  انتقال  بدون  خودرو  واردات  مجوز 
منجر به ایجاد شبکه غیرقانونی موازی 
با بانک مرکزی خواهد شد و برخی افراد 
می توانند با پرداخت ریال به روش های 
غیرمتعارف با خرید ارز دیجیتال، خودرو 

وارد کنند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در 
خصوص رویکرد خودروسازان داخلی به 
طرح واردات خودرو، گفت: خودروسازان 
خودرو  واردات  مخالف  هیچ گاه  نه تنها 
مدیریت شده  واردات  بلکه  نبوده اند 
خودرو به میزان ۵درصد مجموع تولیدات 
برای  فقط  نه  می تواند  مختلف  صنایع 
دیگری  صنعت  هر  بلکه  خودروسازان 
واردات  شیوه  این  واقع  در  باشد.  مفید 
بنگاه های  و  مردم  تا  می کند  کمک 
تولیدی مانند خودروسازان با کم و کیف 
و قیمت محصوالت خارجی آشنا شوند.

در طرح جدید مجلس  افزود:  وی 
برای واردات خودرو ابهامات و اشکاالت 
را  مذکور  طرح  که  دارد  وجود  اساسی 
ناکارآمد کرده است. همچنین باید توجه 
کرد که واردات خودرو با تعرفه معقول و 
نه تعرفه صفر کارآمد خواهد بود، ضمن 
در  خودرو  واردات  تعرفه  افزایش  اینکه 
۸۶درصد  به  سال1۴۰۰  بودجه  قانون 
تعرفه  به معنای  واقع  در  مجلس  توسط 
خودرو  واردات  برای  13درصدی  مؤثر 
نیست؛  باالیی  چندان  تعرفه  که  است 
چراکه مبنای محاسبه قیمت خودروهای 
وارداتی در گمرک ارز ۴2۰۰تومانی است 
با این روند برای محاسبه تعرفه واردات یک 
خودروی 1۰هزار دالری این رقم با نرخ 
2۶ تا 27هزار تومانی کنونی دالر آزاد و 
ضرب در ۸۶درصد تعرفه محاسبه نمی شود 
بلکه برای استخراج تعرفه مؤثر واردات این 
خودرو 1۰هزار دالر در نرخ ۴2۰۰تومانی 
دالر ضرب و ۸۶درصد این رقم به عنوان 

تعرفه واردات خودرو محاسبه می شود.
به  را  خود  دیجیتال  ارز  *افرادی 
حواله  خودرو  واردات  کشورهای هدف 

می کنند
مجوز  صدور  کرد:  اضافه  وی 
منجر  ارز  انتقال  بدون  خودرو  واردات 
با  موازی  غیرقانونی  شبکه  ایجاد  به 
برخی  و  شد  خواهد  مرکزی  بانک 
به  ریال  پرداخت  با  می توانند  افراد 

مشمول  که  غیرمتعارف  روش های 
خرید  با  نمی شود  نیز  مالیات  پرداخت 
یعنی  کنند؛  وارد  خودرو  دیجیتال،  ارز 
خود  دیجیتال  ارز  افرادی  چنین  اینکه 
خودرو  واردات  هدف  کشورهای  به  را 
به  منجر  می تواند  که  می کنند  حواله 
گرم تر شدن بازار رمزارزها شود. این در 
حالی است که به دلیل چنین مشکالتی 
بانک مرکزی تا کنون حتی اجازه نداده 
مورد  قطعات  و  ماشین آالت  تا کسری 
نیاز کارخانجات به شیوه واردات بدون 
انتقال ارز انجام شود. با این روند مصوبه 
بدون  خودرو  واردات  برای  مجلس 
امیدواریم  و  است  نسنجیده  ارز  انتقال 
چنین  به  توجه  با  نگهبان  شورای  که 
اشکاالتی این بخش از مصوبه را رد کند.
دبیر انجمن خودروسازان با اعالم 
اینکه امکان واردات خودرو توسط همه 
اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد، 
پاس کردن  نیازمند  موضوع  این  افزود: 
که  است  ۸۵گانه ای  استانداردهای 
سازمان  مرجع  آزمایشگاه های  در  باید 
تا   2۰۰ هزینه  پرداخت  با  استاندارد 
3۰۰میلیون تومانی طی شود و درنهایت 
وارداتی  خودروهای  است  ممکن  هم 
توسط اشخاص، استانداردهای اجباری 
این سازمان را پاس نکند. اما در صورتی 
که اجازه واردات انبوه یک برند خودرو 
این  و  شود  داده  واردکننده  چندین  به 
وارد کنندگان ملزم به ارائه خدمات پس 
تعمیرات،  ابزار  فراهم کردن  فروش،  از 
تامین قطعات یدکی، آموزش های الزم 
خودرو  واردات  شیوه  این  شوند،  و... 
توسط برخی از افراد یا شرکت ها به صرفه 
صورت  به  گمرک  چراکه  بود؛  خواهد 
رندوم مثال از 1۰۰خودروی وارداتی یکی 
را انتخاب می کند و با انجام آزمایش های 

خودروها  این  بقیه  واردات  مجوز  الزم 
واردات خودرو  روند  این  با  را می دهد. 
حقوقی  و  حقیقی  شخص  هر  توسط 
با تیراژ محدود فاقد صرفه اقتصادی و 

بسیار زمان بر خواهد بود.
امضاهای  بازار  داغ شدن  *خطر 

طالیی در طرح واردات خودرو
تیراژ  تعیین  خصوص  در  وی 
شورای  توسط  وارداتی  خودروهای 
این  اصلی  ایراد  اظهارداشت:  رقابت، 
عرصه  به  رقابت  شورای  ورود  طرح 
مطرح  پرسش  است.  خودرو  واردات 
پراید  قیمت  افزایش  با  که  است  آن 
از 3۵ به 1۵۰میلیون تومان، این شورا 
چه کار کرده که باید در واردات خودرو 
نیز دخالت کند؟ تعیین هر ۶ ماه یک بار 
تعداد خودروهای وارداتی توسط شورای 
رقابت، منشأ فساد و شکل گیری نوعی 
خودرو  واردات  برای  کاذب  رقابت 
می شود به فرض اینکه شورای رقابت 
را بدهد،  واردات 1۰هزار خودرو  مجوز 
مسابقه  نوعی  خودرو  واردات  برای  آیا 
شکل  حقیقی  و  حقوقی  اشخاص  بین 
آن  پیامد  نخستین  که  گرفت  نخواهد 
برگ  فروش  و  خرید  بازار  افتادن  راه 
ثبت سفارش خودرو است؟ اگر بخواهند 
خودرو  واردات  برای  مختلف  افراد  به 
داغ شدن  به  منجر  نیز  بدهند  سهمیه 

بازار امضاهای طالیی می شود.
تأثیر  خصوص  در  بخش  نعمت 
اجرای طرح در کاهش قیمت خودروهای 
تولید داخلی و وارداتی، گفت: اگر اشکاالت 
اساسی این طرح رفع شود، می تواند بر بازار 
خودروهای وارداتی تأثیرگذار باشد؛ گرچه 
تأثیر گذاری این طرح بر بازار خودروهای 
قیمت  و  تعداد  به  بستگی  نیز  وارداتی 
خودروهای وارداتی دارد. اما طرح واردات 

خودروهای  قیمت  کاهش  در  خودرو 
پرتیراژ داخلی بی تأثیر خواهد بود، چراکه 
واردکنندگان  موجود  استانداردهای  با 
نمی توانند خودروهای ارزان قیمتی را وارد 
کنند که رقیب این خودروها باشد و قیمت 
یک خودروی وارداتی با این شیوه حدود 1۰ 
تا 12هزار دالر و با احتساب سایر هزینه ها 
بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومان خواهد 
بود که تنها می تواند رقیبی برای برخی 
خودروهای چینی یا مونتاژی کشور باشد. 
برای ساماندهی بازار خودروهای کم تیراژ 
باید اجازه عرضه آن در حاشیه بازار داده 
شود تا از عرضه دونرخی و رانت حاصل از 
شیوه کنونی فروش خودرو جلوگیری شود.

اضافه  خودروسازان  انجمن  دبیر 
و  خودرو  صادرات  امکان  گرچه  کرد: 
بررسی  با  تجار  برخی  توسط  قطعه 
با  اما  دارد  وجود  صادراتی  بازارهای 
توجه به شرایط تولید و عرضه چندنرخی 
احتمالی  چنین  کشورمان،  در  خودرو 
این هدفگذاری  با وجود  است.  ضعیف 
خودرو  دستگاه  3میلیون  تولید  تیراژ 
چراکه  نیست؛  شدنی  کشورمان  در 
نیاز بازار به  خودرو بیش از یک میلیون 
دستگاه نبوده و در صورت تحقق چنین 
رشد تیراژ تولیدی باید امکان صادرات 
اجرای طرح هایی  با  یا  آن فراهم شده 
مانند جایگزینی خودروهای فرسوده این 
مازاد تولید جذب شود، وگرنه با شرایط 
موجود امکان صادرات با تامین خودرو از 
شرکت های خودروسازی یا بازار خودرو 
با قیمت رقابتی در بازارهای صادراتی، 

بسیار کم است.
وی تصریح کرد: در شرایطی که 
گرانی  و  کمبود  به دلیل  خودروسازان 
ناشی  زیاندهی  و  قطعات  و  مواداولیه 
از قیمت گذاری دستوری شورای رقابت 
در خطوط  ناقص  خودروهای  دپوی  با 
دارای  دیگر  سوی  از  و  مواجه  تولید 
فروش  از  پس  خدمات  گسترده  شبکه 
و  خودروسازان  اینکه  احتمال  هستند، 
قطعه سازان با صادرات محصوالت شان 
به سمت واردات خودرو سوق داده شوند، 
بسیار زیاد است. با وجود این باید منتظر 
بررسی و تغییرات احتمالی این طرح در 
به  با توجه  بود؛ گرچه  شورای نگهبان 
اشکاالت و ابهامات، تصویب این طرح 

در شورای نگهبان بعید است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران:

واردات مدیریت  شده خودرو برای خودروسازان مفید است
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آباد/مشهد- شریف  فریبا 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
اشاره به نقش رسانه در خراسان 
بزرگ و بویژه مشهد گفت: مشهد و خراسان 
تحوالت  دار  طالیه  و  قراول  پیش  بزرگ 
فرهنگی و پیشگام در عرصه رسانه در صد 

سال اخیر هستند.
آیین  در  اسماعیلی  مهدی  محمد 
ابوذر  اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه ای 
در خصوص سیاست اصلی دولت مردمی در 
بازسازی آرایش فرهنگی و رسانه ای تصریح 
کرد: دولت مردمی و انقالبی سیاست اصلی 
و قطعی خود را بر پایه تحقق منویات رهبر 
حکیم و فرزانه انقالب اسالمی در بازسازی 
آرایش فرهنگی و رسانه ای قرار داده است 
بازطراحی  راستا  این  در  رویکردها  تمام  و 
می شود اکنون در حوزه رسانه های مکتوب،  
به  نیاز  اجتماعی  رسانه های  و  شبکه ها 

بازتعریف داریم.   
وی ادامه داد: در حوزه رسانه و فعالیت 
مشکالتی  دچار  که  سالهاست  آن  های 
هستیم. از سال ۶۸ به بعد و بعد از دهه اول 
انقالب اسالمی با تغییر رویکرد جبهه رغیب 
مواجه و وارد مناظره فرهنگی شدیم که یکی 
دشمن  برای  پیش برنده  و  پیچیده  ابعاد  از 
حوزه رسانه بوده است که در این راه با یک 
عملیات پیچیده رسانه ای با پشتیبانی گسترده 

مالی، اطالعاتی و امنیتی روبه رو بودیم.
 ۸۸ سال  فتنه  به  اشاره  با  اسماعیلی 
که محصول همین تهاجم رسانه ای دشمن 
بود خاطر نشان کرد: فتنه ۸۸ محصول یک 
رسانه ای  و  امنیتی  روانی،  پیچیده  عملیات 
دشمن بود، در ماههای منتهی به انتخابات 
۸۸ و تحوالت نگران کننده که بعد آن اتفاق 
افتاد که به دقت واژه فتنه برای آن انتخاب 
رسیده  بلوغ  به  عملیات  و  شاهد یک  شد 
رسانه ای و امنیتی علیه جمهوری اسالمی 
ایران بودیم. دشمن در این جنگ نرم به قلب 

ها و اذهان عموم نفوذ کرد.
نه  حکیما پندهای  با  مردم  نجات 

رهبری فرزانه و باخرد
وزیر فرهنگ و ارشاد در ادامه مطلب 
فوق تاکید کرد:  واژه دروغی به نام تقلب وارد 
ادبیات رسانه ای کشور شد و از این طریق 
کشور را وارد بحران کرد و اگر هدایت رهبر 
حکیم انقالب و بصیرت عمارهایی که کنار 
آقا ایستادند و روشنگری کردند و پشتیبانی 
آحاد مردم نبود، امواج سهمگین فتنه، این 
قدرت را داشت که کشتی انقالب را با خطر 
به  از فتنه ۸۸  جدی روبرو کند. اسماعیلی 
عنوان سرآغاز فرصت جدید برای رسانه ها 
یاد کرد و اظهار داشت:  فتنه ۸۸ در همان 
جایی که برای نظام نقطه تهدید بود، سرآغاز 
یک نقطه فرصت برای ایجاد جریان جدید 

رسانه ای برای انقالب  بود. از سال ۸9  وارد 
جریان  در  رسانه ای  جدید  آرایش  و  ترمیم 
انقالب شدیم و امروز بعد از 1۰ سال، جریان 
رسانه ای انقالب در نقطه خوبی قرار گرفته و 
نقاط امیدواری بسیار زیادی دارد.اکنون علی 
رغم  مشکالتی که در طول دهه اخیر داشتیم 
و یک جریان رسانه ای که وابسته به بخش 
عمده ای از حاکمیت بود و با سیاست های 
ابالغی نظام همراه نبود ولی باز هم به نقاط 

خوبی دست یافتیم.
در  انقالب  حکیم  رهبر  افزود:  وی 
جریان مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، 
یک پرانتز بزرگ باز و جمله تاریخی را بیان 
کردند که لزوم بازنگری در جریان رسانه ای 
این  روی  تاکید  با  و  بود  انقالب  جبهه 
ماموریت محوری انگشت گذاشتند و امروز 
دولت مردمی و  انقالبی، مأموریت خود را در 
حوزه فرهنگ و رسانه با این تکلیف بزرگ 

آغاز کرده است. 
این  نامگذاری  به  اشاره  با  اسماعیلی 
پیامبر  برجسته  صحابی  نام  به  جشنواره 
اسالم گفت:ابوذر نامی هوشمندانه برای این 
جشنواره است، صحابی برجسته پیامبر از بیت 

المال دفاع می کرد و در غربت جان سپرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
انقالب  شهدای  به  مقدس  دفاع  هفته  به 
اسالمی،  مدافعان حرم،  شهدای خراسان 
رضوی و اهل قلم درود و سالم فرستاد و 
ادامه داد:  روز گذشته در جلسه هیات دولت 
رئیس جمهور دستور دادند همه دستگاههایی 
که بودجه و ساختار فرهنگی دارند به صورت 
نقطه چین به وزارت ارشاد متصل شوند تا 
ملزومات فرهنگ و رسانه را با جدیت دنبال 
کنیم.  به دنبال ایجاد یک شبکه هم افزای 
رسانه ای هستیم تا گام های بلندی برداریم.

هنر  صندوق  خصوص  در  اسماعیلی 
و  هنر  فرهنگ،  به صندوق  آن   اصالح  و 
فعاالن  همه  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  رسانه 
این حوزه اعضای این خانواده و مورد حمایت 
ما هستند و بنده به عنوان عضو کوچکی از 
خانواده رسانه مشکالت را با کمک خدا حل 
می کنم، دولت مردمی دولت همه آحاد مردم 

است و به دنبال آن هستیم که این انحصارات 
به وجود آمده را بشکنیم.

وزارت  که  این  بیان  با  اسماعیلی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت همه نقاط 
به ما  ایران است اضافه کرد: خبر می رسد 
اداره ای در یک شهرستان با یک مدیر و 
یک کارمند اداره می شود، حتما باید ترمیم 
شود، به معاونت جدید توسعه مدیریت و منابع 
تاکید کردم بخش مناطق  ویژه  به صورت 
محروم راه اندازی شود، من به پشتیبانی و 
اعتماد رئیس جمهور عالقه مند به فرهنگ 
این کشور، مسئولیت را پذیرفته و مشکالت 
را حل می کنم. هیچ درخواستی نداشتم که 
فراتر از انتظار برآورده نکرده باشند،  برای 
ساخت ایران قوی در همه ابعاد رسانه نقش 

مهمی دارد.
»مهد رسانه« از افتخارات خراسانی 

هاست
دبیر پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر 
در ادامه گفت: از حضور فرهیختگان نخبگان 
و خانواده های شهدا که شرف حضور دارند 
کمال تشکر دارم و باز هم مثل همیشه محور 

نظم، اصحاب رسانه است.
اینکه  به  اشاره  با  محمدیان  عباس 
آخر  ایستگاه  به  ابوذر   جشنواره  پنجمین 
به  ابوذر  ای  رسانه  جشنواره  افزود:  رسید، 
درختی تنومند رشد یافته است و سبب رشد 
یافتگی استان را فراهم کرده است، افتخار 
می کنیم که چنین ظرفیت رسانه ای خوبی 
در استان وجود دارد که می تواند در ترویج 
فرهنگ آل اهلل، رضوی، زیارت و انقالب مؤثر 
باشد. خراسان قطب والیت، رسانه و فرهنگ 
است. همچنین این خطه زادگاه دلیرمردان و 
شاعرانی چون فردوسی، عطار، خیام، حکیم 
و  انقالب  خاستگاه  و  بهلول  سبزواری، 
شهداست، به طوری که شاخص های انقالب 

را باید در مشهد جست وجو کرد.
خراسان  استان  رسانه  بسیج  رئیس 
رسانه  اهالی  مطالبات  به  اشاره  با  رضوی  
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح 
کرد: ساختار رسانه ای کشور در دولت مردمی 
و  است  تحول  و  تغییر  نیازمند  انقالبی  و 

را  موضوع  این  خبرنگاران  تمام  امیدوارم 
مطالبه کنند تا قانون مطبوعات اصالح شود 
چراکه از تصویب قانون کنونی چندین دهه 
به روزرسانی  نیازمند  قانون  این  و  گذشته 
اصلی  بازیگر  مجازی  فضای  امروز  است . 
جریان رسانه هاست که متاسفانه هیچ نظارتی 
بر آن وجود ندارد و در دولت های گذشته نیز 
هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفت.
بُعدی  یک  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
بودن صندوق هنر سبب شده که به حقوق 
اصحاب رسانه، چه در اعطای امتیازها و چه 
وزیر  امیدواریم  شود.  ظلم  دیگر  موارد  در 
درخواست  این  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
اصحاب رسانه را  جدی دنبال کند و نسبت 
پیشگام  رسانه  و  هنر  صندوق  تفکیک  به 
و  حق  هیچ  رسانه  اصحاب  چراکه  باشد 
همچنین  ندارند.  هنر  صندوق  در  حقوقی 
یارانه هایی که به مطبوعات اختصاص داده 
شده باید به روزرسانی شده و خبرگزاری ها و 
وزارت  مورد حمایت  نیز  سایت های خبری 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گیرد و در روش 
اجرای یارانه به مطبوعات تجدیدنظر شود.

