
یک فعال حقوق زنان:

تعیینسقفبرایمهریهباعثافزایشمشکالتمیشود

رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می گوید که 
دولت اردوغان به دنبال پیدا کردن راهی برای دور 
زدن مسیر ایران در ترانزیت و حمل و نقل کاالست.

جغرافیایی  جایگاه  کرد:  اظهار  ابراهیمی  جالل  سید 
ایران در حوزه ترانزیت و جابجایی کاال، جایگاهی خاص و 
منحصر به فرد است و در طول سال های گذشته با وجود تمام 

موانع هیچکس تردیدی ندارد که برای جابجایی بسیاری از 
محموله های اقتصادی، کشورها چاره ای جز استفاده از خاک 
مرکزی، مدت  بانک  ابالغی  بخشنامه  ندارند.براساس  ایران 
پایان  تا  بانک ها  پرداخت  مهلت  و  آذرماه  پایان  تا  نام  ثبت 

بهمن ماه تمدید شده است.
صفحه 3

بخشنامه جدید بانک مرکزی؛

تمدید مهلت پرداخت تسهیالت کرونا
 تا پایان بهمن ماه 

خودروسازان هزینه های بی ربط زیادی دارند
رئیس شورای رقابت در پایان حضور 
خود در این شورا در رابطه با قیمت گذاری 
انجام شود  مهرماه  در  بود  قرار  که  خودرو 
ارتباطی  به من  گفت که دیگر قیمت گذاری خودرو 
ندارد و رئیس جدید آن را پیگیری می کند که ممکن 

است بخواهد مدل را تغییر بدهد.
به گزارش دنیای جوانان، روز گذشته)یکشنبه( 
رضا شیوا در نشستی خبری پایان دور دوم این شورا 
و حضور خود در آن را اعالم کرد و گفت که با حضور 
وزیر اقتصاد ترکیب شورای رقابت دستخوش تغییراتی 

خواهدشد.
وی همچنین در این نشست به بیان گزارشی از 

عملکرد شورا در چندسال گذشته پرداخت.
صفحه 3

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها

4
بازار موسيقي داغ مي شود...

صفحه 4
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1849-  دوشنبه 12  مهر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
اولين نشست 

مدیران جدید 
سازمان سينمایي 

برگزار شد

روز  سينمايي  سازمان  جديد  رئيس  خزاعی،  محمد 
گذشته با حضور در جمع معاونان، مديران کل و مديران 
موسسات تابعه رسما فعاليت خود را به عنوان رئيس 
سازمان سينمايی آغاز کرد و از خدمات حسين انتظامی، 

رئيس پيشين اين سازمان تقدير شد.

باید مراقب تصميمات اقتصادی ترکيه باشيم صنعت پتروشیمی می تواند اقتصاد ایران را 
احیا کند

به گزارش دنیای جوانان، احمد مهدوی در نشست با اعضای 
از  کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل و جمعی 
مدیران پتروشیمی جم اظهار کرد: ما کمیسیون صنایع را به خودمان 
خیلی نزدیک می دانیم و احساس می کنیم مشکالت را درک می کند. توقع این است 
که به ما کمک شود، چراکه اگر شما ما را پشتیبانی نکنید دچار مشکل می شویم.
صفحه 3

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، گفت: امروز 
توسط  مردم  برای  کردن  ترش  و  کردن  بلند  دست 
ماموران ناجا قبیح است براین اساس از مردم می خواهیم 

بدرفتاری کارکنان را انعکاس دهند.
حجت االسالم سیدعلیرضا ادیانی روز گذشته)یکشنبه( در نشست 
خبری با اصحاب رسانه در اعالم برنامه های هفته نیروی انتظامی 

)از ۱۷ تا ۲3 مهرماه( افزود: هفته ناجا فرصتی برای تکریم و تجلیل 
از کارکنان خدوم ناجا، انعکاس عملکرد متنوع و گسترده ناجا، برای 
واکاوی عملکرد و فعالیت های ناجا، بازیابی نقاط قوت و ضعف، تقویت 
نقاط قوت و تالش برای برون رفت از آسیب ها، سرکشی از خانواده 