دهه  در  براینکه  تاکید  با  محمدیان 
اخیر نهضت آموزش خبرنگاران به فراموشی 
سپرده شده که الزم است به آن توجه شود،  
اضافه کرد: همچنان آگهی های دولتی محل 
فساد باقی مانده اند و هیچ روشی نیست که 
در ثبت آگهی های دولتی اصالحاتی صورت 
حقوق  و  معیشت  بیمه،  مشکالت  گیرد. 
شده،  سپرده  فراموشی  به  نیز  خبرنگاران 
و  رسانه ها  از  حمایت  در  البی هایی  وجود 
امروز  دارد.  وجود  سیاسی  کشی های  خط  
خبرنگاری  کارت  صدور  با  رابطه  در  حتی 
کارت  یک  برای  و  هستیم  مشکل  دچار 
خبرنگاری که صرفا برای هویت بخشی به 
می گیرد  قرار  استفاده  مورد  رسانه  اصحاب 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  باید 
فرهنگ  اداره کل  چراکه  شود  گرفته  تایید 
را  آن  اجازه صدور  استان  ارشاد اسالمی  و 
ندارد و مسیر سختی را برای صدور کارت 

خبرنگاری باید طی کرد.
مردمی  دولت  در  داد:  ادامه  وی 
مسکن خبرنگاران باید جدی مورد پیگیری 

قرار گیرد.
گفتنی ست: مقایسه تعداد آثار رسیده 
دوره  در  اثر   13۴3 اول،  دوره  در  اثر   37۰
پرشور  حضور  جشنواره   سوم  گام  در  دوم 
خبرنگاران شهرستانی را داشتیم که 19۶۶ 
اثر رسید، دوره چهارم 2391 اثر که همزمان 
نیز  تجربی  نشریات  رسمی  های  رسانه  با 
درصد  پنجم ۶1  دوره  در  و  کردند  شرکت 
از شهرستان ها که  از مشهد و 39 درصد 
جشنواره  این  دبیرخانه  به  اثر   33۵7 تعداد 

ارسال شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر خراسان رضوی

مشهد؛ پیشگام تحوالت بزرگ فرهنگی در صد سال اخیر
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران :

و رشادت  پایداري  یادآور صحنه هاي  هفته دفاع مقدس، 
ملت ایران است

 مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران در پیامي بمناسبت هفته دفاع 
مقدس، این ایام پرافتخار را صحنه پایداری، ایثار و رشادت فرزندان برومند ملتی 

خواند که خاطرات دالوریهایش، در حافظه جهانیان خواهد ماند.
 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، یاسر امیني در 
پیامي بمناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: دوران هشت سال دفاع مقدس، 
طلیعه جاودان افتخار و غرور ملت ایران است که با اتحاد و همبستگی همه جانبه 

در دفاع از شریعت اسالم، در برابر متجاوزین، مقاومت و ایستادگي نمودند.
 دالوري سربازان اسالم و درایت فرماندهان بزرگی همچون سلیمانی ها و صیاد 
شیرازي ها با رهبری حکیمانه حضرت امام )ره(، با ایمان و توکل بر خداوند متعال 
و دفاع جانانه و رشادت های مثال زدني در برابر دشمن تا دندان مسلح، آرمانها و 
اهداف نظام جمهوري اسالمي را به جهانیان عرضه نمود. بی شک استقالل، امنیت و 
عزت ایران اسالمی مرهون خونهاي پاک شهداء و دالورمردیهای جانبازان، آزادگان 
و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس می باشد که با همت و شجاعت مثال زدني 

خود، مانع دست اندازی دشمنان به مرزهای مقدس کشور شدند. 
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداء هشت سال مقاومت قهرمانانه 
و تمامی اسطوره های دوران جهاد و شهادت، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به 
محضر فرماندهی معظم کل قوا، خانواده هاي گرانقدر شهداء، آزادگان، جانبازان و 
رزمندگان سرافراز و مجاهدان عرصه صنعت و تولید صمیمانه تبریک عرض نموده 
و از خداوند متعال موفقیت طالیه داران عرصه تولید و جهادگران صنعت و تکنولوژي 

را با تکیه بر نصرت الهی خواستارم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان ایالم:
۱۶ روستای ایالم به اینترنت متصل می شوند

اتصال  گفت:  ایالم  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل  ایالم-   
1۶روستای استان ایالم به اینترنت در مرحله اجرای فنداسیون و دکل می باشند و 

در آینده نزدیک با تامین تجهیزات به اینترنت پرسرعت متصل خواهند شد.
»عباس بیرامی« اظهار داشت: روستاهای قجر، سیاه گاو، بانکت، آب انار، بردی، 
پیازآباد، فرهادآباد، گرزلنگر، چم ژاب، پاچم، ریزوند، بانویزه، پشته وامرز، کورگ، پلکانه 
و شهید کشوری ملکشاهی در این مرحله به اینترنت پر سرعت متصل خواهند شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان ایالم یادآور شد: نیاز به اینترنت 
و فضای مجازی در بخش های آموزش آنالین، خبررسانی و تجارت الکترونیک 
دارای اهمیت زیادی است و این موضوع بعد از شیوع ویروس کرونا به عنوان یکی 

از نیازهای اساسی جوامع شهری و روستایی مطرح شد.
با  ارتباطات  وزارت  مهم  های  پروژه  از  یکی  خاطرنشان ساخت:  »بیرامی« 
عنوان»اتصال روستاهای باالی 2۰ خانوار کشور به اینترنت و شبکه ملی اطالعات« 
هم اکنون در حال اجرا است و اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در یک 
سال و نیم گذشته به اجرای این پروژه ها در استان شتاب بیشتری بخشیده است.

وی بیان داشت: در این مرحله از اجرای پروژه ها، سایت روستای »قجر« با 
اعتباری بالغ بر 2۰ میلیارد ریال به زودی به بهره برداری می رسد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان با بیان اینکه روستای قجر با 
وجود برخورداری از جمعیت مناسب اما به دلیل موقعیت جغرافیایی آن و قرار گرفتن 
در نقطه کور، از اینترنت مناسبی بهره نمی برد و به همین خاطر باید یک سایت 
مستقل را با تکنولوژی 3G، ۴G راه اندازی می کردیم، بیان داشت: اعتبار اجرای 
این سایت از محل اعتبارات توسعه روستایی وزارت ارتباطات تامین و سپس برای 
اجرا به شرکت مخابرات واگذار شد. »بیرامی« تصریح کرد: الزم می دانم از مساعدت 

و همکاری شرکت مخابرات به خاطر تسریع در اجرای این پروژه ها تقدیر کنم.

شورای  جلسه  در  مسکن  ملی  طرح  مشکالت  به  رسیدگی 
مسکن شهرستان خوروبیابانک

جلسه شورای مسکن شهرستان خوروبیابانک با حضور اعضای جلسه و با هدف 
بررسی مسائل و مشکالت طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای خور، جندق و فرخی 

در محل فرمانداری شهرستان خوروبیابانک برگزار گردید. 
در این جلسه ابتدا، ایزدی-سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان 
گزارشی از روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای خور و جندق ارائه نمود.

نظام االسالمی-فرماندار شهرستان نیز بر لزوم تعیین و تکلیف متقاضیانی که 
در فاز جدید ثبت نام نموده اند و ابالغ طرح تفضیلی شهر فرخی جهت اجرای طرح 
اقدام ملی تاکید نمود.در این جلسه پیرامون عملیات آماده سازی اراضی شهرهای 
خور و جندق، تامین خدمات زیربنایی اراضی توسط ادارات خدمات رسان، تامین 
کسری زمین توسط راه و شهرسازی، روند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری 
الکترونیکی توسط نظام مهندسی به متقاضیان و اراضی واگذار  ارائه خدمات  ها، 

شده در روستاها بحث و تبادل نظر گردید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:
مراسم اربعین در فضای باز امامزادگان اصفهان برگزار می شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: مراسم اربعین امامزادگان در 
فضای باز امامزادگان استان اصفهان و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، حجت 
االسالم محمدحسین بلک با اشاره به فرار رسیدن ایام اربعین حسینی )ع( و تسلیت 
این ایام اظهار داشت: از خداوند منان توفیق خدمت بیشتر به برنامه های با شکوه این 

ایام را خواستاریم و امید است مورد قبول حق تعالی واقع گردد. 
وی با بیان اینکه اربعین نقطه اتصال نهصت امام حسین )ع( به پهنه عالم و 
مقطع گذر از محدودیت تاریخ و جغرافیا است، تصریح کرد: رمز جاودانه قیام حسین 

)ع( در اربعین نهفته است.
از  اربعین واقعه ای فراتر  مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان  گفت: 
حضور و صرف زیارت شهدا است، آن روز زینب کبری )س( و امام زین العابدین)ع( و 
باقیماندگان از قافله شهدا کربال آمدند تا ماندگاری نهضت را به عالمیان اعالم نمایند 

تا بالندگی و کمال این حرکت الهی را به ثبات رسانند. 
حجت االسالم بلک با بیان اینکه در استان والیتمدار اصفهان که بی اغراق 
حسینیه ای به پهناوری این سرزمین است زنگ قافله ها و نوای عاشقانه شیفتگاه حسین 
)ع( حکایت از بزرگداشت این روز عظیم دارد، ابراز داشت: از این رو محیط نورانی تمامی 
امامزادگان و بقاع  متبرکه استان اصفهان آماده پذیرایی از خیل زائران اربعین حسینی 
در فضاهای باز این اماکن است و فرزندان و نوادگان اهل بیت )ع( آغوش خود را برای 

پذیرائی از زائران امام حسین )ع( به مهربانی گشوده اند.
وی با تاکید بر اینکه وضیعت ویژه بیماری کرونا و لزوم رعایت همه پروتکل های 
بهداشتی را نباید از نظر دور داشت، گفت: بر این اساس عالوه بر تشکر از حضور مومنانه 
و همراه با رعایت اصول بهداشتی که در طول ماه محرم و صفر زبان زده بوده و هست 
تقاضا داریم تا هموطنان و عزاداران حسینی )ع( با مراعات کامل این اصول بهداشتی 

در مراسمات حضور یابند.

مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم تاکید کرد: ضرورت تسریع 
در ساخت پروژه درمانگاه مهران

ایالم_مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم در دیدار با فرماندار مهران بر ضرورت 
تسریع در ساخت پروژه درمانگاه مهران تاکید کرد.

دکتر علیرضا رمضانی در دیدار با فرماندار مهران ضمن تشریح وضعیت ساخت 
پروژه درمانگاه این شهرستان خواستار همکاری مسوالن محلی در اجرای این مرکز 
درمانی شد.فرماندار مهران نیز در این دیدار  راه اندازی درمانگاه این شهرستان را 
ضروری دانست و گفت: با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت استان تحت پوشش 
سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند احداث این مرکز درمانی امری مهم و ضروری است.
مجید کاکی افزود: بخش درمان تامین اجتماعی خدمات متنوعی یه مردم و بیمه 

شدگان ارائه می دهد که توانسته است رضایت ذینفعان را بدست آورد.
وی یادآور شد: تسریع در روند اجرای پروژه مهران مطالبه بحق مردم منطقه است.
فرماندر مهران در پایان بر حمایت از احداث این پروژه درمانی در جهت رفاه 
مردم و بیمه شدگان تاکید کرد.الزم به ذکر است؛ در پایان این دیدار دکتر رمضانی 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان از درمانگاه در حال ساخت این شهرستان دیدن و در 
جریان روند ساخت این پروزه درمانی قرار گرفت.درمانگاه مهران در زمینی به مساحت 
2 هزار و 317 متر مربع و زیربنای 2 هزار و ۵17 متر مربع در 2 طبقه ساخته و دارای 

بخش های آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و دندانپزشکی خواهد بود.

اجرای پروژه بهینه سازی شبکه فشار متوسط ضلع شمال پلیس 
راه شهرستان سرخه

به منظور حفظ پایداری شبکه توزیع برق، پروژه ی اصالح و بهینه سازی خط 
2۰ کیلوولت مسیر ضلع شمال پلیس راه سرخه اجرایی شد.

سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان سرخه با عنوان این خبر بیان کرد: با 
هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی، ارتقای ضریب اطمینان و پایداری شبکه، رفع 
اتصالی های ناخواسته و گذرا، رفع عیوب ثبت شده در سامانه تعمیرات پیشگیرانه و 

افزایش بیش از پیش رضایت مشترکان، این پروژه به اجرا درآمده است.
مهدی پاک طینت گفت: در قالب تعمیرات دوره ای شبکه و تاسیسات توزیع برق، 
عملیات اصالح و آچارکشی یک هزار و 9۰۰ متر شبکه فشار متوسط فیدر کوهدشت 
عملیاتی شده است.وی افزود: نصب ۶۶ عدد کاور کنسول به منظور رفع پرنده زدگی، 
آچارکشی روپوش دار نمودن و نصب کاور بوشینگ های دو دستگاه پست هوایی توزیع 

برق، اصالح جمپر در پنج نقطه ی این مسیر به انجام رسیده است.
وی اضافه کرد: تعویض ۶۶ عدد اصلی پایه های عبوری و یک مورد سیم گارد 
شبکه و ارت حفاظتی، نصب راس تیری بلند و برکناری راس تیری کوتاه به همراه 
روپوش دار نمودن دو نقطه جمپر شبکه، از دیگر اقدامات به عمل آمده در قالب این 

پروژه بهسازی به شمار می رود.

رئیس امور HSE شرکت گاز استان سمنان:
مدیریت بحران را با آموزه هایی در فرایند شبیه سازی شرایط 

بحران تسهیل می کنیم
 ( تهدیدات  و  ها  بحران  انوع  با  مقابله  برای  بیشتر  آمادگی  ایجاد  راستای  در 
طبیعی – صنعتی و انسان ساز ( شرکت گاز استان سمنان در تمرین مشترک سطح 

A مشارکت نمود.
اعالم  با  سمنان  استان  گاز  شرکت   HSE امور  رئیس  شیرپوری  ابوالفضل 
خبر فوق، گفت: تمرین سطح A به منظور ایجاد آمادگی و توانمندسازی نیروهای 
امدادی - عملیاتی و هم افزائی هرچه بیشتر استان های معین  انجام پذیرفت؛ این 
تمرین با هدف  امدادرسانی در ساعات اولیه وقوع شرایط اضطراری به صورت ویدئو 
کنفرانسی برگزار شد.  شیرپوری با اشاره به ایجاد شرایطی مناسب برای مقابله با بحران 
ها، گفت: وقوع مخاطرات طبیعی یا تهدیدات انسان ساز معمواًل با تلفات جانی و مالی 
بسیار زیاد همراه است و مدیریت در شرایط بحران مستلزم استفاده درست از منابع، 
امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های استان حادثه دیده می باشد؛ بی شک در این 
شرایط تجارب و حمایت های سایر استان ها نیز می تواند راهگشا و کمک کننده باشد. 
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت بحران، ادامه داد: شرکت گاز استان سمنان برطبق 
سناریو نسبت به تشکیل کمیته های شرایط اضطراری در ستاد و در سایر شهرستان ها 
اعم از دامغان و شاهرود و اعزام یک اکیپ از نیروی واکنش سریع و چندمهارتی خود 
از شرق استان به منطقه آسیب دیده اقدام و پس از حضور در منطقه ضمن  هماهنگی 
با شرکت گاز استان میزبان نسبت به ایمن سازی، جوشکاری و وصل گاز مشترکین 
مناطق آسیب دیده مطابق با دستورالعمل های ابالغی از شرکت ملی گاز اقدام نمود.

شایان ذکر است پس از اتمام تمرین نسبت به تحلیل عملکرد و  ارائه نقاط قوت 
و قابل بهبود با حضور کلیه شرکت کنندگان اقدام گردید.

ایالم_   آذر یعقوبیان : مدیرعامل 
به  اشاره  با  ایالم  گاز  پاالیش  شرکت 
محیط  از  حفاظت  راستای  در  اینکه 
زیست در سه بخش هوا، آب و خاک 
فعالیت های گسترده ای انجام شده که 
قرار  زیست  سازمان محیط  تائید  مورد 
پارامترهای  تمام  است،گفت:  گرفته 
پساب تصفیه شده پاالیشگاه گاز ایالم 

استاندارد و حد مجاز قرار دارد.
روح اله نوریان با اعالم این خبر 
اظهار داشت: در بخش آالیندگی آب، 
راه  احداث و  پیشرفته ای  تصفیه خانه 
های  روش  با  که  است  شده  اندازی 
بیولوژیکی پساب  فیزیکی، شیمیایی و 
های تولید شده در بخش های مختلف 
و  کند  می  تصفیه  کاماًل  را  پاالیشگاه 
حد  در  آن  پارامترهای خروجی  تمامی 
استاندارد بوده که توسط ایستگاه پایش 
لحظه ای بصورت برخط توسط سازمان 
حفاظت محیط زیست رصد می گردد 
گرم  فصول  در  شده  تصفیه  آب  از  و 
استفاده  آبیاری فضای سبز  برای  سال 

می شود.
کاهش  راستای  در  افزود:  وی 
آالینده های هوا  با پیگیری های انجام 

طریق  از  پاالیشگاه  محصوالت  شده، 
ارسال  ایالم  پتروشیمی  به  لوله  خط 
جلوگیری  آنها  فلرینگ  از  و  گردد  می 
می شود که در صورت استمرار دریافت 
خوراک از طرف پتروشیمی ایالم، مشعل 
پاالیشگاه به صورت عادی خواهد بود و 
در صورت عدم دریافت خوراک، بخشی 
مقصد  به  گزاف  های  هزینه  با  آن  از 
فلرینگ  از  تا  گردد  عسلویه حمل می 

آن جلوگیری شود.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
دودکش  خروجی  داد:  ادامه  ایالم 
حد  از  کمتر  نیروگاه  و  بویلرها  های 
استاندارد بوده و به صورت فصلی توسط 
آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست 

سنجش  ایستگاه  و  شوند  می  پایش 
صورت  به  نیز  محیطی  های  آالینده 
را  محیطی  هوای  پارامترهای  برخط 
پایش و در اختیار سازمان محیط زیست 

استان قرار می دهد.
وی تصریح کرد: در زمینه آالینده 
در  موفقی  های  پروژه  خاک،  های 
نجام  ا ندها  پسما مدیریت  خصوص 
در  هوا  های  آالینده  ترکیب  و  گرفته 
منطقه، خاک را آلوده ننموده است که 
نتایج آزمایش های خاک گواه این ادعا 

می باشد.
نوریان خاطرنشان کرد: در اراضی 
تملکی شرکت بالغ بر 2۵ هکتار فضای 
سبز و جنگل کاری انجام گرفته و غنی 

سازی جنگل های محدوده پاالیشگاه 
این  کار  در دستور  بومی  با گونه های 

شرکت می باشد.
وی با بیان اینکه هزینه عوارض 
که  هایی  سال  در  آالیندگی  از  ناشی 
به  است  بوده  آن  مشمول  پاالیشگاه 
پرداخت  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره 
می شود، گفت:در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی نیز سال گذشته طرح جامعی 
در بخش های مختلف از جمله بهداشت، 
آموزش، فضای ورزشی، محیط زیست و 
غیره تهیه شده و مصوبه آن در شرکت 
ملی گاز نهایی و برای تخصیص اعتبار 

به وزارت نفت ارسال شده است.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
ایالم گفت: در راستای انجام مسئولیت 
همچون  تی  ما قدا ا جتماعی  ا های 
اختصاص تانکر آبرسانی برای روستاهای 
محروم و دوردست شهرستان چوار، اطفا 
حریق جنگل های پیرامونی شهرستان 
چوار، ضدعفونی تکیه ها و حسینیه ها 
در ایام محرم، توزیع پک بهداشتی در 
بین عزاداران حسینی، اختصاص بسته 
های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر در 

ایام کرونا صورت پذیرفته است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم : 

 تمام پارامترهای پساب تصفیه شده پاالیشگاه گاز ایالم استاندارد است

آگهی مرحله هشتم سال 1400) منطقه یک کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (( 

در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء هیأت های  حل اختالف  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  
کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، به 
ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان 
ثبت ( واقع در بخش های  )1-۴(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود تا  در صورتی که  
شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شایان ذکر است صدور و 

تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

۴۸7 فرعی از ۴۶۵7 اصلی - خانم گوهر اکبری جور فرزند حسین به شناسنامه شماره 1۸ 
صادره از کوهبنان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 279/۵2 متر مربع به آدرس کرمان خیابان 

مهدیه کوچه 1۶ پالک شهری ۵2 خریداری از محل مالکیت غالمعلی رئوفی - ردیف  1۶۸۰
شماره  شناسنامه  به  علی  فرزند  آبادی  عبداله  زهرا  خانم   - اصلی   ۴7۵2 از  فرعی   ۶
به  متر مربع  به مساحت 22۴/۰1  یکباب خانه  از کرمان در ششدانگ  29۸۰۵7۸27۴ صادره 
از محل  بلوار غدیر کوچه 1۵ خیابان شهداء کوچه ۶ خریداری  آدرس کرمان شهرک سیدی 

مالکیت سیمین دخت کیانیان فرزند کیخسرو و رستم کیانیان فرزند سهراب - ردیف  ۰۵۸۶
به  فرزند محمد  بیدوئیه سیمکی  خانم صدیقه حسینی  اصلی -  از ۴77۶  فرعی   331۰
شناسنامه شماره 3 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 27۴/۰9 متر مربع به 
آدرس کرمان بلوار سیدی انتهای خیابان نجیب زاده بعد از کوچه دانه مرغی جنب مغازه علی 

قاسمی خریداری از محل مالکیت جلیل رشیدفرخی - ردیف  1۶۵2
1۶737 فرعی از ۴77۶ اصلی مجزی شده از 3۴ فرعی از ۴77۶ اصلی - آقای سعید گزستانی 
کوهپایه فرزند احمد به شناسنامه شماره 111 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
3۰7 متر مربع به آدرس کرمان کمربندی شرقی بعد از مسجد خدایی خیابان امام سجاد انتهای 
کوچه 23 خریداری از محل مالکیت شاهپور کیانیان و محمد رشیدفرخی فرزند رضا - ردیف  ۰۰11
1۶۸۰1 فرعی از ۴77۶ اصلی مجزی شده از 33 فرعی از ۴77۶ اصلی - آقای محمدرضا 
گزستانی فرزند مرتضی به شناسنامه شماره 3۰ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 239/2۰ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای بیست متری امام سجاد 

کوچه 17 خریداری از محل مالکیت شاهپور کیانیان فرزند کیخسرو - ردیف  ۰۴32
1۶۸۴۶ فرعی از ۴77۶ اصلی مجزی شده از 2۰3 فرعی از ۴77۶ اصلی - آقای محمد 