های ناجا بویژه مرزبانی و در معرض افکار عمومی قرار دادن، است.
صفحه ۲

مردم بدرفتاری کارکنان ناجا را انعکاس دهند
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صنعتی  واحدهای  حامی  زمین  ایران  بانک 
و معدنی

بانک ها در راستای حمایت و تامین مالی تمام یا قسمتی 
از نیازهای ارزی تولید کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان 
بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش خصوصی و تعاونی، 
تسهیالت مختلف ارزی در اختیار آنان قرار می دهند. هریک 
از  انواع تسهیالت ارزی در چارچوب مقرارات و ضوابط  از 

پیش تعیین شده به این بخش ها تعلق می گیرد.

اعطا تسهیالت بابت واردات کاال و خدمات 
از محل منابع ارزی بانک ها

تسهیالت بابت واردات کاال و خدمات از محل منابع 
با  تسهیالت  از  نوع  این  که  می گردد  اعطا  بانک ها  ارزی 
اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی  توسعه  هدف گسترش صادرات، 
در قالب عقود مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در اختیار 
تولیدکنندگان قرار می گیرد و موارد مصرف این نوع تسهیالت 
شامل: تسهیالت پرداختی بابت خرید مواد اولیه با سررسید 
یکسال و تسهیالت مربوط به خرید ماشین آالت و تجهیزات 
تولیدی و خدماتی و یا تکمیل طرح های نیمه تمام با سررسید 

چهار سال، می باشد.پرداخت این تسهیالت بر اساس آیین 
رقابتی  توان  افزایش  منظور  به  صادرات  مالی  تامین  نامه 
صادرکنندگان کاالها و خدماتشان در جهت تقویت توسعه 
صادرات کشور صورت می پذیرد که در این حالت بانک ها با 
استفاده از منابع ارزی خود، حساب ذخیره ارزی، تسهیالت 
دریافتی از سایر بانک ها و موسسات خارجی و سایر منابع 
ارزی اقدام به اعطای تسهیالت در چارچوب این آیین نامه 

بصورت انفرادی و سندیکایی می نمایند.

واحدهای  از  زمین  ایران  بانک  مالی  تامین 
صنعتی و معدنی

روابط عمومی صندوق توسعه ملی گزارش تجمیعی 
صندوق  منابع  محل  از  ریالی  و  ارزی  تسهیالت  عملکرد 
توسعه ملی را از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱3۹۹ نشان 
می دهد که بانک ایران زمین واحدهای صنعتی و معدنی را 
تا حد توان تامین مالی کرده است.جدول توزیع بانکی مبالغ 
و میزان جذب قراردادهای سپرده گذاری ریالی این صندوق 
حکایت از این موضوع دارد که تامین مالی ۱۲ طرح در بخش 
صنعت و معدن توسط بانک ایران زمین صورت گرفته است.

همه این منابع به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی تخصیص یافته است. سرمایه در گردش، مهمترین 
نیاز بنگاه های اقتصادی در دوره کنونی است. بر این ساس، 
بانک ایران زمین سهم خود از منابع مربوط به مناطق کمتر 

توسعه یافته را به طور کامل جذب و تخصیص داده است.

عملکرد بانک ایران زمین
همچنین عملکرد  بانک ایران زمین می تواند در توسعه 
صنعتی کشور، ثبات اقتصادی، نقدشوندگی سریع و آسان، 
کمک به سرمایه گذاری و فعال نمودن بخش غیردولتی در 
امور صنعتی و کارآفرینی، جلوگیری از نوسانات درآمدهای 
نفتی، پشتوانه اعتباری کشور در عرصه های بین المللی و 

اقتصادی، موثر باشد.
از دیگر اقدامات این بانک می توان به کاهش مطالبات 
غیر جاری در طی سال های گذشته بر اساس گزارش بانک 
مرکزی اشاره کرد که از زمستان سال ۹۷ تا پایان سال ۱3۹۹ 
نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت )ریالی و ارزی( 
از ۱۰ درصد به ۸٫۵ درصد کاهش یافته است که این میزان 

برای بانک ایران زمین حدود ۵٫۲ درصد است.

وزیر نیرو گفت: در یک خشکسالی 
بسیار سخت در کشور به سر می بریم.

نشست  در  محرابیان  اکبر  علی 
فاضالب  و  آب  مشکالت  بررسی 
در  مهرماه   ۱۰ شامگاه  که  خوزستان 
اهواز برگزار شد، با بیان اینکه از کمبودها 
همه ناراحت هستیم، اظهار کرد: در یک 
خشکسالی بسیار سخت در کشور به سر 
می بریم و براساس آمار و گزارش ها 
در ۵۲ سال گذشته این خشکسالی بی 

سابقه بوده است.
با  خشکسالی  شرایط  افزود:  وی 
شرایط ترسالی و نرمال متفاوت است و 
اکنون باید در این وضعیت خشکسالی 
در مصرف آب شرب، آب کشاورزی و 
مدیریت منابع آبی متفاوت عمل کنیم.

وزیر نیرو گفت: در خوزستان باید 
مدیران، مسووالن، مردم، کشاورزان و 
صنعتگران با توجه به شرایط موجود به 
شکلی برنامه ریزی کنند تا با کمترین 
سر  پشت  را  سال سخت  این  مشکل، 

بگذاریم.
محرابیان با بیان اینکه در وزارت 
دنبال  به  که  ای  حوزه  مهمترین  نیرو 
آن هستیم  برای  ریزی  برنامه  بهترین 
حوزه خوزستان است، عنوان کرد: همه 
 تالش را خواهیم کرد تا برای آب شرب 
نیاید  از نظر کمی مشکلی پیش  مردم 
از  استفاده  با  نیز  برای بحث کیفیت  و 
به  کشور  و  استان  در  موجود  امکانات 
تا  کرد  خواهیم  ریزی  برنامه  ای  گونه 
مردم با کمترین مشکل این سال سخت 

را پشت سر بگذارند.

تالش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خواهیم کرد تا این سال سخت از نظر 
آبی با کمترین مشکل پشت سر گذاشته 
شود، گفت: دائم مسایل خوزستان پایش 
می شود و در این زمینه تصمیمات خوبی 
اتخاذ شده است که اگر اتخاذ نمی شد 
با شرایط سخت تری مواجه می شدیم.

در  ینکه  ا بیان  با  نیرو  یر  وز
شرایط موجود باید همکاری های بین 
دستگاهی و بین قوه ای را بسیار بیشتر 
از گذشته داشته باشیم تا مردم سختی 
کمتری متحمل شوند، افزود: آب متعلق 
به مردم است؛ اگر خوب مدیریت شود 
مردم منتفع و اگر بد مدیریت شود مردم 

ضرر خواهند کرد.
عدم  اکثر  کرد:  عنوان  محرابیان 
رعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف 
که  است  هایی  بخش  به  مربوط  آب 
این  اما  و  کنند  کالن آب مصرف می 

باشند  داشته  همکاری  باید  ها  بخش 
پشت  را  سخت  شرایط  این  بتوانیم  تا 

بگذاریم.
خوزستان  در  اینکه  بیان  با  وی 
مشکل  برای حل  متعددی  های  طرح 
طرح  همه  افزود:  داریم،  شرب  آب 
فعال  باید  خوزستان  در  آبرسانی  های 
میزان  که  هایی  طرح  ویژه  به  شوند، 
پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند باید در 
اولویت قرار دهیم و در اسرع وقت به 

اتمام برسانیم.
وزیر نیرو با اشاره به طرح آبرسانی 
شرایط  در  غدیر  طرح  در  گفت:  غدیر 
مشکل  کیفیت  و  کمیت  در  موجود 
داریم. در اجرای طرح میان مدت غدیر 
به دنبال افزایش حجم آب غدیر به ۲۰ 
متر مکعب هستیم. همچنین به دنبال 
آن هستیم تا این بخش از آب غدیر را 

از آب گوارای دز تامین کنیم.