شورآبادی تکابی فرزند حاجی به شناسنامه شماره 1 صادره از شهداد در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 1۴9/۴ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا انتهای کوچه 9 سمت راست 

خریداری از محل مالکیت اکبر رشیدفرخی فرزند محمد - ردیف  ۰9۶3
1۶۸۵۶ فرعی از ۴77۶ اصلی مجزی شده از 11 فرعی از ۴77۶ اصلی - آقای علی اکبر 
حبیبی پور کوهبنانی فرزند حسن به شناسنامه شماره 1۵۸ صادره از کوهبنان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 2۰۰ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد 
)ع( جنب فرهنگسرای قمر بنی هاشم خریداری از محل مالکیت کیخسرو کیانیان فرزند رستم 

و کیخسرو و فریدون کیانیان فرزندان شاهرخ - ردیف  1۵72
داود  آقای  اصلی -  از ۴77۶  فرعی  از ۸7  اصلی مجزی شده  از ۴77۶  فرعی   1۶۸۶1
کدخداحسین آبادی فرزند حسن به شناسنامه شماره 2 صادره از شهداد در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 231/3 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای بلوار پردیس کوچه 3 

خریداری از محل مالکیت کامیار سروشیان - ردیف  1۰17
17۶9۸ فرعی از ۴77۶ اصلی - آقای محمود حجت آبادی فرزند حسین به شناسنامه شماره 
۴ صادره از بم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221/۸۰ متر مربع به آدرس کرمان بلوار امام 

رضا کوچه 3 خریداری از محل مالکیت سیدعباس عمرانی - ردیف  1۶93
177۰۰ فرعی از ۴77۶ اصلی مجزی شده از 1۵۰ فرعی از ۴77۶ اصلی - خانم حکیمه 
اکبری جور فرزند اکبر به شناسنامه شماره 92 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 2۰۵/۴3 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 7 خریداری از 

محل مالکیت جمشید آمیغی - ردیف  1۴۵3
177۰۴ فرعی از ۴77۶ اصلی مجزی شده از 122 فرعی از ۴77۶ اصلی - آقای حسن 
امینی هنکی فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 11 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 1۸9 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای انتهای کوچه 2۵ شهرک ثامن 

الحجج فاز 2 قطعه ۸9 خریداری از محل مالکیت هوشنگ آمیغی - ردیف  ۰۸۸۶
177۰۸ فرعی از ۴77۶ اصلی - آقای علی اکبر منصوری باغابری فرزند موسی به شناسنامه 
شماره ۸۶1 صادره از بردسیر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۸1/9۴ متر مربع که موازی 
3۵/2۵ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان خیابان حکیم کوچه 3۸ نبش چهار کوچه سمت چپ پالک شهری 1 خریداری از 

محل مالکیت بانو بهرامی - ردیف  ۰۵32
17۸۶7 فرعی از ۴77۶ اصلی مجزی شده از 3۴ فرعی از ۴77۶ اصلی - آقای احمد کاکوئی 
نژاد فرزند علی به شناسنامه شماره ۶ صادره از بردسیر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
27۵ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد انتهای کوچه 21 

فرعی دوم سمت چپ منزل سوم خریداری از محل مالکیت رضا رشیدفرخی - ردیف  ۰3۵2
17۸۶۸ فرعی از ۴77۶ اصلی مجزی شده از 139 فرعی از ۴77۶ اصلی - آقای علی 
سلمانی درختنجانی فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 1 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 322 متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای بلوار پردیس کوچه ۴ 

چهار کوچه دوم خریداری از محل مالکیت سیدعباس عمرانی - ردیف  1۶۴1
3 فرعی از ۴77۸ اصلی - خانم مهدیه جعفری افشار فرزند جهانگیر به شناسنامه شماره 

3۴۵۰ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۰۰ متر مربع به آدرس جاده کوهپایه 
بلوار غدیر خیابان ولیعصر غربی کوچه ۵ فرعی سوم سمت چپ خریداری از محل مالکیت رستم 

و همایون کیانیان و مهوش سروشیان - ردیف  ۰1۴9
۴۵33 فرعی از ۴۸۰9 اصلی مجزی شده از 31 فرعی از ۴۸۰9 اصلی - آقای حمیدرضا 
اکبری جور فرزند محمدتقی به شناسنامه شماره 293 صادره از زرند در ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 2۵/۸3 متر مربع به آدرس کرمان خیابان مهدیه نبش کوچه ۵۴ خریداری از محل 

مالکیت محمد عزیززاده هروزی - ردیف  ۰۶۵۵
۴۵۴3 فرعی از ۴۸۰9 اصلی - آقای محمد صادقی فرزند علی به شناسنامه شماره 17 
صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 19۵/۴7 متر مربع به آدرس کرمان خیابان 
گوهربانو  و  کیانیان  کیاندخت  مالکیت  از محل  مهدیه کوچه ۵۸ پالک شهری ۶۵ خریداری 

سروشیان - ردیف  1۴۶۶
۴۵۵۸ فرعی از ۴۸۰9 اصلی - خانم مرضیه لولوئی فرزند عبدالحسین به شناسنامه شماره 
به  متر مربع  به مساحت 321/19  یکباب خانه  از کرمان در ششدانگ  29۸۰۵1173۰ صادره 
آدرس کرمان خیابان سده کوچه 1۵ شمالی 3 درب روبروی بن بست خریداری از محل مالکیت 

محمد رشیدفرخی - ردیف  1۴3۰
192۰ فرعی از ۴۸11 اصلی - آقای جواد قلندری هینمانی فرزند پنجعلی به شناسنامه 
شماره 1 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 3۰۸/۸۸ متر مربع به آدرس 
محمد  مالکیت  محل  از  خریداری  چپ  سمت  چهارم  درب   3۴ کوچه  مهدیه  خیابان  کرمان 

عبدالرحمان بلوچ - ردیف  ۰۴۵3
3۰9۰ فرعی از ۵2۰9 اصلی - آقای محمدجواد باقری فرزند رحیم به شناسنامه شماره 
32۴۶ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۶7 متر مربع که موازی 29/23 
متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 
کرمان خیابان حکیم کوچه 1۰ منزل ششم سمت راست خریداری از محل مالکیت عزت اله 

ساالرکالنتری - ردیف  1۴1۸
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۴ کرمان

۴2۶ فرعی از 1 اصلی - خانم مهدیه محمدی بازرگانی فرزند علی به شناسنامه شماره 
۵17 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 2۰۵/3۰ متر 
مربع که موازی ۸9/2 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان شرف آباد بیست متری مطهری خیابان امام حسن مجتبی جنوبی 

۴ فرعی ۴ سمت راست بن بست خریداری از محل مالکیت سهراب بختیاری - ردیف ۰297
۴19۴ فرعی از ۸ اصلی - آقای امیرحسین مذهب جعفری فرزند حشمت اهلل به شناسنامه 
شماره 29۸۰۶۶7۵۸7 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی 
به مساحت 192 متر مربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان کمیل انتهای کوچه 3 یک 

درب مانده به آخر سمت چپ خریداری از محل مالکیت حسن ذهاب ناظوری - ردیف 1327
۶2۸7 فرعی از 1۰ اصلی مجزی شده از 11 فرعی از 1۰ اصلی - خانم آرزو برزگر فرزند 
اکبر به شناسنامه شماره ۶92 صادره از بم در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به 
مساحت 17۵/۴۵ متر مربع به آدرس کرمان بلوار امیرکبیر کوچه ۴ شمالی 1 غربی 2 خریداری 

از محل مالکیت حسن ذهاب ناظوری - ردیف 113۰
۶292 فرعی از 1۰ اصلی مجزی شده از ۴3 فرعی از 1۰ اصلی - آقای محمدجواد ذهاب 
ناظوری فرزند حبیب اهلل به شناسنامه شماره 29۸۰2۰۸9۵7 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 1۵۵/۸۰ متر مربع به آدرس کرمان طاهرآباد بلوار امام حسن مجتبی کوچه 27 

خریداری از محل مالکیت اسداله ذهاب ناظوری - ردیف ۰21۸
۶293 فرعی از 1۰ اصلی مجزی شده از ۴3 فرعی از 1۰ اصلی - آقای محمدجواد ذهاب 
ششدانگ  در  کرمان  از  صادره   29۸۰2۰۸9۵7 شماره  شناسنامه  به  اهلل  حبیب  فرزند  ناظوری 
یکباب خانه به مساحت 9۶ متر مربع به آدرس کرمان طاهرآباد بلوار امام حسن مجتبی کوچه 

27 خریداری از محل مالکیت اسداله ذهاب ناظوری - ردیف ۰219
۴1۰۸ فرعی از 13 اصلی - آقای رضا صفاهانی زاده فرزند منوچهر به شناسنامه شماره 
3۸۸۴۰ صادره از کرمان و خانم بیتا بزنج فرزند اصغر به شناسنامه شماره 2۰93 صادره از کرمان 
بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان دوبلکس به مساحت 2۸۰ متر مربع که موازی 7۰ متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبردگان قرار دارد به آدرس کرمان 
بلوار جمهوری کوچه ۶۵ سومین کوچه سمت چپ قطعه ۴ خریداری از محل مالکیت محمود 

سبزواری فرزند محمد - ردیف های  ۰7۵۸ و ۰7۵9
۴11۰ فرعی از 13 اصلی - آقای مصطفی حسینی بمی فرزند احمد به شناسنامه شماره 
2۵73 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان دوبلکس به مساحت 2۵۰ متر مربع که موازی 
۶2/۵ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 
کرمان بلوار جمهوری انتهای کوچه ۶۵ خریداری از محل مالکیت عباس مهرابیان - ردیف ۰۵۸9

۵31۴ فرعی از 31 اصلی مجزی شده از 171 فرعی از 31 اصلی - آقای مقداد زنگی 
آبادی فرزند محمود به شناسنامه شماره 71۰۵ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 277/3۰ متر مربع به آدرس کرمان اختیارآباد خیابان طالقانی کوچه 32 خریداری از 

محل مالکیت نادعلی ایرانمنش - ردیف ۰۸۰۸
۵377 فرعی از 31 اصلی مجزی شده از ۴11 فرعی از 31 اصلی - آقای محمدرضا عامری 
اختیارآبادی فرزند حسین به شناسنامه شماره 2۸22 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 1۴9 متر مربع به آدرس کرمان اختیارآباد خیابان امام خمینی کوچه 27 خریداری از 

محل مالکیت علی عامری فرزند نوروز - ردیف ۰۴2۰
۶ فرعی از ۴9 اصلی - شرکت ملی گاز استان کرمان به شناسه شماره 1۰۸۶۰2۴7۶9۸ 
در ششدانگ یکباب ساختمان )ایستگاه تقلیل فشار گاز( به مساحت 1۰۸ متر مربع به آدرس 

کرمان ابتدای روستای فرح آباد خریداری از محل مالکیت علی زنگی آبادی - ردیف 1۰۴2
131 فرعی از ۶۰ اصلی - شرکت ملی گاز استان کرمان به شناسه شماره 1۰۸۶۰2۴7۶9۸ 
در ششدانگ یکباب ساختمان )ایستگاه تقلیل فشار گاز( به مساحت 1۰۸ متر مربع به آدرس کرمان 
ابتدای روستای کهنوج مدیم سمت راست خریداری از محل مالکیت هادی کهنوجی - ردیف 1۰۴1

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1۴۰۰/۰7/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1۴۰۰/۰7/17

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر



5 زمینسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1842- شنبه 3 مهر 1400 ایران 

با انتشار و اعالم بسته سیاستی 
صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت 
چگونگی   ،1397-1۴۰۰ سال های 
ارزی صادرکنندگان  ایفای تعهدات 
در بازه زمانی مذکور مشخص شد. 
این  به  فوق  بسته  کامل  متن 

شرح است:
در اجرای تبصره )1( ذیل ماده 
جلسه  چهاردهمین  مصوبات   )1 (
اقتصادی،  هماهنگی  عالی  شورای 
 97۴۰۵ شماره  نامه  طی  ابالغی 
مورخ 97/7/23، جلسه کمیته ماده 
)2( در تاریخ 1۴۰۰/1/21 با حضور 
رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان 
وزاری نفت، امور اقتصادی و دارایی، 
صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل 
بانک مرکزی در محل بانک مرکزی 
تشکیل و بسته سیاستی برگشت ارز 
حاصل از صادرات سال های 1۴۰۰-
1397 به شرح ذیل به تصویب رسید.

الف( ایفای تعهدات ارز حاصل 
از صادرات سال 1397 

نسبت  که  صادرکنندگانی   -1
به فروش ریالی کاالهای صادراتی 
لغایت   1397/1/22 زمانی  بازه  در 
افغانستان  و  عراق  به   1397/۵/1۶
اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت 
ریالی  فروش  اطالعات  ثبت  به 
اقدام  خود در سامانه جامع تجارت 
نکرده اند، تا با ثبت اطالعات فروش 
ریالی خود در سامانه جامع تجارت، 
نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه 

اقدام نمایند.
که  نی  درکنندگا صا تبصره: 
کاالهای  ریالی  فروش  به  نسبت 
در  سایر کشورها  به  خود  صادراتی 
بازه زمانی فوق اقدام نموده اند، پس 
از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته 
اقدام ارزی، در صورت تأیید و تعیین 
ارزی،  اقدام  کمیته  توسط  مهلت 
فروش  اطالعات  ثبت  به  نسبت 
ریالی خود در سامانه جامع تجارت 
صورت  ثبت  با  متناسب  و  اقدام 
از  گروه  این  ارزی  تعهدات  گرفته، 

صادرکنندگان رفع خواهد شد.
وجود  احراز  صورت  در   -2
کاال،  درات  صا ز  ا حاصل  رز  ا
صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی 
سال 1397 امکان رفع تعهد ارزی 
مربوطه، به شکل فروش حواله ارزی 
مقابل  در  واردات  نیما،  سامانه  در 
صادرات خود و شرکت های هم گروه 
)در  ارزی  بدهی های  بازپرداخت  و 
پتروشیمی  شرکت های  با  رابطه 
منوط به تأیید وزارت نفت( و فروش 
شرط  به  سنا  سامانه  در  اسکناس 
را خواهند  ارز  ورود  اظهارنامه  ارائه 
ارائه  امر،  این  انجام  برای  داشت. 
درخواست مکتوب صادرکننده همراه 
با مستندات مربوطه حداکثر تا تاریخ 
متشکل  کمیته ای  به   1۴۰۰/۴/31
اطالعات،  وزارت  نمایندگان  از 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
بانک مرکزی ج.ا.ا و نماینده بخش 
با  متعاقبًا  خصوصی ضروری است. 
تأیید کمیته مزبور، امکان رفع تعهد 
با رعایت شرایط ذیل فراهم خواهد 
شد. شایان ذکر است صادرکنندگان 
صفر  نرخ  از  استفاده  مشمول  فوق 
ارزش  بر  مالیات  استرداد  مالیاتی و 
افزوده نخواهند شد مگر در مواردی 

که به تشخیص کمیته یادشده، ناشی 
از قصور صادرکننده باشد.

تعهد  ئه  ا ر ا  -1 ه  تبصر
تأمین  بر عدم  مبنی  صادرکنندگان 
ارائه  و  ارز  بازار  منابع  سایر  از  ارز 
مدارک و مستندات به منظور احراز 
صادرات  از  حاصل  ارز  بودن  دارا 
پروانه های صادراتی سال 1397 به 
است.  ضروری  ارزی  اقدام  کمیته 
متعاقبًا بانک عامل نسبت به مسدود 
نمودن ریال مربوطه اقدام نموده و 
منوط  صادرکننده  به  وجه  پرداخت 
از سوی واردکننده  تأییدیه  ارائه  به 
مبنی  سیستمی  یا  کتبی  به صورت 
صادرات  از  حاصل  ارز  دریافت  بر 
بانک  به  فروشنده(  به  )پرداخت 

عامل می باشد.
توسعه  سازمان   -2 تبصره   
تجارت ایران )وزارت صنعت، معدن 
نسبت  است  موظف  تجارت(  و 
رصد  صادراتی،  سقف  تعیین  به 
از  گروه  این  ارز  برگشت  وضعیت 
زمانی  بازه های  در  صادرکنندگان 
تمدید  و  تعلیق  رفع  ماهه،  سه 
اعتبار کارت بازرگانی با اخذ تعهد از 
صادرکننده جهت برگشت ارز حاصل 
سیاست های  مطابق  صادرات  از 

ابالغی اقدام نماید.
ن  کنندگا ر د صا  -3 ه  تبصر
محترم  مرجع  به  شده  معرفی 
در  مرکزی  بانک  توسط  قضایی 
 )1( ماده  ذیل   )2( تبصره  اجرای 
مصوبات چهاردهمین جلسه شورای 
 1397 اقتصادی  هماهنگی  عالی 
مزایای  از  برخورداری  امکان  نیز 
اعالمی در بند الف این دستور العمل 
حاصل  ارز  تعهدات  ایفای  بر  ناظر 
خواهند  را   1397 سال  صادرات  از 
مهلت  تا  مرکزی  بانک  داشت. 
به  اقدام   1۴۰۰/۴/31 شده  تعیین 
تعلیق تعقیب قضایی می نماید. پس 
از آن، در صورت عدم تعیین تکلیف 
به  متخلفان،  توسط  تعهدات  ایفای 
پیگیرد  مرکزی،  بانک  تشخیص 

قضایی انجام خواهد شد.
ب( ایفای تعهدات ارزی حاصل 
از صادرات سال های 139۸-1۴۰۰

کلیه صادر کنندگان محصوالت 
پتروشیمی، فوالدی و فرآورده های 
از  حاصل  ارز  کل  مکلفند  نفتی 
نیما  سامانه  در  را  خود  صادرات 

عرضه کنند.
برای  نیاز  ارز مورد  تبصره 1- 
واردات مواد اولیه و کاال و خدمات 
ضروری ساالنه مورد نیاز شرکت های 
پتروشیمی و هلدینگ مرتبط )حمل، 
لجستیک، بیمه، بازرسی، مهندسی، 
دانش فنی، و سایر خدمات مرتبط( 
و بدهی های ارزی مورد تأیید وزارت 
یا  خود  صادرات  سرجمع  از  نفت 
با  پتروشیمی  شرکت های  دیگر 
از طریق واردات  تأیید وزارت نفت 
در مقابل صادرات و تهاتر با اولویت 

تأمین می شود.
ص  خصو ر د  -2 ه  تبصر
سال  صادراتی  نفتی  فرآورده های 
وزارت  تابعه  شرکت های   1399
نفت، بند )7( مصوبه شماره 272۶1/

 1399/3/19 مورخ  ت۰۵77۰۰ 
باقی  خود  قوت  به  وزیران  هیئت 
است و در صورتی که ارز حاصل از 
پرداخت های  دستور  برای  صادرات 

بانک مرکزی مصرف شود، از حکم 
فوق مستثنی است. 

ز  نیا مورد  رز  ا  -3 تبصره 
و  کاال  و  اولیه  مواد  واردات  برای 
نیاز  مورد  ساالنه  ضروری  خدمات 
شرکت های فوالدی و معدنی مرتبط 
بازرسی،  بیمه،  لجستیک،  )حمل، 
مهندسی، دانش فنی و سایر خدمات 
مرتبط( از سرجمع صادرات خود یا 
دیگر شرکت های فوالدی و معدنی با 
تأیید وزارت صمت از طریق واردات 
در مقابل صادرات و تهاتر با اولویت 

تأمین می شود.
د  مفا ل  عما ا  -۴ ه  تبصر
منوط  بند  این   3 و   1 تبصره های 
و  خدمت  ثبت  یا  سفارش  ثبت  به 
استهالک پروانه صادراتی می باشد.

2- سایر صادرکنندگان )به غیر 
فوق(  یک  بند  در  مندرج  موارد  از 
نسبت  ذیل  روش های  به  موظفند 
اقتصادی  چرخه  به  ارز  برگشت  به 

اقدام نمایند:
الف( فروش ارز به صورت حواله 

در سامانه نیما
ب( واردات در مقابل صادرات 

خود
از  حاصل  ارز  واگذاری  ج( 

صادرات به غیر
د( بازپرداخت بدهی تسهیالت 
بانکی  شبکه  ز  ا دریافتی  ارزی 
)صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره 

ارزی، فایناس و...(
صورت  به  رز  ا فروش  هـ( 
اسکناس به بانک ها و صرافی های 

مجاز

خدمات  صادرکنندگان  تبصره: 
وزارت  تأیید  با  مهندسی  و  فنی 
)کمیته  تجارت  و  معدن  صنعت، 
صرفًا  اشخاص  سایر  و   )19 ماده 
پس از احراز اهلیت، اعتبارسنجی و 
در سقف تعیین شده توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در سامانه 
جامع تجارت، امکان عرضه ارز در 

سامانه نیما را خواهند داشت.
3- صادرکنندگان سال 139۸ 
و   1۴۰۰ سال  تیرماه  پایان  تا 
پایان  تا  صادرکنندگان سال 1399 

مهلت   1۴۰۰ سال  ماه  شهریور 
تعهدات  ایفای  با  تا  داشت  خواهند 
و  مالیاتی  معافیت  از  خود  ارزی 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  استرداد 
صادرات بهره مند شوند. این مهلت 
مالیاتی  تکلیف  تعیین  جهت  صرفا 
رتباطی  ا و  بوده  صادرکنندگان 
ارزی  تعهدات  یفای  ا مهلت  به 
 )۴( بند  در  مندرج  صادرکنندگان 
هفتمین  و  هفتاد  یکصدو  مصوبه 
اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه 

دولت ندارد.
عملکرد  مرکزی  بانک   -۴  
ماهانه برگشت ارز حاصل از صادرات 
امور  سازمان  به  را  صادرکنندگان 
مالیاتی اعالم می نماید و آن سازمان 
متناسب با درصد برگشت ارز، نسبت 
مشوق های  و  معافیت ها  اعمال  به 

مالیاتی اقدام می نماید.
 9۰ مکلفند  صادرکنندگان   -۵
صادراتی  پروانه های  ارزش  درصد 
را  ج.ا.ایران  گمرک  توسط  اعالمی 

به چرخه اقتصادی بازگردانند.