محرابیان ادامه داد: تالش خواهیم 
کرد در ۶ ماهه اول سال آینده بتوانیم ۱۰ 
متر مکعب حجم آب در طرح غدیر را به 
۲۰ متر مکعب برسانیم و این حجم را از 

منبع سد دز تامین کنیم.
پروژه  اجرای  سرعت  افزود:  وی 
آبرسانی غدیر در طول یک ماه اخیر باال 
رفته است اما این سرعت مطلوب نیست 
و باید شاهد افزایش سرعت اجرای طرح 

میان مدت غدیر باشیم.
وزیر نیرو با اشاره به بحث فاضالب 
شهرهای خوزستان گفت: برای فاضالب 
است  آماده  خانه  تصفیه  اهواز،  شرق 
خانه  تصفیه  این  آزمایشی  پذیرش  و 
 ۸۲ حاضر  حال  در  است.  شده  انجام 
است  فعال شده  اهواز  در  کاری  جبهه 
های  جبهه  این  داریم  انتظار  البته  که 

کاری افزایش یابد.
محرابیان ادامه داد: مساله فاضالب 
سرعت  به  باید  نیز  اهواز  غرب  شبکه 
پیگیری شود و به مناقصه برود تا بتوانیم 
پس از انتخاب پیمانکار، کار را در غرب 

اهواز نیز تکمیل کنیم.
گرفته  تصمیم  اینکه  بیان  با  وی 
متر  هزار   ۲۰۰ خوزستان  برای  ایم 
کنیم،  ایجاد  کن  شیرین  آب  مکعب 
شهرهای  دائم  آب  تامین  برای  گفت: 
خوزستان عالوه بر طرح های آبرسانی، 
متر مکعب آب شیرین کن  ۲۰۰ هزار 
خواهیم  ایجاد  آینده  سال  چهار  طی 
کرد تا با پشتیبانی این آب شیرین کن ها 
خوزستان  شهرهای  در  آبی  مشکل 

نداشته باشیم.

وزیر نیرو عنوان کرد؛

کشور، درگیر خشکسالی بی سابقه در ۵۲ سال اخیر

اخبار بانک

به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
سی ان بی سی، صندوق بین المللی پول در 
گزارش جدید خود، ارزهای دیجیتالی را 
چالشی برای ثبات مالی جهان خواند. این 
نهاد با اشاره به اینکه رشد سریع ارزهای 
دیجیتالی و نوآوری های صورت گرفته 
در آن ها از جمله در زمینه پرداخت ها، 
فرصت جدیدی برای اقتصاد مالی جهان 
است از نهادهای نظارتی و دولت های 
تشدید  تا ضمن  خواست  جهان  سراسر 
نظارت خود بر بازار، چارچوب های معینی 

برای ادامه کار این بازار تعیین کنند.  
 در حالی که چین به صورت کامل 

هر فعالیت مرتبط با رمزارزها را در کشور خود ممنوع 
اعالم کرده است اما به نظر نمی رسد که آمریکا چنین 
قصدی داشته باشد. جروم پاول- رییس بانک مرکزی 
ممنوعیت  برای  قصدی  کشورش  است  گفته  آمریکا 
گری  نیز  وی  از  پیش  ندارد.  دیجیتالی  های  دارایی 
گنسلر- رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا 
ارزهای  های  صرافی  بودن  نظارت  قابل  خواستار 
دیجیتالی شده و احتمال بستن آن ها را رد کرده بود.

 پس از آنکه شرکت پی پال از ارائه خدمات جدید 
مبتنی بر رمزارزها به مشتریانش از جمله امکان خرید و 
فروش ارزهای دیجیتالی خبر داد، حاال ویزاکارد- دیگر 
غول بزرگ عرصه پرداخت ها نیز در تالش است تا از 
ظرفیت بالک چین بهره بگیرد. طبق اعالم ویزا، این 
شرکت در حال تالش برای ایجاد یک شبکه پرداخت 
جهانی مبتنی بر فناوری بالک چین است که با استفاده 
از ارزهای دیجیتالی امور پرداختی را انجام می دهد.   
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۲۱۴۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این 
رقم نسبت به روز قبل ۲.۵۱ درصد بیشتر شده است.