ج( رفع تعهدات ارزی صادرات 
خدمات

 صادرکنندگان خدمات فنی و 
مهندسی مورد تأیید سازمان برنامه 
و بودجه کشور، مکلف به بازگشت 
1۰ درصد مبلغ کل قرارداد براساس 
صورت وضعیت )مورد تأیید کارفرما 
و کمیته ماده 19( و با توجه به مفاد 

این دستورالعمل خواهند بود.
مبلغ  از  درصد  پنج   :1 تبصره 
زمان  در  باید  قرارداد  کل  ارزی 
تحویل موقت و پنج درصد مابقی در 

زمان تحویل قطعی پروژه به چرخه 
اقتصادی کشور برگردد. 

تبصره 2: حداکثر فرصت رفع 
تعهد ارزی کاالها و تجهیزات مورد 
صادرات  پروژه های  در  استفاده 
خدمات فنی و مهندسی، یک سال 
پس از تأیید صورت وضعیت توسط 

کمیته ماده 19 می باشد.
واردات شرکت های   :3 تبصره 
زیرمجموعه شرکت های صادرکننده 
ارزی  تعهد  رفع  عنوان  به  اصلی 
بخش کاالیی صادرات خدمات فنی 
و مهندسی براساس مفاد این بسته 

مجاز می باشد.
ص  خصو ر  د  -۴ ه  تبصر
ت  ر صو به  که  یی  ه ها ژ و پر
 Supplier’s credit، EPCF،
B.O.O.T و B.O.T اجرا می شود، 
تحویل  از  پس  ارزی  تعهد  رفع 
قطعی پروژه با تأیید کمیته 19 انجام 

خواهد شد.
تبصره ۵- برای صادرکنندگان 
خدمات،  صادرات  حوزه های  سایر 

کارگروه  مصوبات  عمل  مالک 
یی  جرا ا لعمل  ا دستور  )۵ ( ده  ما
صادارت  از  حاصل  ارز  تشخیص 
خدمات موضوع تبصره 3 ماده 27 
مقررات  قانون  اجرایی  آیین نامه 
نامه  موضوع  واردات  و  صادرات 
مورخ   99 /1۰۰ /2397۴ شماره 
1399/7/1۴ سازمان توسعه تجارت 

ایران خواهد بود.
تبصره ۶- در صورت معافیت 
ارز  بند فوق، فروش  صادرکنندگان 
توسط  ارز  تأمین  و  نیما  سامانه  در 

امکان پذیر  آنان  برای  بانک  این 
نخواهد بود.

از  حاصل  ارزی  تعهد  رفع  د( 
صادرات مرزنشینان و پیله وران

سهمیه  سقف  به  توجه  با 
پیله وران  واردات تعیین شده جهت 
واردات  مرزنشین،  تعاونی های  و 
مجموعه های  توسط  شده  انجام 
شده  تعیین  سقف  تا  لذکر  فوق ا
وزارت  اعالمی  فهرست  مطابق 
عنوان  به  تجارت  و  معدن  صنعت، 
قرار  پذیرش  مورد  ارزی  تعهد  رفع 
می گیرد؛ مازاد صادرات انجام شده 
نسبت به سقف تعیین شده مذکور، 
مشمول رفع تعهدات ارزی براساس 
اعمال  بود.  خواهد  بسته  این  مفاد 
مشوق های مالیاتی برای مشمولین 
این  ۴ب  بند  احکام  تابع  ماده  این 

دستورالعمل می باشد.
 هـ( رفع تعهد ارزی حاصل از 

صادرات سرمایه گذاری خارجی
براساس  که  صادرکنندگانی 
ری  ا یه گذ ما سر ن  ما ز سا یید  تأ

خارجی و کمک های فنی اقتصادی 
سهام  سود  پرداخت  به  ملزم  ایران 
می باشند،  خارجی  سرمایه گذاران 
صرفًا به میزان ارز مورد نیاز جهت 
سرمایه گذاران  سهام  سود  پرداخت 
خارجی از رفع تعهدات ارزی معاف 
بوده و مابقی ارز حاصل از صادرات 
این گروه از صادرکنندگان مشمول 
رفع تعهدات ارزی براساس مفاد این 

بسته می باشند.
از بنگاه هایی  تبصره- آن دسته 
که فاقد درآمد ارزی هستند، می توانند 
جهت تأمین و انتقال سود سرمایه گذار 
را  ایرانی  محصوالت  خود،  خارجی 
سرمایه گذاری  سود  و  کرده  صادر 
خود را از محل ارز حاصل از صادرات 

محصول، تسویه نمایند.
و( سایر موارد

و  پیمان ها  از  ناشی  ارز   -1
بخش  یا  داخلی  ارزی  قراردادهای 
طریق  از  باید  غیردولتی  یا  دولتی 
نیازهای  تأمین  برای  سفارش  ثبت 
وارداتی قراردادهای مذکور استفاده 
در  آن  مازاد  است  ضروری  و  شود 
فروش  به  نیما(  )سامانه  دوم  بازار 

رسانده شود.
 2- کاالهایی که جهت آزمون 
صادر  کشور  از  خارج  به   )TEST(
برگشت  آزمون  ز  ا پس  و  شده 
که  کاالهایی  یا  و  نمی شوند  داده 
در  عرضه  جهت  نمونه  عنوان  به 
با  می گردند،  ارسال  نمایشگاه ها 
تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و  ایران  تجارت  توسعه  )سازمان 
براساس اطالعات دریافتی از گمرک 
ارزی  تعهدات  ایفای  از  ج.ا.ایران 

حاصل از صادرات معاف هستند.
از  قبل   3- صادرکنندگانی که 
پیش  دریافت  به  نسبت  صادرات، 
پرداخت ارزی )ارز قبل از صادرات( اقدام 
می نمایند، به منظور احراز اصالت ارز قابل 
پیش فروش، مراتب در کمیته اقدام ارزی 
این دستورالعمل مطرح و صادرکنندگان 
مزبور در سقف تعیین شده توسط کمیته 
فوق امکان عرضه ارز در سامانه نیما 
در  مترتبه  ریسک  داشت.  را خواهند 
این وضعیت نیز برعهده صادرکننده و 

دریافت کننده ارز خواهد بود.
۴- کلیه سازمان ها و نهادهای 
دل  تبا به  نسبت  فًا  صر لی  متو
از  صادرات  فرآیند  در  اطالعات 
طریق سامانه جامع تجارت به صورت 

برخط اقدام خواهند نمود.
۵- کمیته اقدام ارزی با حضور 
نی،  زرگا با تاق های  ا یندگان  نما
ایران،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
جمهوری  گمرک  اصناف،  و  تعاون 
اسالمی ایران، سازمان امور مالیاتی، 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
ایران، وزارت نفت و وزارت اطالعات 
جمهوری اسالمی ایران به ریاست 
تجارت  توسعه  سازمان  کل  رئیس 
ایران در محل سازمان فوق تشکیل 
اعضای  اختیار  تفویض  براساس  و 
کمیته ماده )2( مصوبات چهاردهمین 
هنگی  هما لی  عا شورای  جلسه 
درخصوص  خاص  موارد  اقتصادی، 
کمیته  در  ارزی  تعهدات  یفای  ا

تصمیم گیری خواهد شد.
۶- بانک مرکزی موظف است 
ارسالی  آمار  و  اطالعات  براساس 
گمرک ج.ا.ا. نسبت به رفع تعهدات 

حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  ارزی 
دارای اظهارنامه صادراتی به مقاصد 
اقدام  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
مزبور  صادرکنندگان  لیکن  نماید. 
صادراتی  پروانه های  واگذاری  حق 
و امکان بهره مندی از معافیت های 
مالیاتی و سایر مشوق های صادراتی 

را نخواهند داشت.
و  شفاف سازی  منظور  به   -7
تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادراتی 
شرکت های ملی نفت، گاز و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، کارگروهی 
حضور  و  نفت  وزارت  محوریت  با 
بانک  و  ج.ا.ا.  گمرک  نمایندگان 
کارگروه  می شود.  تشکیل  مرکزی 
طی  حداکثر  است  موظف  مذکور 
مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف 
تعهدات ارزی صادراتی شرکت های 

مذکور اقدام نماید.
 ز( اقدامات الزم برای پیگیری 

بازگشت ارز حاصل از صادرات
و  معدن  صنعت،  وزارت   -1  
همکاری  با  است  موظف  تجارت 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
اسالمی  جمهوری  گمرک  ایران، 
صدا  و  نفت  وزارت  اتاق ها،  ایران، 
می  سال ا ی  ر جمهو ی  سیما و 
تقدیر  و  معرفی  به  نسبت  ایران، 
از صادرکنندگانی که در موعد مقرر 
نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی 

خود عمل کرده اند، اقدام نماید.
2- برای صادرکنندگانی که در 
مهلت های قانونی تعیین شده نسبت 
اقدام  خود  ارزی  تعهدات  ایفای  به 
ننمایند، اقدامات زیر انجام خواهد شد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت: 
تعلیق و عدم تمدید کارت بازرگانی، 
تمدید  یا  و  اصالح  صدور،  عدم 
ثبت سفارش، عدم صدور هر گونه 
مجوزهای واردات، صادرات، تولیدی، 

صنفی و... 
بانک مرکزی ج.ا.ا.: عدم صدور 

گواهی ثبت آماری )تخصیص ارز(
اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها   
نسبت  نمودن  لحاظ  غیربانکی: 
صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت 
مشتریان  اعتبارسنجی  ارزیابی  در 
گمرک ج.ا.ایران: عدم استرداد حقوق 
و و عوارض گمرکی، محدودیت در 
در  محدودیت  گمرکی،  سبز  مسیر 

ارائه ضمانت نامه
لغو  تی:  لیا ما مور  ا زمان  سا

معافیت ها و مشوق های مالیاتی
صندوق ضمانت صادرات: عدم 
ارائه هر گونه خدمات مرتبط، نظیر 
صدور بیمه نامه های اعتبار صادراتی 

و ضمانت نامه ها
کشتیرانی:  و  بنادر  سازمان 
کلیه  ارائه  در  محدودیت  اعمال 

خدمات بندری و تسهیالت مرتبط
خدمات  ارائه  عدم  صرافی ها: 
خرید و فروش، نقل و انتقال ارزی 
مستقیم  به صورت  خدمات  ارائه  و 

و غیرمستقیم )خدمات کارگزاری(
معدن  صنعت،  وزارت  ح(   
تجارت  توسعه  )مرکز  تجارت  و 
یر  سا هماهنگی  با  لکترونیکی(  ا
است  مکلف  ذی ربط  دستگاه های 
این بسته،  ابالغ  و  از تصویب  پس 
ه  ما یک  مدت  ظرف  کثر  ا حد
اجرایی  جهت  الزم  زیرساخت های 

شدن بسته را عملیاتی نماید.

بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1397-1400



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1842- شنبه 3 مهر 61400 ورزش دنیای 

رقابت های قهرمانی والیبال جوانان جهان؛
کامبک مقابل بلژیک کامل نشد!

مقابل  جهان  جوانان  قهرمانی  رقابت های  در  ایران  جوانان  والیبال  ملی  تیم 
بلژیک شکست خورد.

به گزارش دنیای جوانان، بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان 
زیر 21 سال جهان از روز پنج شنبه با حضور 1۶ تیم برتر از قاره های مختلف جهان به 

میزبانی مشترک ایتالیا و بلغارستان آغاز شد.
تیم ملی والیبال جوانان ایران در اولین بازی خود در مرحله گروهی این رقابت ها 

به مصاف تیم ملی والیبال بلژیک رفت و با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد.
تیم ملی والیبال ایران در ست اول و دوم به ترتیب با نتایج 2۰ بر 2۵ و 23 بر 2۵ 
بازی را به حریف واگذار کرد. شکست والیبال ایران در ست دوم این رقابت درحالی بود 

که شاگردان عطایی موفق نشدند از برتری امتیازی خود استفاده کنند.
جوانان والیبال ایران در ست سوم و چهارم با نتایج مشابه 2۸ بر 2۶ به پیروزی 
رسیدند تا سرنوشت این رقابت به ست پنجم کشیده شود. در ست پنجم این مسابقه 
بلژیک تیم برتر میدان بود و با نتیجه 1۵ بر ۸ به پیروزی رسید تا ایران با نتیجه 3 بر 

2 در اولین بازی خود شکست بخورد.
سینا نیک پور، مهدی جلوه، امیرحسین صداقت، امین خواجه خلیلی، امیرحسین 

توخته، یونس رمضانی و عبدالمختار بوش ملی پوشان ایران مقابل بلژیک بودند.
در پایان این بازی، امیرحسین توخته با کسب 23 امتیاز عنوان بهترین امتیاز آور 
تیم ملی والیبال ایران را کسب کرد، همچنین سینا نیک پور با کسب 1۵ امتیاز، دومین 

بازیکن برتر ایران شناخته شد.
تیم ملی والیبال جوانان ایران از ساعت 2۰ و 3۰ دقیقه فردا )جمعه( در دومین 
مسابقه خود درمرحله گروهی رقابت های قهرمانی جهان به مصاف آرژانتین خواهد رفت.

****
عطایی: بد بازی کردیم و پیروزی حق بلژیک بود

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان با تاکید بر اینکه تیم ایران در بازی های بعدی 
بهتر خواهد شد، گفت: بلژیکی ها منظم تر بودند و برد حق آنها بود.

بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال جوانان ایران در این باره گفت: می دانستیم 
بازی برابر تیم دوم اروپا دیدار سختی خواهد بود. به عنوان مسابقه اول هم فشار زیادی 
را تحمل کردیم. در ست اول و دوم خیلی بد عمل کردیم و کنترل بازی به دست 
بلژیک افتاد. آنها نسبت به ما نمایش منظم و هماهنگ تری داشتند و ست اول و دوم 

را با برد به پایان رساندند.
 وی اضافه کرد: در ست های بعدی تغییراتی انجام دادیم که باعث شد کمی 
بهتر از ست اول و دوم بازی کنیم و در نهایت بازی به ست حساس پنجم کشیده 
شد. در این ست به دلیل اشتباهات بازیکنان ایران و عملکرد بهتر بلژیک، نتیجه به 

سود حریف به پایان رسید.
عطایی با بیان اینکه بلژیکی ها استحقاق برد را داشتند، اظهار داشت: به جرات 
می گویم بد بازی کردیم و نتیجه را واگذار کردیم. حریف اول ایران تیم بسیار خوب و 
برد حق آنها بود. مطمئنا در بازی های بعدی بهتر و با کیفیت باالتری عمل می کنیم 

تا بتوانیم به مرحله بعد برسیم. امیدوارم شرایط برای ما بازی به بازی بهتر شود.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران عنوان کرد: بردیا سعادت نیز به جمع ملی پوشان 

پیوست و در مسابقات بعدی تیم ایران را همراهی خواهد کرد.
بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر 21 سال جهان از 
پنج شنبه اول مهر با حضور 1۶ تیم برتر از قاره های مختلف جهان به میزبانی مشترک 

ایتالیا و بلغارستان آغاز شده است.

مسابقات قهرمانی هندبال زنان آسیا؛
جدال دختران ایران برای مقام سومی 

تیم ملی هندبال زنان ایران برای کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا باید 
مقابل قزاقستان به میدان برود.

ملی پوشان هندبال ایران در آخرین دیدارشان از مسابقات قهرمانی زنان آسیا باید 
امروز شنبه 3 مهر ساعت 1۸:3۰ برای کسب مدال برنز به مصاف تیم ملی قزاقستان 
بروند.تیم ملی هندبال ایران در دور مقدماتی این مسابقات مقابل ژاپن شکست خورده 
و برابر اردن، فلسطین، سوریه و کویت به برتری دست یافته بود. ملی  پوشان هندبال 
ایران در مرحله نیمه نهایی نیز مقابل کره جنوبی شکست خوردند تا در دیدار رده بندی 
مقابل قزاقستان به میدان بروند.فینال این رقابت ها نیز میان تیم های کره و ژاپن خواهد 

بود که این دیدار از ساعت 2۰:3۰ انجام خواهد شد.
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا از 2۴ شهریور تا 3 مهر 
به میزبانی اردن در حال انجام است. در این مسابقات ۵ سهمیه جهانی توزیع می شود. 
تیم ملی ایران برای اولین بار در تاریخ هندبال ایران عالوه بر صعود به نیمه نهایی 

جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را نیز کسب کرد.

ژاوی اصلی ترین شانس جانشینی رونالد کومان در بارسلونا 
رونالد  که  می رسد  نظر  به 
کومان رفته رفته به پایان کار خود 
و  می شود  نزدیک  بارسلونا  در 
اصال بعید نیست که طی روزها و 
هفته های آتی سرمربی هلندی از 
هدایت بلوگرانا کنار گذاشته شود. 
در این بین اما از ژاوی به عنوان 
محتمل ترین گزینه برای جانشینی 
کومان نام برده می شود . او از همه 
فاکتورهای الزم برای نشستن روی 

نیمکت بارسا برخوردار است؛ دی ان ای بارسا، سبک بازی، شناخت هواداران و... همه 
چیزهایی است که در ژاوی مشاهده می شود.

با این حال  در مورد حضور ژاوی روی نیمکت بارسلونا سه مسئله ای بسیار 
مهم وجود دارد که در اینجا به آن اشاره می کنیم.

1- ژاوی نمی خواهد به همکارش خیانت کند
اول اینکه ژاوی هرگز نمی خواهد که به خاطر او فشاری روی رونالد کومان 
وارد شود. در واقع ژاوی سرمربی هلندی را اسطوره باشگاه بارسلونا می داند و به 
نوعی دوست ندارد که حضور او به عنوان جانشین کومان خیانت برداشت شود. در 
واقع ژاوی از دوحه تمام تحوالت موجود در باشگاه بارسلونا را مشاهده می کند اما 

همانطور که گفته شده اصال نمی خواهد فشار بیش از حد روی کومان وارد شود.
2- تعامل با خوان الپورتا

مسئله دوم به رابطه الپورتا و ژاوی برمی گردد. این دو با یکدیگر دوست هستند 
و از رابطه خوبی برخوردارند. ویکتور فونت، رقیب الپورتا در راه ریاست باشگاه بارسلونا 
همواره از ژاوی به عنوان یکی از سالح های انتخاباتی خود نام می برد. اما الپورتا 
باید به این موضوع توجه داشته باشد که ژاوی هیچ گاه به حمایت از فونت نپرداخت. 
از طرفی دیگر اهمیت ندارد که زمانی جوزپ بارتومئو به دنبال آوردن ژاوی به بارسا 
بوده و او این پیشنهاد را رد کرده است چرا که حاال شرایط کاماًل جدید و متفاوت است.
در واقع اگر رئیس باشگاه بارسلونا به ژاوی احتیاج داشته باشد قطعا او پای 
مذاکره خواهد نشست. اسطوره بارسلونا دیر یا زود این تیم را تمرین خواهد داد اما در 
عین حال حاال که بلوگرانا در وضعیت خوبی به سر نمی برد، حضور ژاوی به عنوان 

یک نیروی نجات بخش می تواند برای او از اهمیت بیشتری هم برخوردار باشد.
3- مذاکره با سران قطری السد

فاکتور سوم که باید به آن توجه داشت به سران قطری باشگاه السد برمی گردد. 
ژاوی اخیراً قرارداد خود را تا سال 2۰23 یعنی بعد از جام جهانی قطر با السد تمدید 
کرد و او و خانواده اش کاماًل از حضور در این کشور آسیایی راضی هستند. ژاوی 
همچنین اخیراً نتایج بسیار خوبی هم با السد کسب کرده و اوضاع خوبی را در لیگ 
ستارگان قطر را تجربه می کند.  با این حال اگر بارسلونا تصمیم نهایی خود را برای 
به خدمت گرفتن ژاوی اتخاذ کند به نظر می رسد که آنها کار دشواری برای راضی 
کردن سران قطری پیش رو نخواهند داشت. در واقع ژاوی رابطه بسیار خوبی با سران 
باشگاه السد دارد و بعید به نظر می رسد که مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد.

استیو مک منمن:
هالند دوست دارد به رئال مادرید برود

استیو مک منمن، معتقد است که 
ارلینگ  جذب  برای  شانسی  لیورپول 
رئال  به  نروژی  ستاره  و  ندارد  هالند 

مادرید خواهد رفت.
به  انتقال  زمان  از  هالند  ارلینگ 
دورتموند نمایش های خیره کننده ای 
از خود ارائه داده است. در واقع عملکرد 
فوق العاده  قدری  به  نروژی  غول  این 
هستند  معتقد  بسیاری  حتی  که  بوده 

که او می تواند در آینده جا پای فوق ستاره های بزرگی نظیر کریستیانو رونالدو و 
لیونل مسی بگذارد.

اما در تابستانی که گذشت شایعات زیادی در رابطه با جدایی ارلینگ هالند 
از دورتموند مطرح شد اما نهایتاً باشگاه آلمانی با این موضوع مخالفت کرد تا این 
بازیکن گلزن یک فصل دیگر در جمع زنبورها ماندگار شود. با این حال گزارش ها 
حاکی از آن است که هالند به طور قطع در تابستان آینده دورتموند را ترک خواهد 
کرد و گفته می شود که رئال مادرید محتمل ترین مقصد برای این بازیکن خواهد بود.
از طرف دیگر برخی شایعات نیز مطرح شده مبنی بر اینکه هالند مورد توجه 
باشگاه لیورپول قرار دارد و آنها نیز شرایط جذب ستاره نروژی را دنبال می کنند اما 
استیو مک منمن اعتقاد دیگری دارد. او در این باره گفت: » آیا فکر می کنم لیورپول 
تابستان آینده برای جذب ارلینگ هالند تالش خواهد کرد؟ خیر. من واقعاً احتمال 
می دهم که او به رئال مادرید برود و فکر می کنم این بازیکن شخصاً از رئال مادرید 

و سبک زندگی که شامل بازی آن ها هم می شود خوشش می آید.
من بعید می دانم که هزینه نقل و انتقاالتی مشکل لیورپول در راه جذب هالند 
باشد. من فکر می کنم مشکل بقیه تیم ها برای جذب ارلینگ هالند متغیرهایی است 
که برای جذب بازیکنانی در این سطح مطرح می شود. او از شما حقوق زیادی می 
خواهد و وقتی مبلغ زیادی به یک بازیکن پرداخت می کنید، بقیه نیز چنین چیزی را 
می خواهند. همچنین مینو رایوال پول زیادی می خواهد، نه فقط برای هالند، بلکه برای 
خودش هم همینطور و فکر نمی کنم لیورپول بخواهد چنین کارهایی انجام دهد.«

فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
ایران در مصاحبه با روزنامه کروات 
»نووی لیست« چاپ ریه کا گفت: 
ایرانی ها با فوتبال زندگی می کنند و بهتر است 
بردها  با  آنها  هستند،  فوتبال  دیوانه  بگویم 
می خندند و با شکست ها ناراحت می شوند و 

اشک می ریزند.
مرد ریه کایی بنابر بر صحبت کروات ها، 
تیم ملی ایران را احیا کرد: »ما روحیه پیروزی 
را برگردانده ایم اما هیچ جایی برای دلخوش 

کردن به گذشته وجود ندارد.«
به گزارش دنیای جوانان، این صحبت 
او در شرایطی است که او با 9 پیروزی متوالی 
فوتبال  اما  کرده  فوق العاده ای کسب  رکورد 
ورزشی است که هیچ آرامشی در آن دائمی 
نیست. بنابراین دراگان اسکوچیچ عقیده دارد 
که هر بازی تازه مهم ترین و مهم ترین است 
و آنچه که قباًل بوده به تاریخ سپرده شده است.

دراگان اسکوچیچ در یک نگاه مردی 
آن  از  و  زندگی می کند  فوتبال  با  است که 
لذت می برد. او برای مالقات با خانواده اش 
برای مدت کوتاهی به زادگاهش ریه کا آمد 
و درست قبل از بازگشت به ایران، مدتی در 
شرق کرواسی حضور داشت. او یک سال و 
نیم است که روی نیمکت ایران نشسته و در 
عمال  جام جهانی  مقدماتی  بازیهای  آخرین 
این این را احیا کرده و حاال به صدر جدول 
رنکینگ آسیا نیز رسیده است. تیمی که به 
طور قابل توجهی صعود خود در رنکینگ فیفا 

را آغاز کرده است.
مارک  از  را  ایران  نیمکت  دراگان 
بلژیک،  اهل  سرمربی  مشهور  ویلموتس 
تحویل گرفت که با دو شکست از عراق و 
و  بود  کرده  دشوار  را  ایران  بحرین، شرایط 
برخی تصور می کردند این موقعیت ناامیدکننده 

منجر به حذف ایران خواهد شد.
بازیهای دوستانه،  اولین  اسکوچیچ در 
ازبکستان  ابتدا  به عنوان سرمربی تیم ملی 
را شکست داد و سپس بوسنی و هرزگوین را 
در این کشور دو هیچ شکست داد و در خانه 
3-۰ سوریه را مغلوب کرد تا انرژی جدید و 

شوک مثبتی را برای تیم ملی به ارمغان بیاورد 
اما هیچ کس گمان نمی کرد این شروع یک 
سریال تماشایی خواهد بود. ایران را در دور 
دوم مقدماتی جام جهانی، هنگ کنگ را 1-3، 
بحرین را 2-۰، کامبوج را 1-۰، عراق را دوبار 
یک هیچ و سه هیچ و البته را سوریه را 1-۰ را 
شکست داد تا 9 پیروزی متوالی به دست بیاید.
همه این ها در شرایطی است که در 
دوره اول مقدماتی، صعود ایران به دور دوم 
سه  و  عراق  به  نسبت  بیشتر  امتیاز  یک  با 
نیافتنی  بحرین کمی دست  از  بیشتر  امتیاز 

به نظر می رسید.
حمله جهانی

اما  هستم  خارجی  سرمربی  یک  من 
راستش شبیه مربی ای بودم که در خانه کارم را 
آغاز می کردم. چون من این بازیکنان و ذهنیت 
آنها را از زمان حضور در ایران می شناختم. با 
این حال اوضاع به هیچ وجه خوب نبود. آنها 
در مقابل بحرین و عراق شکست خورده بودند 
و ما زیر فشار بسیار زیادی بودیم. در آن زمان 
حتی اجازه نداشتیم یک امتیاز از دست بدهیم؛ 
بنابراین همه چیز استرس زا بود. عالوه بر این 
ایران مدتها بود که عراق و بحرین را شکست 
نداده بود اما ما با همه اینها خوب کنار آمدیم 
و االن تالش میکنیم ریتم شکست ناپذیری 

را حفظ کنیم.
اسکوچیچ پنجمین مربی کروات ایران 

پس از برانکو ایوانکوویچ، میروسالو بالژویچ، 
تومیسالو ایویچ و استانکو پوکله پوویچ است. 
ایران با او به 9 برد در 9 بازی دست یافته 
و تفاضل گل چشمگیر 2۸ گل زده و 2 گل 

خورده را در جیب دارد.
»آنچه که اتفاق افتاده بسیار خوب است 
اما در فوتبال عمال نمی توانید به گذشته تکیه 
کنید. من آگاه هستم که مهمترین و مهمترین 
مسابقات  نه  ماست،  روی  پیش  بازی  چیز، 
ذهنیت  باید یک  ما همیشه  بنابراین  قبلی. 
ایران  اکتبر  اوایل  باشیم.«در  داشته  برنده 
میهمان امارات متحده عربی است و سپس 
در روز 2۰ مهر ماه در ورزشگاه آزادی میزبان 

کره جنوبی خواهد بود.
»ما قدم به قدم به یک هدف بزرگ که 
حضور در جام جهانی است نزدیک می شویم.«
پتانسیل  همچنین  ایران  ملی  تیم 
بسیاری  برای  هنوز  که  دارد  برانگیز  رشک 
از عالقه مندان به فوتبال در جهان ناشناخته 
است. دراگان اسکوچیچ در این باره می گوید: 
»شاید از نظر نیروی انسانی تیم کامال متعادلی 
نداشته باشیم و همه بازیکنانمان در سطح باال 
بازی نکنند اما ما در سراسر جهان بازیکنان 
در  مهاجم  عنوان  به  که  داریم  متخصصی 
حمله  خط  میکنند.  بازی  مختلف  تیمهای 
ما شاید بهتر از خط حمله تیم ملی کرواسی 
باشد. بهترین بازیکن پورتو مهدی طارمی، 

سردار آزمون بازیکن زنیت سه سال بهترین 
گلزن روسیه، علیرضا جهانبخش ستاره فاینورد 
و بازیکنان تأثیرگذار AEK آتن و شارلروا در 
تیم ما هستند.« اسکوچیچ ادعا می کند که 
اینها بازیکنانی هستند که رئال مادرید هم از 

استخدام آنها شرمنده نخواهد شد.
احساس خاص به فوتبال

و  است  پرجمعیت  کشور  یک  ایران 
موضوع  این  اروپایی  چشم انداز  از  اگرچه 
غیرواقعی به نظر می رسد اما برای آنها چیزی 

مهمتر از فوتبال در جهان وجود ندارد.
دیوانه  »ایرانیها  می گوید:  اسکوچیچ 
ایران  در  میلیون   ۸۰ از  بیش  فوتبال اند. 
فوتبال  به  مندان  عالقه  و  میکنند  زندگی 
مدام در سرخوشی پیروزی یا در غم شکست 
به سر می برد. همه چیز در رسانه ها پوشش 
داده می شود و همه شایعات و حرف های در 

گوشی نیز به اطالع مردم می رسد.«
در زمان وقوع شکست های قبلی جو 
داده  تغییر  را  چیز  همه  ما  اما  بود  بد  واقعا 
امروز  به  تا  کنم  فکر  کرده ایم.  برعکس  و 
مسئله  اما  داده ایم  انجام  خوبی  کارهای  ما 
اینجاست که این روند باید تداوم داشته باشد. 
ما در حال حاضر در رنکینگ فیفا جایگاه خوبی 
به دست آوردیم و همینطور داریم به کرواسی 

نزدیکتر می شویم.
حال  در  »ایران  می گوید:  اسکوچیچ 
حاضر تیم 22 ام جهان است و عالقه مندان 
و بازیکنان می دانند که این رتبه چه معنایی 
مثال  به عنوان  یادآوری میکند که  او  دارد. 
کرواسی در رتبه هفدهم جهان است و ایران 
توانسته ژاپن را پشت سر بگذارد.« به عقیده 
اسکوچیچ این مسئله مهمی است چرا که در 
آسیا تیمها با این رتبه بندی مقایسه می شوند.
گزارشگر بوسنیایی از اسکوچیچ درباره 
شرایط خانوادگی او پرسیده و اینکه آیا همسر و 
فرزند او قصد دارند در ایران زندگی کنند یا نه؟ 
اسکوچیچ می گوید: »وقتی زمانی پیدا میکنم 
به خانه ام می آیم. بدون خانواده واقعا همه چیز 
دشوارتر است. اما ما همچنان درگیر پاندمی 

هستیم و نمیتوانم آنها را به ایران بیاورم.«

در فوتبال نمی توانید به گذشته تکیه کنید؛

اسکوچیچ: قدم به قدم به حضور در جام جهانی نزدیک می شویم

مهدی  حضور  به  آلمان  بیلد  نشریه 
امید  ملی  تیم  راس هدایت  در  کیا  مهدوی 

ایران اشاره کرد.
ناکامی  از  بعد  امید  فوتبال  ملی  تیم 
از یک  المپیک 2۰2۰ و بیش  به  در صعود 
سال و نیم تعطیلی، باالخره تمرینات خود را 
برای حضور در مسابقات آتی زیر نظر مهدی 

مهدوی کیا شروع کرد.
نشریه بیلد آلمان نوشت: مهدی مهدوی 
کیا مرد سال 2۰۰3 فوتبال آسیا حاال در کشور 
خودش مسئولیت بسیار مهمی دارد و آن هم 
رساندن تیم المپیک فوتبال ایران به بازیهای 

المپیک پاریس است. او مدتی است که هدایت 
این تیم را بر عهده گرفته است و قصد آوردن 
دو دستیار آلمانی نیز به تیم امید را دارد تا بتواند 
با تمام قوا این تیم را آماده حضور در رقابت 
ها کند و ایران بتواند بعد از سالها، حضور در 

المپیک را در فوتبال تجربه کند.
پایه  های  تیم  در  که  کیا  مهدوی 
هامبورگ تجربه مربیگری دارد و با آکادمی کیا 
توانسته کار و تجربه و سرمایه گذاری زیادی 
را در زمینه استعدادیابی در فوتبال ایران انجام 
دهد، امیدوار است بتواند در رساندن تیم امید 

ایران به المپیک موثر باشد.
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مفقودی
اسناد مالکیت برگ سبز وبرگ کمپانی خودرو وانت تویوتا لندکروز اف جی 7۵ مدل 
19۸۸ به رنگ سفید یخچالی روغنی به شماره موتور۰1۸۴731 وشماره شاسی ۰۰۶۴۶9۸ 
وشماره پالک ۶1- 3۸1 د 97 وبه شماره شناسه JPXA۸۸1X1LZ۰۶۴۶9۸ مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است. سنندج

آگهی تغییرات شرکت شهر شبکه شرق سیستان و بلوچستان سهامی خاص به شماره 
ثبت ۸11۶ و شناسه ملی 1۴۰۰۸797۴12 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1۵/۰۶/1۴۰۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت به علت عدم فعالیت منحل اعالم 
میگردد. 2- آدرس و کدپستی محل تصفیه : زاهدان، محله دانشگاه ، کوچه جانبازان 2 ، 
بلوار جانبازان کد پستی 9۸1۶۸1۶3۶1 و آقای حسین سهرابی به کد ملی 3۶1۰۰7۰۸۵۴ به 
عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )119۸۰۴۵(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۴۰۰/۵۰32 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال احمدی خلیلی فرزند موسی در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 2۶9/23 متر مربع قسمتی از پالک 2۰۸۰ و 2۰۸1 فرعی 
از ۴9 اصلی به شماره کالسه 9۸/27۵ واقع در اراضی خلیل شهر بخش 17 ثبت بهشهر 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۴ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی 11979۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/17

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 139۰/۰9/2۰ و برابر رای شماره 1271 مورخ 1۴۰۰/۰۵/13 هیات مستقر در واحد 
ثبتی جویبار به کالسه پرونده شماره 99/۴۴7 ماده یک قانون مذکور تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی احمد محمدی و احمد محمودی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 1۶۴/7۰ متر مربع پالک فرعی از 1۰ اصلی خریداری شده 
بدون واسطه از آقای ابوالقاسم ترکی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی و 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نماید در غیر این صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجع متضرر به دادگاه نمی باشد. شناسه آگهی 119۴۶71

تاریخ انتشار اول: 1۴۰۰/۰7/۰3
تاریخ انتشار دوم: 1۴۰۰/۰7/1۸

مرتضی قاسم پور -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۴۰۰/۴737 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلیمان قلندری فرزند قدرت اله در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 19۵/37 متر مربع قسمتی از 9 اصلی به شماره کالسه 
99/732 واقع در اراضی پارچ بخش 2۵ ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۴ آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. شناسه آگهی 119۵13۵
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/17

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر -محمد مهدی قلیان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 12۰۰1۴۰9 مورخ 1۴۰۰/۴/1۰ 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  نکا تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر 
آقای رمضان جودان به شماره ملی 2۰9۰73۶21۶ فرزند فغان در ۵ دانگ و 2۴ سیر و 
۸ مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت 22۶/۵۰ متر 
مربع از پالک 2۸ اصلی به کالسه ۵۵۰/99 واقع در اراضی نکا بخش 9 ثبت نکا خریداری 
شده از آقای فرج اله محمد نژاد محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. شناسه آگهی :11۸713۰
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/۰3

امیر خندان رباطی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  آگهی 
حوزه ثبتی قائم شهر 

نظر به دستور مواد 1 و3  قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 139۰/9/2۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگر پالک 2۵ اصلی بخش 1۶

17۶9۶ فرعی به نام آقای مهرداد سلیمانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده است به مساحت 1۴۸ متر مربع خریداری مع الواسطه از آریاالی 

عباس حیدری مالک رسمی. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی 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 یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
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 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 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی 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:11۸79۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/۰3

رحمت سلمانی قادیکالنی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  آگهی 
حوزه ثبتی قائم شهر 

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 139۰/9/2۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه تاالر پشت ۴3 اصلی بخش 1۶

از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  برنجستانکی  حاجیان  نگار  خانم  نام  به  فرعی   ۵31
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که 23/7۵ سیر مشاع از 2۴۰ 
سیر ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت 13۸/۵۰ متر مربع خریداری مع الواسطه 

از آقای حسین نوبخت مالک رسمی 

۵31 فرعی به نام آقای میالد حاجی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که 23/7۵ سیر مشاع از 2۴۰ سیر ششدانگ 
عرصه وقف می باشد به مساحت 13۸/۵۰ متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای حسین 

نوبخت مالک رسمی. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی 
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 یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست 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 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 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی یا رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی 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 119۸۰3۵
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/17

رحمت سلمانی قادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰1۰۶۰۰۰1729 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری کلکو فرجی به شناسنامه شماره 
33۶ کدملی ۰۴2۰۴979۶1 صادره پیشوا فرزند رمضان ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۴9/37 متر مربع از پالک شماره 217۵ فرعی از 12 اصلی واقع در خیرآباد بخش حوزه 
محرز  معمار  اکبر  علی  استاد  حبیب  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  ورامین  ملک  ثبت 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۴ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 313
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/1۸

محمود داودی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

نشریه بیلد آلمان:

امید ایران به مهدوی کیا برای شکستن طلسم المپیک

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت: استقالل 
بزرگ است و به مدیر بزرگ نیاز دارد و امیدوارم وزارت 
ورزش و جوانان بهترین تصمیم را برای این تیم بگیرد.

به گزارش دنیای جوانان، علی جباری با اشاره 
به استعفای احمد مددی از سمت مدیرعاملی باشگاه 
استقالل اظهار داشت: ایشان خیلی زودتر از اینها باید 
از استقالل می رفت و نمره  او در طول دورانی که در 

صندلی مدیریت باشگاه استقالل نشستند منفی بود.
وی افزود: مشکالت امروز استقالل مربوط به 
سال های گذشته است، به دورانی که مسعود سلطانی فر 
بر مسند وزارت ورزش نشست و با تصمیات خود این 
تیم را به شرایط بحرانی و حاشیه ای رساند.پیشکسوت 
باشگاه استقالل خاطرنشان کرد: استقالل مظلوم ترین 
تیم ایران است، تیمی که میلیون ها هوادار دارد و در 
چند ساله گذشته مدیرانی برای این تیم انتخاب شدند 

که نتوانستند اتفاقات خوبی را رقم بزنند.

جباری تصریح کرد: من یک خاطره ای را چند 
بر  را  بد نیست یکبار دیگر آن  بار تعریف کرده ام و 
زبان بیاورم. سال پیش در آستانه انتخاب مددی من 
و چند پیشکسوت استقالل به وزارت ورزش و جوانان 
دعوت  شده بودیم، ناگهان درب اتاق باز شد و مددی 
به همراه یکی از مدیران آن زمان وزارت ورزش وارد 
شد من به نشانه اعتراض بلند شدم و گفتم اگر مددی 
حضور داشته باشد من می روم که با اعتراض من او 

را به اتاق دیگری بردند تا نشست ادامه داشته باشد.
من  گفت:  پایان  در  استقالل  اسبق  بازیکن 
می دانستم مددی نمی تواند کوچک ترین بازدهی برای 
استقالل داشته باشد، استقالل بزرگ است و به مدیر 
بزرگ نیاز دارد و امیدوارم حمید سجادی به عنوان وزیر 
جدید ورزش و جوانان بهترین تصمیم را برای این تیم 
بگیرند و شخصی را انتخاب کنند که به روزهای تلخ 

استقالل پایان دهد.

پیشکسوت استقالل:

مددی باید زودتر از استقالل می رفت
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 آمریکا لوح باستانی »رویای گیلگمش« را پس از 3۰ سال 
به عراق بازمی گرداند.

این لوح که لوح رویای گیلگمش نام دارد، بخشی از یک 
شعر سومری از حماسه گیلگمش را نشان می دهد که یکی از 
قدیمی ترین متون دینی شناخته شده در جهان است. به گزارش 
سازمان یونسکو، این لوح در سال 1991 از موزه ای در عراق 
دزدیده شده و در سال 2۰۰7 با کالهبرداری و حقه بازی به 
خاک آمریکا آورده شد. شرکت خرده فروشی آمریکایی هابی 
البی )Hobby Lobby( در سال 2۰1۴ این لوح را برای 
نمایش در موزه کتاب مقدس خود خرید و وزارت دادگستری 
آمریکا در سال 2۰19 آن را توقیف کرد. مراسم استرداد رسمی 
این لوح روز 23 سپتامبر )1 مهر( در موسسه اسمیتسونین در 

واشنگتن برگزار می شود.
 اودری آزوالی دبیرکل سازمان یونسکو که سخنران این 
مراسم خواهد بود، گفت: این استرداد استثنایی یک پیروزی 
بزرگ علیه افرادی است که میراث فرهنگی را ناقص کرده و 

سپس آنها را قاچاق می کنند تا از پول آن برای تامین بودجه 
خشونت و تروریسم استفاده کنند. با بازگرداندن این اشیاء که به 
صورت غیرقانونی به دست آمده اند، مقامات آمریکایی و عراقی 
به مردم عراق اجازه می دهند با صفحه ای از تاریخ خود دوباره 

ارتباط برقرار کنند.
موزه کتاب مقدس خرده فروشی هابی البی که توسط 
موسس این خرده فروشی یعنی استیو گرین بنیانگذاری شده، 
در سال 2۰17 قبول کرد ضمن پرداخت 3 میلیون دالر غرامت، 
از هزاران اثر باستانی که از عراق به دست آورده دست بکشد. 
گرین آن زمان گفته بود این کمپانی باید به وقت خرید این آثار 

دقت بیشتری به خرج می داد.
سازمان یونسکو استرداد لوح رویای گیلگمش را پیروزی 
قابل توجه در مبارزه علیه قاچاق میراث فرهنگی دانست و افزود 
سرقت و قاچاق غیرقانونی آثار باستانی یکی از منابع اصلی برای 
تامین بودجه گروه های تروریستی و دیگر موسسات فعال در حوزه 

جرایم سازمان یافته است.

لوح گیلگمش را به عراق برمی گرداند

ی  و د لنگر سخی  ا ر
نه  سفا متا  : ید می گو
ایدئولوژی کردن علم از سوی 
علم  مداران از انحرافاتی است که با چهره 
اتوپیایی علم میدان گرفت. دیدگاهی که 
در این دوره زاویه  ای انحرافی در مسیر 
به  را  علم  نوعی  به  و  کرد  ایجاد  علم 
تمدن  که  بود  این  کشاند  غربت  وادی 
صرفا بر پایه علوم تجربی استوار است و 
تمدن علمی می تواند بی نیاز از ارزش  ها 
و اعتبارات اخالقی انسان را به سرمنزل 
مقصود برساند و کمال و تعالی او را در 

همه ابعاد تضمین کند.
هم  علم  مگر  علم؟!  غربت  چرا 
غربت می گیرد؟! مرثیه سرایی بر غربت 
و  عصر  در  هم  آن  چرا؟!  دیگر  علم 
زمانه ای که علم و تکنولوژی در تمامی 
هر  با  را  و جوامع  کرده  رخنه  زوایایش 
زبان و فرهنگ و نژادی به دنبال خود 
اگر گفته می شود غربت  کشانده است. 
ندارد که علم در  امر نظر  این  به  علم، 
جهاِن امروز مهجور و گم گشته است و 
کسی را با آن سروکاری نیست و آدمیان 
به هر علت و دلیلی از مواجهه با آن تن 
می زنند. بلکه برعکس، موضوعی که از 
آن سخن به میان می آید چندی است بر 
فراز هم نشسته است؛ چونان خورشیدی 
عالم تاب در سراسر گیتی می  درخشد و 
همگان را شیفته و مفتون خود می سازد. 
مقصود  علم،  غربت  می شود  گفته  گر 
آن است که علم در تاریخ خود با وجود 
مراجعات،  کانون  و  توجهات  آن همه 
همواره در میان دو طایفه در غربت بوده 
طایفه ای  است؛  همچنان  کمابیش  و 
موسوم به علم ستیزان و طایفه ای موسوم 
به علم ستایان. احمد راسخی لنگرودی در 
کتاب »غربت علم! با عنوان فرعی )علم 
و تکنولوژی در کشاکش مدح و ذم( که 
انتشارات قصیده سرا  از سوی  تازگی  به 
منتشر شده به این موضوع پرداخته است. 
به بهانه انتشار این کتاب با او گفت وگویی 

داشته ایم که در ادامه می خوانید:

به  پرداختن  کتاب  اصلی  موضوع 
مفهوم است. درباره آنچه که گزاره علمی 
دیدگاه های  و  نظرات  می شود  نامیده 
بسیار  متفکران  و  دارند  وجود  مختلفی 
تاکید  با  تا  کردند  تالش  پوپر  مانند 
معیارهایی چون ابطال پذیری و ... سنگ 
مشخص  علمی  امر  برای  محک هایی 
کنند. با این نگاه تعریف شما از علم و 

گزاره علمی چیست؟
در  چنانکه  علم  از  نگارنده  مراد   
مقدمه کتاب نیز صراحتا آمده است، به 
یا  معنای خاص آن، یعنی علم تجربی 
پایه و کاربردی است. مراد علمی است 
که برای کشف طبیعت از طریق تجربه و 
آزمایش حاصل می آید و نهایتا به تغییر آن 
می انجامد. به بیان دیگر، مقصود آن دسته 
از قوانین علمی  است که متضمن شناخت 
طبیعت و بیانگر جهان واقعی است و نه 
نظریه  های علمی که فرضیه  های موقتی 
درباره هویات غیرمشهود بوده و ممکن 
است چندان حکایت از امر واقع نکند. لذا 
سایر تعاریف ارائه شده برای علم تجربی، 
توماس  معرفتی  پارادیم  های  همچون 
کوهن و حدس  های جسورانه کارل پوپر 
و یا برنامه  های پژوهشی ایمره الکاتوش 
از چارچوب این مبحث خارج بوده است.

بحران کرونا بار دیگر منازعه بین 
علم گرایان و علم ستیزان را در سراسر 
جهان جدی تر کرد و مناقشات مهمی 
طب  و  مدرن  پزشکی  طرفداران  میان 
سنتی، طرفداران و مخالفان واکسیناسیون 

سراسر  در  مختلف  منظرهای  از   ... و 
در  را  علم  اساسا  آیا  خورد.  رقم  جهان 
ساحت ایدئولوژی قرار دادن و بعد نسبت 
سنجی آن با مقوالتی چون دین، وحی و 

... درست است؟
جای بسی تاسف است که در بحران 
عالمگیر کرونا بار دیگر بر آتش منازعه 
بین علم گرایان و علم ستیزان دمیده شد. 
عده  ای در گوشه و کنار به نام دین و سنت 
به جنگ مظاهر علم مدرن رفتند و به طور 
مثال همچون گذشته جنگ میان طب 
قدیم و طب جدید راه انداختند. تالشی 
بیهوده که تاریخ علم فراوان نمونه  هایی از 
آن را در حوادث مختلف شاهد بوده است. 
متاسفانه ایدئولوژی کردن علم از سوی 

علم  مداران از انحرافاتی است که با چهره 
اتوپیایی علم میدان گرفت. دیدگاهی که 
در این دوره زاویه  ای انحرافی در مسیر 
به  را  علم  نوعی  به  و  کرد  ایجاد  علم 
تمدن  که  بود  این  کشاند  غربت  وادی 
صرفا بر پایه علوم تجربی استوار است و 
تمدن علمی می تواند بی  نیاز از ارزش ها 
و اعتبارات اخالقی انسان را به سرمنزل 
مقصود برساند و کمال و تعالی او را در 
برخی کتاب  ها  کند.  ابعاد تضمین  همه 
تحت عنوان »ایدئولوژی علمی« با آب و 
تاب عصری را بشارت دادند که علم توان 
آن را خواهد داشت انسان را به زندگی 
آرمانی خود نایل گرداند و آمال بشر را 
یکایک جامه عمل بپوشاند. در توانایی 
علم بسی اغراق ها کردند. خالصه اینکه، 
به نام علم به قضاوت  هایی پرداختند که 
اساسا با هویت فروتنانه علم بیگانه بود. 
در واقع، با نوعی فشار ایدئولوژیکی افراد 
گوش  علم  به  فقط  که  وامی داشتند  را 
فرادهند و در عوض، هر چیز غیرعلمی 
را طرد کنند یا نادیده بگیرند. در چنین 
شرایطی علم شده بود کالهی زرین و 
پرافتخار بر سر هر چیز! و برعکس، اگر 
چیزی مهر تصویب علم را بر پیشانی خود 
نداشت، فاقد اعتبار شناخته شده و مطرود 
می آمد. در لوای »ایدئولوژی علمی« سه 
مقدس  چیز  هیچ  کرد:  پیدا  رواج  شعار 
نیست جز آنچه علم می گوید، هیچ چیز 
حقیقت ندارد جز آنچه علم می فهمد و 
به هیچ چیز نباید رو کرد جز آنچه علم 

نشان می دهد. 

علم  و  ستیزان  علم  اصلی  ادعای 
مطرح  چگونه  شما  کتاب  در  ستایان 
را  پیامدهایی  چه  منازعات  این  و  شده 

داشته است؟
 آنچه که به طور خالصه در این 
اینکه؛  داشت  بیان  می توان  خصوص 
علم  ستیزان از یک سو برآنند که علم 
نهایتا  خود  نوآوری  های  و  یافته  ها  با 
و  بگیرد  را  می خواهد جای دین و خدا 
مستندات وحیانی را رهسپار موزه تاریخ 

کند، و از سوی دیگر، علم  ستیزان علم 
و  زیست  محیط  برای  را  تکنولوژی  و 
طبیعت زیان  آور دانسته و آن را عاملی 
برای بی  معنا کردن زندگی انسان به شمار 
می آورند. در نقطه مقابل این گروه، علم 
 ستایان قرار دارند که علم را مدار عالم و 
آدم و یگانه منشا معرفت می دانند. این 
دسته این داعیه را در سر می پرورانند که 
قادر است کلیه  تنهایی  به  ماشین علم 
مشکالت کنونی و آینده بشر را حل کند 
و خوشبختی و سعادت را نصیب انسان 
پیشرفته گرداند. خالصه اینکه، در تلقی 
آنها با به صحنه آمدن علم دیگر نیازی 
به دین و باورهای دینی نخواهیم داشت.
این منازعات همواره پیامدهایی را به 

همراه داشته است. مهمترین پیامد اینکه، 
هر یک به نحوی حق علم را آن چنان 
که باید ادا ننموده و به سهم خود مانع بر 
سر راه علم ایجاد کردند. اما خوشبختانه 
باید گفت: علم به دور از مواضع افراطی 
این دو گروه باالخره راه خود را هر چند 
به سختی و با تاخیر پیمود. در واقع باید 
گفت این ساحت علم بود که در میان دو 
طرف منازعه غربت خود را می آزمود. نه 
مداحی علم  مداران و علم  ستایان گره از 
کار علم گشود و نه هجمه معارضان و 
کار  در  همیشگی  گره ای  علم  ستیزان 

علم ایجاد کرد. 

به  شما  کتاب  نخست  فصل  در 
قشری  پرداختید.  دینی  گرایی  قشری 
گرایی دینی چه مواجهه ای با علم دارد؟ آیا 
این مواجهه بر مبنای علم به مثابه اصالت 

تجربه است یا دانش تجربی؟
 برای پیشرفت علم، مانعی بزرگتر 
از قشری گرایی دینی نمی توان متصور بود. 
قشری گرایان دینی بر اساس باورهای غلط 
خود و بیم  های خودساخته دانش تجربی 
اصالت  به  رسد  چه  نمی آورند  تاب  را 
تجربه! زیرا چیزی که در قشری  گرایی 
دینی نیست جستجوگری، پرسشگری و 
در  دینی  گرایان  است. قشری   نوجویی 
زندان ذهن خویش محبوس  اند. حاضرند 
در راه عقیده خود جان بدهند ولی حاضر 
نیستند در عقیده خود کمترین تشکیکی 
روا دارند. آورده  های نو را آشکارا در تضاد 
با عقاید خود می بینند. بیم از آن دارند 
که با پذیرش آورده  های نوین گوشه  ای 
از سقف گنبدی عقیده  شان ترک بردارد. 
تجدد و نوآوری واژگانی است که آنها را 

بسیار گران می آید.
قشری  گرایان دینی هیچگاه در پی 
آن نیستند که از کتاب مقدس تفسیری 
جدید ارایه دهند؛ بر همان تفسیر گذشته 
خود اصرار می ورزند و با همان رویکرد 
روبرو  نو  پدیده  های  با  گرایی  گذشته  
می شوند. نه تنها تفسیر دیگران را تحمل 
نمی کنند و به راحتی با برچسب کفر و 

ارتداد، سایر دینداران مخالف قرائت خود 
را از میدان خارج می کنند، بلکه می کوشند 
در برابر اندیشه  های علمی و دستاوردهای 
علوم تجربی نیز جبهه مخالف گشوده و 
با مردان علم به ستیزه برخیزند. به جای 
قوانین طبیعت مدام از اراده و غضب و 
لطف الهی سخن می رانند. بدین سان، به 
طرز افراط  گونه  ای انتظارات از علم را به 
انتظارات از دین می کشانند و درنتیجه، 
دین را راهگشای همه نیازهای آدمی به 
شمار می آورند. در تلقی آنان، در جایی 
که قدرت و اراده خداوند در میان است 
دیگر جایی برای قدرت نمایی قوانین علمی 
ساحت  که  است  طبیعی  لذا  نمی ماند. 
نیز  دینی  نزد قشریون  پاره  ای،  در  علم 
غریبی کند و مورد هجمه و تعرض آنان 

قرار گیرد.
 

ظهور مکتب ساینتیسم به عنوان 
مکتب هوادار علم چه رابطه ای را بین 

علم، دین و انسان تصویر می کند؟
علم  ساینتیسم  مکتب  ظهور  با 
قله  از  حقیقت  و  یافت  اصالت  تجربی 
حقیقت  فروافتادن  فروافتاد.  خود  رفیع 
همان و محصورشدن در دنیای آزمایشگاه 
همان. اصالت تجربه به منزله یگانه اصل 
معرفت بشری شناخته شد و علم در جبهه 
نبرد با دین قرار گرفت. بدین سان در برابر 
اسکوالستیک پیشین که به اسارت علم از 
سوی کلیسا تعبیر می شد، اسکوالستیک 
جدیدی با عنوان اسارت دین در پنجه 
علم قد فراز کرد و پا به عرصه هستی 
این  ساینتیست  ها  کالم  خالصه  نهاد. 
و  دارد  واقعیت وجود  بود که فقط یک 
آن هم در واقعیت طبیعی است. در پرتو 
شیوه  های  به  دادن  اعتبار  مکتب  این 
علمی ضرورتا متضمن نابودی باور دینی 
قلمداد شد. با ظهور چنین مکتبی حصاری 
مادی در اطراف انسان به طرز وحشت 
 آوری سربرآورد و وی را با تمامی وجود 
مشغول خود ساخت. در واقع باید گفت، 
هر قدر علم چهره فروتن از خود نشان 
می داد، این مکتب چهره مغروری از آن 
طلب می کرد. ادعای علم، صرفا شناخت 
موضوعات مادی و مشاهده  پذیر بود، در 
حالی که هواداران در لوای این مکتب، 
را  علم  ظرفیت  و  ادعا  از  فراتر  امری 
می جستند، می گفتند چیزی که در قلمرو 

علم تجربی نیاید هیچ است.
 

یکی از فصول جذاب کتاب ریشه 
این  آیا  است.  غربی  نژاد  در  علم  یابی 
ادعا که ظهور علم جدید در غرب منشا 
نژادی دارد درست است؟ چه نقدهایی به 

این ادعاها مطرح است؟
هنگامی  علم  غربت  نه  متاسفا
عده - که  می دهد  نشان  را  خود  بیشتر 

باشند  خواسته   غربی  متفکران  از  ای 
مقوله  در  را  علم  ریشه  شگردهایی  با 
ریشه  نوع  این  با  و  کنند  جستجو  نژاد 
برترین  را  خود  نژاد  غیرعلمی،   یابی 
نژاد جلوه دهند و دیگران را ریزه  خوار 
از  دیگر  این  سازند.  وانمود  خود  نژاد 
که  است  تاریخ  بزرگ  شوخی  های  آن 
ولتر،  ازجمله:  غربی  متفکران  برخی 
ارنست  و  چمبرلین  استوارت  یاسپرس، 
رنان مرتکب شده  اند. زیرا بدتر از این 
در  اینکه  به صرف  قومی  که  نمی شود 
مقطعی از تاریخ، کاشف علومی بوده و 
بیشتر از سایر اقوام، سهمی در ظهور و 
پیشبرد علوم جدید داشته است، بخواهد 
با فرضیه بافی  های جانبدارانه، نژاد خود 
را سرآمد نژادها نشان دهد و با فراموش 
کردن عقبه تاریک خود، ماهیت نژاد خود 

را تماما علمی و درخشان وانمود سازد.

گفت وگو با مولف »غربت علم! با عنوان فرعی )علم و تکنولوژی در کشاکش مدح و ذم(«

 مگر علم هم غربت می گیرد؟!

از سوی انتشارات سروش؛
سفرنامه »به خدای درختان انجیر« با موضوع اربعین منتشر شد

ربعین  ا یام  ا به  نزدیک شدن  با 
اربعین،  پیاده  روی  شروع  و  حسینی)ع( 
»به  عنوان  با  کتابی  سروش  انتشارات 
محسن  تالیف  انجیر«  درختان  خدای 

حسن زاده را منتشر کرد.
نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
سروش؛  انتشارات  فرهنگی  معاونت  از 
به  مولف  سفر  از  روایتی  مذکور  کتاب 
لعلماء،  ا طریق  الفحل،  لعلوه  ا مدائن، 
بنی سلم،کفل، عوفی، طویریج و  طریق 
مشاهد مشرفه عراق است که با نگاهی 
تیزبینانه ابعاد پیاده روی اربعین حسینی را 

به تصویر می  کشد.
نویسنده در مقدمه کتاب بیان می  کند: »سفر اربعین سال 9۸، برای من از 
جنبه های گوناگونی، ویژه بود؛ شاید به همین خاطر است که جسارت کردم و قلم 
به دست گرفتم تا روایتگر این سفر باشم. طبعا نه صاحب این قلم را توانایی آن 
است که زیبایی های اربعین را به بند واژگان بکشد و نه ماجراهای سفر محدود به 
سطوری است که در ادامه می  آید. با این وجود کوشیده  ام ضمن پرهیز از اغراق، 
مشاهده  گری صادق باشم که تنها به تماشای ظاهر اکتفا نمی  کند؛ نیز تالش بر آن 
بوده که تا حد ممکن، در ثبت اطالعات دقیق باشم و برای کسب اطالعات جستجو 
کنم. نتیجه، متنی هرچند ناقص اما تاریخ  آلود و جغرافیااندود است! امید که تجربه 

سفر اربعین 1۴۴1، واپسین تجربه شیفتگان حقیقت نباشد.«
همچنین در بخشی از کتاب آمده است: نمی دانم چرا از ابتدای سفر، یاد »ابوذر« 
تنها مبعوث  تنها می  میری،  تنها زندگی می  کنی،  تو  ابوذر!  به همراه دارم:»ای  را 
می  شوی و تنها وارد بهشت می شوی.« و من تنها وارد بهشت شده بودم؛ شاید به 
همین اعتبار گفتم حاال که خیلی  ها به نیابت از شهیدی آمده  اند، من نایب  الزیاره 

ابوذر می  شوم! سنگ بزرگی است؟!
یاد ابوذر را با خودم دوباره به کوچه پس کوچه  های کنار حرم امامین می  کشانم. 
یکی  شان  می  کنند.  جلب  را  نظرم  حجامت  دکانِ  سه  دو  مقصود،  به  رسیدن  تا 
نوشته است:»برای حشدالشعبی، حجامت رایگان است.« می خواهم در را باز کنم 
و از حَجام بپرسم که چرا رایگان؟ اما خب! وضع فجیعی که از پشت شیشه  های 
نه  چندان شفافِ دکان )و نه مطب!( دیده می  شود، مانعم می  شود. راهم را می  کشم 

و به سمت حرم می  روم.
شما هم احساس کرده  اید غربت حرم امامین را؟ این شاید اولین حسی است 
که به سراغم می  آید. و دوم، ناباوری! من، اینجا، در مدفن دو امام؟ هنوز با در و 
دیوار حرم حال و احوال نکرده  ام که وقت نماز فرامی  رسد. نماز را که می  خوانیم، 
واعظ عرب، چند جمله ای در فضیلت زیارت سید شهیدان میگوید؛ به نقل از امام 
صادق)ع(: »خدایا! رحمت فرست بر صورت  هایی که آفتاب، رنگ آنها را تغییر داده 
و بر گونه  هایی که بر قبر حسین)ع( گذاشته می شود...«. آفتابی که در روز تجربه  اش 
کرده ام، نوید آن را داده بود که با صورت  هایی که جعفربن محمد از آن یاد کرده، 
مالقات کنم! شعله  ای در دلم روشن می  شود. زیارت می  کنم و راهی می  شوم تا بار 

خستگی را جایی بر زمین بگذارم.
چاپ نخست این کتاب در ۸2 صفحه و با قیمت 3۸ هزار تومان توسط انتشارات 

سروش روانه بازار نشر شد.

نشر کوله پشتی منتشر کرد؛
جنگ  در  کتابخانه ای  از  واقعی  داستانی  پاریس«؛  »کتابخانه 

جهانی دوم
کتاب »کتابخانه پاریس« نوشته 
براساس  که  چارلز  اسکسلین  جنت 
نه  بخا کتا ره  با در قعی  وا ستانی  دا
جهانی  جنگ  در  پاریس  آمریکایی 
دوم نوشته شده است، با ترجمه لیال 
ُکرد از سوی نشر کوله پشتی به بازار 

کتاب رسید.
رمان »کتابخانه پاریس« نوشته 
جنت اسکسلین چارلز و با ترجمه ای 
از سوی نشر کوله پشتی  از لیال ُکرد 

به کتاب فروشی ها راه یافت.
نویسنده در این اثر با الهام از داستانی واقعی درباره کتابخانه آمریکایی 
پاریس در جنگ جهانی دوم، رمانی فراموش نشدنی درباره قدرت کتاب ها و 
قهرمانانی معمولی که در پرمخاطره ترین ایام از دل زندگی سربرمی آورند، 

خلق کرده است.
اودیل جوان،  پاریس سال 1939؛  آمده که  اثر  این  بر  در توضیحی 
جاه طلب و پرهیجان در زندگی اش همه چیز دارد، اما جنگ از راه می رسد 
تا تمام چیزهایی را که برایش عزیز است، به تاراج ببرد - ازجمله کتابخانه 
محبوبش- بعد از اینکه نازی ها وارد پاریس می شوند، اودیل و سایر کتابداران 
با بهترین اسلحه ای که دارند به جبهه مقاومت می پیوندند: کتاب ها. آن ها 
بارها وبارها زندگی شان را برای اعضای یهودی کتابخانه به خطر می اندازند؛ 
اما وقتی جنگ پایان می گیرد، ادویل درد تلخ خیانتی هولناک را می چشد.

مونتانا سال 19۸3؛ لی لی دختر نوجوان تنهایی که تشنه ماجراجویی ست، 
تنهایی اودیل را در شهر کوچک مونتانا درهم می ریزد. هنگامی که لی لی 
از گذشته اسرارآمیز اودیل پرده برمی دارد، هردو متوجه می شوند که نه تنها 
با  اودیل  نیز به هم شبیه اند.  بلکه در حسادت  به زبان فرانسه،  در عشق 
پیشنهاد کتاب مناسب در زمان مناسب، به لی لی کمک می کند تا در دریای 
متالطم نوجوانی پیش رود و جان سالم به در ببرد؛ بی خبر از اینکه لی لی 

آن کسی خواهد بود که به او در مواجهه با راز وحشتناکی کمک می کند.
رمان »کتابخانه پاریس« با این جمالت شروع می شود: »اعداد مانند 
ستاره ها دور سرم می چرخند. ۸23. اعداد کلید یک زندگی جدید بودند. ۸22. 
صور فلکی امید. ۸۴1. آخر شب ها در اتاق خوابم، صبح در راه خرید کروسان، 
همه جا پشت سر هم مقابل چشمانم می آمدند-۸1۰-۸۴۰-۸9۰. آنها نماینده 
آزادی بودند؛ نماینده آینده. عالوه بر اعداد، تاریخچه کتابخانه ها را هم -که 
به قرن پانزدهم برمی گشت- آموخته بودم. در انگلستان، وقتی هنری هشتم 
مشغول بریدن سر همسرانش بود، پادشاه ما، شاه فرانسوا، کتابخانه اش را 

برای گشودن به روی دانشمندان مجهز می کرد.«
کتاب »کتابخانه پاریس« نوشته جنت اسکسلین چارلز، در ۴۴۰ صفحه، 
به قیمت 79هزار تومان، در قطع رقعی، کاغذ بالک و با ترجمه لیال ُکرد، به 

همت نشر کوله پشتی به کتاب فروشی ها رسید.
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پروانه رسولی خوشبخت

در  پهلوی  اواخر  ایراِن  واکاوی  مطبوعات«؛  جهان  »قدرتهای 
روزنامه های جهان

کتاب »قدرتهای جهانی مطبوعات« با 
شاه  رژیم  سال های  آخرین  بازتاب  بر  تمرکز 
در دوازده روزنامه بزرگ جهان، نوشته مارتین 
واکر به ترجمه محمد قائد بعد از قریب دو دهه 
تجدید چاپ شده و این بار توسط نشر نو به 

بازار آمده است.
 مارتین واکر )متولد 19۴7( روزنامه نگار 
روزنامه گاردین و مسئول دفتر این روزنامه در 
مسکو و واشنگتن، همچنین خبرنگار خبرگزاری 
روزنامه های  ستون نویس  و  آسوشیتدپرس 

لس انجلس تایمز، مسکوتایمز، مدرس روزنامه نگاری در موسسات و دانشگاه های مختلف 
است و به عنوان کارشناس و مفسر خبر نیز در شبکه های تلویزیونی سی.ان.ان، بی بی.

سی و سی.بی.اس نیز ظاهر می شود. 
وی ضمن اینکه کتاب هایی در زمینه مسائل سیاسی و امور روزنامه نگاری نوشته 
است، نویسنده مجموعه کتاب های کارآگاهی برونو نیز هست که تاکنون 1۶ جلد از آن 
منتشر شده است. از واکر کتاب های انتخابات در ایاالت متحده آمریکا )صبح سعادت، 

13۸۰( و رویای رییس جمهور شدن )فام آوند، 137۸( نیز به فارسی منتشر شده است.
وی در قدرتهای مطبوعات جهان با زیر عنوان همراه با وقایع نگاری یک شکست: 
بازتاب آخرین سالهای رژیم شاه در دوازده روزنامه بزرگ ابتدا به معرفی 12 روزنامه نسبتا 
مهم دهه 7۰ میالدی به نام های تایمز، لوموند، دی ولت، کوریه ره  داّل سرا، پراوادا، االهرام، 
آساهی شیمبون، نیویورک تایمز، واشنگتن  پست، گلوب اند میل، ایج ملبورن، راند دیلی 
میل می پردازد. روزنامه هایی که نه تنها در بازار داخلی کشورهای خود بلکه کم وبیش با 
یکدیگر نیز رقابت می کنند و ضمن اینکه کار یکدیگر را می خوانند روی کار همقطاران شان 

به داوری می پردازند. 
واکر البته اشاره می کند که به دلیل اشتغال طوالنی اش در روزنامه گاردین از گنجاندن 
این روزنامه در فهرست یادشده پرهیز کرده است و تاکید می کند: گاردین نخستین 
روزنامه ای بود که دریافت شبهای شعر سالهای 197۶ و 1977 در حکم عرض اندامی 
داخلی و روشنفکرانه در برابر حکومت شاه است و امواج نارضایی و غرور فرهنگی در 
سراسر کشور می پراکند. گاردین هرگز نمی گذاشت خوانندگانش فراموش کنند که ایران، 
با همه ارزش بدیهی استراتژیک و اقتصادی اش برای غرب، گرفتار دیکتاتوری خودسرانه 

و بیرحمانه شاه است. )ص. بیست ونه( 
وی در معرفی روزنامه ها از زمان تاسیس آنها شروع می کند و به تغییرات کاری و 
مدیریتی و راهبرد کلی در آنها نیز می پردازد و اوج و فرود اقبال مردمی به این روزنامه ها را 
نیز می سنجد و در انتها نمونه هایی از یادداشت های این روزنامه ها را در سال های مختلف؛ 
به ویژه در مقاطع مختلف تاریخی مانند استقالل هند، جنگ کره، به قدرت رسیدن 
کمونیستها در چین، حمله به سوئز و حمله روسیه به مجارستان، حادثه خلیج تونکن و 

غیره را خالصه وار آورده است.
رویکرد روزنامه های جهان نسبت به رژیم پهلوی و وقایع ایران 

اما شاید مهم ترین فصل برای خواننده ایرانی فصل »وقایع نگاری یک شکست« 
باشد. نویسنده در این فصل مطالب 12 روزنامه یادشده را در مورد ایران از سال 1971 تا 
زمان سقوط رژیم پهلوی زیر ذره بین می برد. وی در ابتدای این فصل نوشته است: چیزی 
به عنوان روایت بیطرفانه رویدادهای ایران در عصر جدید وجود ندارد، اما خوانندگان باید 
دست کم اطالعاتی کلی از تاریخ اخیر آن در ذهن داشته باشند. )ص. ۴۵۵( واکر سپس 
روایتی از تاریخ معاصر ایران به دست می دهد که از جنگ دوم جهانی و اشغال ایران 

توسط قوای متفقین شروع می شود. 
واکر در ادامه مفصل تر و جزئی تر به مطالب هر یک از این روزنامه ها در سال های 
مختلف می پردازد و با بیان مثال های متفاوت و بجا رویکرد هر یک از این روزنامه ها و 
روزنامه نگاران وابسته به آنها را در ایران برای مخاطب روشن تر می کند. وی در مورد 
رویکرد روزنامه تایمز در ایران ابتدا به عالقه لرد تامس صاحب روزنامه به ایران و شخص 
محمدرضا پهلوی اشاره کرد ولی تاکید دارد نماینده تایمز در ایران در نوشتن گزارش ها 
آزاد بود و برای نمونه »طی سال 1972 )13۵۰(  تایمز 129 مطلب درباره ایران منتشر 
کرده که نوزده  تا درباره نفت، سی وسه تا درباره اقتصاد و هجده تا پیرامون خاندان سلطنتی 
بود. مطالب دیگر ساواک و امنیت داخلی 12، ارتش ۴، دولت ۵، زلزله ۸ و هنر و فرهنگ 

ایران ۴. )ص. ۴۵۸(
یا جایی دیگر در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و بازتاب آن در روزنامه 
تایمز در سال  197۵ )13۵3( می نویسد: تایمز در رشته مقاله های منظمش درباره زندانیان 
سیاسی در سراسر جهان به توجه دقیق به قربانیان دولت ایران، دولتی که ستایش پرشور 
لرد چالفونت )وزیر مشاور دولت در امور خلع سالح و خبرنگار امور دفاعی پیشین تایمز( را 
برانگیخته بود، ادامه داد. خبرنگار تایمز در مصاحبه ای طوالنی با اشرف، خواهر شاه، خیلی 
محکم از او درباره شکنجه پرسید. شاهزاده خانم اعمال شکنجه جسمی را انکار کرد. 
واالحضرت گفت: راههای پیشرفته تری برای دستیابی به حقیقت وجود دارد- تزریق؛ )7 

ژوئن 197۶( )ص. ۴۶1( 
از خالل بررسی های نویسنده متوجه می شویم مطالب لوموند درباره ایران هیچ گاه 
سرسری و کلی نبوده )۴۶۴(... در آوریل 197۰، صفحه های لوموند محل مناظره ای بین 
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران و ژنرال پاکروان، سفیر شاه در پاریس، بر سر کارهای 
ساواک و موضوع کاربرد برنامه ریزی شده شکنجه شد )۸ و 1۶ آوریل 197۰( )همان(، اما 
روزنامه آلمانی دی ولت درباره ایران گاه به گاه و نامرتب مطلب چاپ می کرد و شماره این 
مطالب در هر سال به آن اندازه نبود که بتوان همانند موارد تایمز، لوموند، نیویورک تایمز 
و واشنگتن پست برای آن نیز جدولی فراهم کرد )ص. ۴73(، یا تا سال 197۸ مطالب 
روزنامه ایتالیایی کوریه ره دال سرا درباره ایران خالصه و آرام بود. به رغم سنت بسیار 
شخصی و ذهنی بودن که وجه مشخصه روزنامه نگاری ایتالیاست گزارشگریهای ایران به 

سبب اختصار و سادگی جلب توجه می کرد. )۴7۸(.
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ازراست: فهیمه جعفری، محمدرضا گودرزی و مهدی زارع
اختصاصی دنیای جوانان

مشکل از آینه توست!
خطا از ما نیست

فاضل نظری

خواب دیدیم که رؤیاست، ولی رؤیا نیست
عمر جز حسرت دیروز و غم فردا نیست

هنر عشق فراموشی عمر است، ولی
خلق را طاقت پیمودن این صحرا نیست

ای پریشانی آرام! کجایی ای مرگ؟
در پری خانه ما حوصله غوغا نیست

ما پلنگیم مگو لکه به پیراهن ماست
مشکل از آینه توست! خطا از ما نیست

خلق در چشم تو دل سنگ، ولی من دلتنگ
ال الهی هم اگر آمده بی »اال« نیست

موِج شوریده دل آشفته ی ماه است ولی
ماه را طاقت آشفتگی دریا نیست

بر گل فرش، به جان کندن خود فهمیدیم
مرگ هم چاره دل تنگی ماهی ها نیست

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰1۰۶۰۰۰۰3۴۶ و رای اصالحی 1۴۰۰۶۰3۰1۰۶۰۰۰21۶2 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
محتشمی فرزند حسین به شماره شناسنامه 131۰۴ صادره از تهران ** 33/2۴ سهم مشاع 
از 19۰/93 سهم ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 19۰/93 متر مربع از 
پالک شماره ۴7۸ فرعی از 111 اصلی واقع در ورامین بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری 
از مالکیت محبوبه میری ** محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/7/1۸

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

محمود داودی -رئیس ثبت اسناد و امالک 
م / الف 3۰۴

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۶۰۰1۰۰173۰مورخ 1۴۰۰/۰۵/12 هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نورعلی سیابانی فرزندمرادعلی بشماره شناسنامه 2۴1۵کد ملی 32۵۶۸9۸۸۰7 
صادره ازکرمانشاه درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 23۴/۴1 مترمربع درمحدوده اراضی پالک 3۵7و3۵۸ اصلی واقع دربخش یک حومه کرمانشاه به آدرس 
کرمانشاه – شهرک نوکان – خیابان شهید نبی اله لطفی – پالک ۴19 خریداری ازمالک رسمی آقای منصور اسدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است 
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محمد حسین زاده

چهارمین  و  سی  خبری  نشست 
جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
روز گذشته به صورت مجازی با حضور 
محسن دلیلی )مدیر روابط عمومی این 
این  )دبیر  تابش  علیرضا  و  رویداد( 
جشنواره( برگزار شد. پیش از برگزاری 
این نشست آیین رونمایی از پوستر این 
و  فیلم های کودکان  از جشنواره  دوره 
و  تابش  علیرضا  حضور  با  نوجوانان، 
شهردار اصفهان در میدان نقش جهان 

این شهر برگزار شد.
علیرضا  نشست  این  ابتدای  در 
من  برای  دیگر  بار  کرد:  بیان  تابش 
اصفهان  در  که  شد  خوشحالی  سبب 
شما را زیارت می کنم امیدوارم دوران 
کرونا و محدودیت ها هر چه زودتر به 
برنامه های  شاهد  مجدداً  و  بیاید  سر 
رویداد محور باشیم و سالن های سینما 
و  هنرمندان  پرشور  تجمعات  شاهد 
است  الزم  ابتدا  در  شود.  خانواده ها 
شهدای  خاطره  و  یاد  بدارم  گرامی 
کنیم  احترام  ادای  و  را  مقدس  دفاع 
به شهدای مدافع سالمت که در یک 
در  جان  نثار  با  گذاشته  نیم  و  سال 
آسایش  برای  و  کرونا  بیماری  مقابل 
مردم جانانه ایستادند. امروز ساعت ۴ 
صبح از تهران راه افتادم و ساعت 9 با 
شهردار محترم اصفهان دیداری داشتم 
رونمایی  را  امسال  جشنواره  پوستر  و 
سرزمین  سینما  امسال  شعار  کردیم. 
برنامه ریزی  شورای  در  است  خیال، 
شعاری  درباره  زیادی  بحث  جشنواره 
که می تواند متناسب با شرایط کودکان 
باشد داشتیم. از سوی دیگر من برای 
سینما رسالت حفظ امید و نشاط را قائل 
هستم و در شرایط تلخ و شکننده کرونا 
کودکان هراس زده با دنیای سینما به 
آرامبخشی تخیل و خیال روی می آورند 
سال های  طی  که  ما  سینماگران  و 
آنها  برای  جذابی  فیلم های  متمادی 
احترام  قابل  ما  برای  کردند  تولید 
را  شعار  این  جهت  این  از  و  هستند 
برای جشنواره و المپیاد امسال شعاری 
غم ها  از  امیدوارم  می دانم.  عملیاتی 
کاسته شود و فعالیت های فرهنگی به 
به شکل  سینمایی  جشنواره های  ویژه 
سابق برگردد و شاهد حضور خانواده ها 

و بچه ها باشیم.
ه  ر ا جشنو مین  ر سی وچها بیر  د
افزود:  نوجوانان  و  کودکان  فیلم های 
اثر در دو بخش  از ۵۵۰  امسال بیش 
جشنواره به دبیرخانه رسید دوستان ما 
در بخش ملی و بین المللی این آثار را 

رصد کردند.
از آثار رسیده  ارائه آماری  با  وی 
به جشنواره بیان کرد: آثار راه یافته به 
بخش مسابقه شامل 1۰ وب سری است 
از میان کل آثار و ما بررسی کردیم 1۶ 
اثر با موضوع کروناست که در بخش 

کروناروایت حضور خواهند داشت.
دیگري  بخش  در  تابش  علیرضا 
به معرفی فیلم های بلند جدول اکران 
و  کرد  اشاره  سی وچهارم  جشنواره 
افزود: فیلم های بلند سینمایی که قرار 
رعایت  با  و  فیزیکی  صورت  به  است 
نمایش  به  ره  جشنوا ردهای  ندا استا
دربیاید عبارتند از بلوط ساخته مرتضی 
جمال  سید  کارگردان  بامباال  رحیمی، 
حسین  ساخته  برزنگی  سیدحاتمی، 
ساخته  دریا  پسران  جامی،  قاسمی 
سمی  قا حسین  و  شمی  ها فشین  ا
پدرانه ساخته محمد  ترانه های  جامی، 
بصیری، داستان های هزار و یک روز 
ساخته  ژاپن  و  ایران  مشترک  تولید 
زندگی  و  زندگی  احمدزاده،  حبیب 
گربه ها  شهر  قوی تن،  علی  ساخته 
ساخته  لیپار  هاشمی،  سیدجواد  ساخته 
مهدی  ساخته  یدو  و  ریگی  حسین 
کاخ جشنواره  در  فیلم ها  این  جعفری. 
به  متقاضی  استان های  و  اصفهان 
درمی آید.  نمایش  به  صورت حضوری 
داوران  هیات  اسامی  رم  دا فتخار  ا
بخش  در  را  جشنواره  از  را  دوره  این 
جواهریان،  مهین  کنم.  اعالم  ملی 
سهیل  شعیبی،  بهروز  عباسی،  گالره 
درستکار  رضا  جعفری،  حامد  موفق، 
داوری  را  ملی  آثار  دهقانیار  بهرام  و 
بلند  انیمیشن های  بخش  در  می کنند. 
و کوتاه دو داور از ترکیه و افغانستان 
داوران این دوره هستند. همانطور که 
به  دوره  این  کردیم  اعالم  هم  قبال 
صورت ترکیبی میزبان مخاطبان است 
و  فیلیمو  هاشور،  میزبان  پلتفرم های 
اکران  اصلی  میزبان  عنوان  به  تیوا 
 21 تا   1۶ تاریخ  از  و  هستند  آنالین 

آثار  با جدول جشنواره  مهرماه مطابق 
به  تیوا  امسال  درمی آیند.  نمایش  به 
ما  کنار  در  اینترنتی  تلویزیون  عنوان 
برخط  برنامه های  کلیه  و  بود  خواهد 
می دهد  پوشش  روزانه  صورت  به  را 
می شود.  برگزار  اصفهان  در  افتتاحیه 
در هاشور عالوه بر فیلم های آموزشی، 
در  هست.  و…  آموزشی  کتاب خانه 
فیلم های  ر  ثا آ نمایش  تنها  فیلیمو 

جشنواره را خواهیم داشت.
دبیر جشنواره در ادامه توضیح داد: 
در خانه جشنواره در اصفهان ما داوران 
خواهیم  میزبانی  را  نوجوان  و  کودک 
کرد و از داوران کودک دعوت می کنیم 
بخش  داوران  بیایند.  محل  این  به  تا 
فیزیکی هم می توانند آثار را از نزدیک 
ما  کنند.  دنبال  به صورت حضوری  و 
با همت شهرداری اصفهان  امیدواریم 
اکران  شاهد  بتوانیم  پرورش  کانون  و 
و  باشیم  نوجوان  و  کودک  فیلم های 
همواره طی این سال ها این تعلق خاطر 
را داشتیم که حاشیه شهر اصفهان هم 
بی نصیب از این موضوع نباشد. امسال 
استقبال خوبی از داوران بخش کودک 
و نوجوان شد هم مجموعه سیتی سنتر 
داشت  خواهیم  را  سینما ساحل  و هم 
در  بود.  خواهند  دوره  این  میزبان  که 
بین الملل  بخش  داوران  هیات  بخش 
در  مختلف  کشورهای  از  داور   ۶ هم 
بخش مسابقه بلند و کوتاه داریم. از ۸ 
کشور داور کودک و نوجوان داریم و سه 
می کنند.  داوری  را  آثار  ایرانی  کودک 
در کتابخانه ویدیویی که ویژه بازاریابان 
این رویداد است ۴۵۰ فیلم را بارگذاری 
شده  تعریف  که  چیزی  با  و  می کنیم 
ا  ر ر  ثا آ یند  بیا نند  می توا خارجی ها 
مطالعات  دوستداران  برای  ما  ببینند. 
داریم  جذابی  کارگاه های  سینمایی 
مخاطبان  استقبال  مورد  امیدوارم  که 
حضور  با  کارگاه  سه  باشد.  جشنواره 
مدرس خارجی و سه کارگاه با حضور 
مدرس ایرانی خواهد بود. فیلمهای یدو 
و پسران دریا، 2 فیلم ایرانی هستند که 
در بخش بین الملل در کنار ده اثر دیگر 

رقابت می کنند.
به  ه  ر شا ا با  ه  ر ا جشنو بیر  د
جشنواره  در  حاضر  کشورهای  اسامی 
س  سا ا بر   : گفت م  ر چها سی و
امضا  ما  با  یونیسف  که  تفاهم نامه ای 
در  هم  را  یونیسف  فیلم های  کرده 
جشنواره داریم که یک جایزه به یک 
می شود.  اهدا  ایرانی  برگزیده  فیلم 
جشنواره  سالگی  یک  شاهد  امسال 
یک  که  هستیم  هم  معاصر  ادبیات 
کارگاه با ما به صورت مشترک برگزار 
ما  دغدغه های  از  یکی  شد.  خواهد 
اهمیت شهرهای خواهرخوانده اصفهان 
با  آثار  پذیرش  بخش  در  که  بوده 
خوانده  خواهر  شهرهایی  و  کشورها 
بخش  در  همینطور  داریم.  همکاری 
رم  میدوا ا است.  چنین  هم  داوری 
جشنواره  بین المللی  وجه  هم  امسال 
کارهای  من  همکاران  باشد.  پررنگ 
ارزشمندی در دبیرخانه اصفهان داشتند 
یکی از برنامه های ما این بود که مرکز 
اصفهان  در  را  جشنواره  موزه  و  اسناد 
داشته باشیم که بخشی از آن رونمایی 
شد و امیدوارم فازهای بعدی در سال 

افتتاح شود. دفتر جشنواره طی  جاری 
این روزها فعال بوده و به رغم شرایط 
فعالیت هایی  من  همکاران  کرونایی 
داشته اند. یکی از نقاط مهم و ارزشمند 
گذشته  دوره  پنج  در  جشنواره  این 
همزمانی المپیاد فیلمسازی نوجوانان با 
جشنواره بوده که افتخار دارم در دوران 
شکل  مهم  رخداد  این  من  مدیریتی 
گرفت و االن به نهالی بارور تبدیل شده 
است. نوجوانان در دوره های گذشته به 
در  اما  داشتند  حضور  مخاطب  عنوان 
این پنج دوره رقابت می کنند، آموزش 
در  پیشکسوتان  دارند،  منتور  می بینند، 
آن ها  تجربیات  از  و  هستند  آنها  کنار 
استان   23 تاکنون  می کنند.  استفاده 
اعالم  ارس  و  اروند  آزاد  منطقه  دو  و 
از  گزیده ای  میزبان  کرده اند  آمادگی 
افتتاحیه  در  امسال  ما  باشند.  فیلم ها 
جشنواره که به صورت خالقانه برگزار 
را  نورپور  یاد  بزرگداشت زنده  می شود 
موسس  و  مدیر  که  داشت  خواهیم 
سینما قدس اصفهان بودند. در اختتامیه 
هم از دو شخصیت محبوب و موثر در 
را  آنها  که  نوجوان  و  کودک  سینمای 
خواهیم  یاد  داریم  دست  از  متاسفانه 
فرشته طائرپور که همیشه  کرد. یکی 
داشتند  جشنواره  در  فعال  حضوری 
ابوالحسنی  محمد  زنده یاد  همینطور 
که خالق دیرین دیرین بود. از این دو 
شخصیت سینمایی تجلیل و بزرگداشت 

آن ها را برگزار می کنیم.
تابش در ادامه و در بخش پاسخ 
تاثیر  درباره  رسانه  اهالی  پرسش  به 
ستان  ا بر  ه  ر ا جشنو ین  ا تحوالت 
بخش  در  من  کرد:  بیان  اصفهان 
لیت های  فعا ز  ا برخی  به  یی  ا بتد ا
دبیرخانه که در طول سال در اصفهان 
از  نسلی  کردم.  اشاره  می شود  برگزار 
تولیدکنندگان  عکاسان  ران  خبرنگا
بارور  و  بالیدند  این جشنواره  پای  هم 
شدند اصفهان تنها شهر مهم فرهنگی 
میزبانی  این  خاطر  به  است  کشور 
هنری  و  فرهنگی  تولیدات  سال ها 
سینمای  انجمن  شهرداری ها،  توسط 
داشتیم  و…  هنری  حوزه  جوانان، 
ارزشمندی  انسانی  نیروی  جشنواره 
این  از  برخی  است  کرده  تربیت  را 
داوران  به  هستند.  مثال زدنی  نیروها 
افتخار  رویداد  این  نوجوان  و  کودک 

از دستاوردهای  این ها بخشی  می کنم 
است  اصفهان  شهر  برای  جشنواره 
فراموش نکنیم که صنعت سینما یک 
زنجیره ای به هم پیوسته است بخشی 
از این زنجیره در شهر اصفهان اتفاق 
دیگر.  در شهرهایی  بخشی  و  می افتد 
اصفهان فعالیت های بین المللی در این 
سال ها به ویژه شهرهای خواهرخوانده 
خود در کشورهای دیگر داشته است. 
جشنواره سال گذشته به دلیل شرایط 
زیست  به  فیزیکی  زیست  از  کرونایی 
جشنواره ای  اولین  کرد،  کوچ  آنالین 
بود که جریان فرهنگی را تعطیل نکرد 
پلتفرم های مشهور فیلم ها، کارگاه های 
جشنواره و… را برگزار کردند و شعار 

ایران تنها تهران نیست محقق شد.
علیرضا تابش در پاسخ به سوالی 
کودک طی  فیلم  نشدن  اکران  درباره 
یک سال گذشته و تعیین تکلیف اکران 
کنونی  دروه  و  گذشته  دوره  فیلم های 
مفصلی  گفتگوهای  گفت:  ره  جشنوا
قول های  داشتم  فیلیمو  و  نماوا  با 
عمده ای  بخش  دادند.  خوبی  نسبتًا 

آثار  صاحبان  تصمیمات  به  اکران  از 
»مهران«  و  »یدو«  فیلم  برمی گردد، 
فروخته شد  تلویزیون  به  گذشته  سال 
و  کرد  خوبی  همکاری  تلویزیون  و 
به  و  داد  پیشنهاد  ما  به  خوب  نرخ 
ایرانی  بچه های  برای  تحفه  عنوان 
هدیه دادیم . به خاطر شرایط کرونایی 
باید  آثار  صاحبان  و  سرمایه گذاران 
نرخی  چه  با  بگیرند  تصمیم  خودشان 
آنالین  سامانه های  به  را  ثارشان  آ
با  می خواهم  صداوسیما  از  بفروشند. 
کنند  خریداری  را  آثار  باالتری  نرخ 
مقابل  در  رند  دا ز  نیا بچه ها  چون 
که  خارجی  تولیدات  از  زیادی  حجم 
می شود،  پخش  آنالین  سامانه های  از 
فیلم ایرانی هم ببیند. این یک رقابت 
نابرابر است ما محصوالت خوبی در این 
حوزه داریم که باید سامانه های آنالین 
روی خوش نشان بدهند. با بازگشایی 
سینماها و روند واکسیناسیون امیدوارم 
با هماهنگی هایی که با شورای صنفی 
هم  کودک  فیلم های  داریم،  نمایش 
داشته  عمومی  اکران  در  خوبی  سهم 

مختلف  شهرهای  تنوع  امسال  باشند. 
و  کوتاه  و  سینمایی  بخش های  در 
از  متنوعی  آثار  و  بود  باال  پویانمایی 
مهمی  کار  داشتیم.  مختلف  شهرهای 
گذشته  سال  که  بود  این  کردیم  که 
در  فیلم هایی  بعضًا  قبل  سال های  و 
در  که  می شد  داده  نمایش  اصفهان 
شهرهای دیگر تعدادشان کمتر بود که 
به دلیل عدم توافق با صاحبان فیلم ها 
بود اما امسال صاحبان فیلم ها این منت 
را بر من گذاشتند که هر آن تعداد فیلم 
که در اصفهان اکران می شود در سایر 

شهرها هم پخش شود.
تابش در پاسخ به سوال دیگری 
جشنواره  از  دوره  این  بودجه  درباره 
به  نسبت  افزایشی  ما  بودجه  گفت: 
سال های گذشته نداشته است. ما تأکید 
ویژه ای روی صرفه جویی داشتیم سال 
کاهش  تورم  افزایش  رغم  به  گذشته 
بخش  در  ویژه  به  داشتیم  را  هزینه ها 
بر  بودجه  بخش  یک  که  بین الملل 
است. بخشی از کاهش هزینه ها بابت 
از خودگذشتگی همکاران ما در بخش 
سال  امیدوارم  است.  بوده  بین الملل 
به  را  بین المللی  مهمانان  بتوانیم  بعد 
افزایش  امسال  کنیم.  دعوت  اصفهان 
بودجه نداریم بلکه صرفه جویی داریم.
و  کودکان  داوری  درباره  وی 
نوجوانان بیان کرد: هر دو گونه داوری 
یعنی حضوری و غیرحضوری در سامانه 
جشنواره ثبت می شود. ما تا ساعت 2۴ 
سوم مهر ثبت نام بچه ها را داریم که در 
دو شهر تهران و اصفهان آمار ثبت نام 
کم کم  هم  دیگر  استان های  باالست. 
ثبت نام  از  بعد  می کنند.  پیدا  افزایش 
غیرحضوری  و  حضوری  گزینه  دو 
بعدی  اطالعیه  در  می شود.  مشخص 
می کنیم.  اطالع رسانی  را  حوزه  این 
نظر  در  فرهنگی  عدالت  به  توجه  با 
داریم همه بچه ها شرکت داشته باشند 
عصرها  را  فیلم  نمایش  کردیم  سعی 
بگذاریم تا بچه ها بتوانند فیلم ها را در 

دو نوبت ببینند.
دبیر جشنواره درباره دستاوردهای 
برگزاری چهار دوره المپیاد فیلمسازی 
که  قاطع می گویم  کرد: من  بیان  هم 
ایران  سینمای  آینده  نسل  نظرم  به 
خواهد  المپیاد  این  از  متاثر  بی تردید 
سال  که  ساله  یازده  نوجوان  ما  بود 
به  تبدیل  االن  کردیم  پذیرش   9۴
نوجوانی شده که هزار رویا دارد. خیلی 
از آنها جذب صدا و سیما، سینما و… 
ما  دستاوردهای  از  بخشی  می شوند 
نهاد سرمایه  المپیاد یک  است.  همین 
است.  بوده  نوجوان  حوزه  در  ساز 
خوبی  رویکرد  منتورمحوری  رویکرد 
حوزه  این  بزرگان  از  من  است.  بوده 
که  کردند  تشکر  که  شنیدیم  بارها 
منتور شدند چون در کنار بچه ها، آنها 
شدند.  آشنا  نوجوانان  روحیات  با  هم 
مثاًل خانم درخشنده گفت نوجوانان به 
عالقه مند  کره ای  موسیقی  گروه  یک 
هستند این نشان می دهد که همنشینی 
با نوجوانان چه تاثیر دارد. ایده محوری 
هم دیگر بخش المپیاد است بچه ها یاد 
می گیرند توسعه ایده فردی نیست و به 
صورت جمعی می تواند رخ بدهد. ما کار 
اما  ندادیم  آموزش  بچه ها  به  را  تیمی 

از دستاوردهاست  این یکی  المپیاد  در 
در گروه های  یاد می گیرند چگونه  که 
جمعی  صورت  به  را  ایده  یک  خود 
دارم؛ سال  من  آرزویی  بدهند.  توسعه 
آموزش  وزیر  برای  نامه ای  گذشته 
المپیاد  بود که  آمده  نامه من  در  دادم 
ملی  المپیاد  یک  عنوان  به  فیلمسازی 
این  امیدوارم  به رسمیت شناخته شود 
پذیرفته شود. منطق و  درخواست من 
المپیاد به  دلیل من این است که این 
صورت طبیعی و غیر رانتی اتفاق افتاد 

و رشد کرد.
دبیر این رویداد در پاسخ به این 
بدون  جشنواره  برگزاری  که  سوال 
چه  پاندمی  شرایط  در  برنامه ریزی 
آقای  داد:  توضیح  دارد،  دستاوردی 
اسماعیلی وزیر جدید فرهنگ در اولین 
گفتگوی خبری خود به این سوال پاسخ 
و سیاست  فرهنگ  وزارت  بنای  دادند 
رویدادی  تعطیلی هیچ  ایران  فرهنگی 
نیست بلکه به دنبال ارتقای آن هاست. 
سال گذشته دکتر صالحی وزیر سابق 
با رییس سازمان سینمایی،  ارشاد هم 
من، دبیر جشنواره فیلم کوتاه و حقیقت 
که  کردند  تاکید  و  گذاشتند  جلسه ای 
جشنواره ها  نشود.  تعطیل  جشنواره ها 
را  آثار  است  قرار  و  دارند  آینه  نقش 
و  مقایسه  آثار  بگذارند،  نمایش  به 
سال  دو  در  شود،  کشف  استعدادها 
آمار  کرونایی  شرایط  رغم  به  گذشته 
تولید افزایشی بوده است. این جشنواره 
و سایر جشنواره ها به مثابه ویترینی از 
رقابت  آیا  کرونا  دوران  در  است.  آثار 
باشگاه های  آیا  شد؟  تعطیل  فوتبال 
بزرگ در ایران و جهان تعطیل شدند؟ 
مخاطبان از خانه و از دریچه تلویزیون 
به تماشای آنها نشستند، سینما هم این 
چنین است جشنواره محلی برای عرضه 

این آثار است.
جشنواره  برگزاری  درباره  وی 
همزمان در تهران و اصفهان هم گفت: 
مربوطه  نهادهای  و  بهداشت  وزارت 
را  زیادی  هنرمندان  نمی دهد  اجازه 
دعوت کنیم. چاره ای جز این نبود که 
بخشی از سینماگران و اصحاب رسانه 

در اصفهان حضور داشته باشند.
تابش در پاسخ به پرسش دیگری 
دیگر  با  کودک  سینمای  ارتباط  درباره 
اتفاق  در  گفت:  تخصصی  حوزه های 
خوبی که در چند سال گذشته رقم خورد 
طور  به  رشته ای  بین  دوستان  کمیته 
تخصصی سینمای کودک با رشته های 
مختلف مثل روانشناسی و جامعه شناسی 
بررسی کردند ما این همت را داشتیم که 
از نظر متخصصان بین رشته ای استفاده 
کنیم حتی در ترکیب داوران و مدرسان 
خارجی همیشه تالش شده متخصصان 
بین رشته ای دعوت شود چون معتقدیم 
مختلفی  مولفه های  کودک  سینمای 
از توان همه متخصصان  باید  دارد که 

استفاده کنیم.
فیلم های  زبینی  با ره  با در وی 
نمایش  برای  ساترا  سوی  از  جشنواره 
سال  شیوه  همان  گفت:  هم  آنالین 
پروانه  قباًل  فیلم ها  داریم.  را  گذشته 
گرفته اند.  از سازمان سینمایی  نمایش 
سازمان  با  تعاملی  هم  تیوا  سامانه 
سینمایی و ساترا دارد و در این زمینه 

نداریم. مشکلی 
ضعیت  و ه  ر با ر د بش  تا
توضیح  هم  سینمایی  نیمیشن های  ا
کانون،  سینمایی  مهم  مرکز  سه  داد: 
تجربی  و  مستند  مرکز  و  فارابی  بنیاد 
نیمیشن  ا سینمای  ز  ا یی  یت ها حما
داشتند تالش ما این بوده که در همه 
این بخش ها انیمیشن های شاد و جذاب 
بسیار  آثار  این  نمایش  اما  شود  تولید 
اهتمام  باید  تلویزیون  هم  است.  مهم 
بیشتری داشته باشد و هم سامانه های 
آنالین. یک نابرابری بین انیمیشن های 
بدون  و  دارد  وجود  خارجی  و  ایرانی 
نمایش  شاهد  رایت  کپی  حق  رعایت 
هستیم  خارجی  انیمیشن های  آنالین 
بخت  این  یرانی  ا نیمیشن های  ا ما  ا
توسط  خوب  قیمت  با  که  نداشتند  را 
سامانه ها خریداری شوند امیدوارم این 

موضوع بهتر و بیشتر دنبال شود.
معنوی  و  مالی  آورده  درباره  وی 
جشنواره برای شهرداری اصفهان هم 
فارابی،  شهرداری،  به  من  نگاه  گفت: 
حوزه هنری و… نگاه سرمایه گذاری 
موظف  ما  است  فرهنگی  بخش  در 
و  فرهنگ  برای  هستیم  مکلف  و 
نهادهای  همیشه  کنیم  هزینه  هنر 
هستند  رویدادها  مالی  حامیان  شهری 
برای  شهرداری ها  درآمد  مهمترین 
هزینه کرد خود این است که اعتباری 
رسانه  و  هنر  و  فرهنگ  صاحبان  نزد 
دیگر  بار  یک  من  می آورند  دست  به 
اصفهان  شهر  شورای  و  شهرداری  از 
جشنواره  این  پای  که  می کنم  تشکر 

ایستادند.
جشنواره  چهارمین  و  سی  دبیر 
مطرح  اصفهان  و  کودکان  فیلم های 
به  سینما  از  فرهنگی  انتظارات  کرد: 
باالست  ایران  مثل  کشوری  در  ویژه 
که حق است تقویت فرهنگ دینی و 
در حوزه خیال  آثار هنری که  نمایش 
دارای  باشد  دینی  متون  از  برگرفته  و 
اندازه  به  که  خرسندیم  است.  اهمیت 
سهمی که در سینمای کشور داشتیم به 
نمایش شئون فرهنگی اهتمام ورزیده 

و آثار این چنینی داشته ایم.
وی درباره داشتن برنامه هایی ویژه 
برای افغانستان بیان کرد: همکارانم در 
را  دست  این  از  موضوعاتی  دبیرخانه 
پیش بینی کرده اند جا دارد از کودکان، 
یاد  افغانستانی  شهروندان  و  نوجوانان 
کنیم که سهم خود از یک زندگی آرام را 
مطالبه می کنند و امیدوارم ادای دینی به 
همه فارسی زبانان به ویژه افغانستانی ها 

داشته باشیم.
برگزاری  شرایط  درباره  تابش 
ین  ا اختتامیه  و  فتتاحیه  ا آیین های 
رویداد هم گفت: تالش ما بر این است 
که افتتاحیه جشنواره در زمان کوتاهی 
از  و  بیافزاییم  کیفیت  بر  شود،  برگزار 
اینکه  اساسأ  بکاهیم.  برگزاری  زمان 
تعطیل  نوجوانان  و  کودکان  جشنواره 
با  دیگر  بار  می توانند  مردم  و  نشده 
رعایت پروتکل های بهداشتی در سینما 
حاضر شوند کار ارزشمندی است تا آن 
فضای مفرح ایجاد شود تالش می کنیم 
از چند هنرمندی که در جشنواره فیلم 
دارند به صورت یک روزه دعوت کنیم 
که بیایند. بخش اقامت را به هیچ وجه 
نخواهیم داشت آن هنرمندان هم صبح 
شده  تالش  می روند.  شب  و  می آیند 
فضای  بتوانیم  استانداردها  رعایت  با 
سفر  اولین  بزنیم.  رقم  را  متفاوت تری 
ارشاد  وزیر  اسماعیلی  آقای  استانی 
سفر  از  قبل  ایشان  بود.  اصفهان  به 
گزارشی از من خواستند بعد از برگشت 
با  را  جشنواره  کردند  تأکید  ما  به  هم 
قوت ادامه بدهید ایده آل ها هم همان 
است که ما طی ماه های گذشته دنبال 
جشنواره  یک  می کنیم  تالش  کردیم 

خوب را برگزار کنیم.
برگزاری  با  اینکه  درباره  تابش 
آنالین، جشنواره روح ندارد هم اظهار 
سر  به  کرونایی  شرایط  در  ما  کرد: 
ما  خواست  یط  ا شر ین  ا می بریم، 
با زندگی  نبوده است و تالش کردیم 
تالش  شویم.  مواجه  درست  شهری 
ما هیچ  نشود  تعطیل  کردیم جشنواره 
تمام  جشنواره  یک  نداریم  اصراری 
مجوزهایی  با  باشیم  داشته  فیزیکی 
در  فیلم  نمایش  گرفت  خواهیم  که 
سالن ها به صورت ۵۰ درصدی خواهد 
بود. جشنواره تابع دستورالعمل هاست.

خرسندم  گفت:  پایان  در  تابش 
امیدوارم  آمدم  اصفهان  به  مجددا  که 
برگزاری  شاهد  همه  کمک  با  امسال 
یک جشنواره آبرومند در سطح ملی و 

باشیم. بین المللی 
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