ارزهای  بازار  کل  درصد   ۴۵ حاضر  حال  در 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار 

اتریوم است.
بیت  کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی 
از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 

۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  
به روز رسانی قیمت ارزهای دیجیتالی:

۱- بیت کوین
قیمت: ۴۷ هزار و ۸۵۷.۲۹ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.3۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۲.۲۶ درصد افزایش

۲- اتریوم
قیمت: 3۴3۷.۱۰ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۶۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۸.۴۱ درصد افزایش

3- کاردانو
قیمت: ۲.3۰ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: 3.۱۵ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۲۲ درصد کاهش

 ۴- بایننس کوین
قیمت: ۴3۴.۲۵ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: 3.۵۹ 
درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۴.3۷ 
درصد افزایش

۵- تتر
قیمت: ۱.۰۰ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ 
درصد افزایش

 ۰.۰۱ اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
درصد افزایش

۶- ریپل
قیمت: ۱.۰۵ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۵۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۷۴ درصد افزایش

۷- سوالنا
قیمت: ۱۷۰.۰۲ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۶.۰۲ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۵.۹۸ درصد افزایش

۸- پولکا دوت
قیمت: 33.۱۰ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۱۹ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۵۰ درصد افزایش

۹- دوج کوین
قیمت: ۰.۲۲3 دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۸۷ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶.۷3 درصد افزایش

۱۰ - یو اس دی کوین
قیمت: ۱.۰۰ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

گزارش سی ان بی سی؛

حال خوب ارزهای دیجیتالی با صعود متوالی

صفحه ۲

عضو کمیته ملی واکسن کرونا ضمن 
واکسن های  تولید  از  اخبار  آخرین  تشریح 
ایرانی  کرونا، توضیحاتی درباره چرایی عدم 
واردات واکسن فایزر )که قرار بود برای خرید 
آن از منابعی از غیر از آمریکا و انگلستان اقدام 

شود(، ارائه کرد.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر مصطفی 
واکسن های  از  اخبار  آخرین  درباره  قانعی، 
ایرانی کرونا، اظهار کرد: نسبت به وضعیت 
کووایران  واکسن های  داشتیم  که  قبلی 
برکت و پاستوکووک در فاز سوم قرار دارند و 
واکسن های اسپایکوژن، کووپارس و فخرا نیز 
در مراحل پایانی فاز سوم قرار دارند. واکسن 
واکسن  و  سوم  فاز  به  ورود  شرف  در  نورا 
مطالعات  اول  فاز  به  ورود  درحال  نیز  اسوه 
بالینی است.وی با بیان اینکه طرح های هفت 
شرکت هم در مرحله پیش بالینی است، بیان 
نیز  رناپ  شرکت   MRNA واکسن  کرد: 
ایراداتی  اما  پرونده اش را تحویل داده است 
تا  آنها است  از آن گرفتند که در حال رفع 

مجوزهای الزم را اخذ کند.
واکسن  دو  انبوه  تولید  درباره  وی 
تاکید کرد:  پاستوکووک،  و  برکت  کووایران 
تولید کند  بتواند در کشور واکسن  هرکسی 
هر  تولید  جزئیات  اما  است  بخش  رضایت 
پرسید.  باید  مربوطه  مسئولین  از  را  شرکت 
در مورد واکسن پاستوکووک باید به تدریج 
تجهیزات تولید آن داخل ایران نصب شود و 
تولید صنعتی آن در کشور آغاز شود تا بتواند 
به میزان وسیعی تولید کند و توزیع شود. هنوز 
درحال واردات این واکسن از کوبا هستیم؛ ولی 
طبیعتا کوبا هم محدودیت هایی در تولید دارد. 
امیدواریم تولید ایران به زودی شکل بگیرد تا 
در حجم باال بتوانیم این واکسن را تامین کنیم.
قانعی درباره واکسیناسیون افراد زیر ۱۸ 
سال نیز بیان کرد: در برخی منابع علمی عنوان 
می شود افراد باالی ۱۴ سال را با بزرگساالن 
واکسیناسیون  اما  بگیریم،  نظر  در  یکسان 
کمتر از ۱۲ سال اکنون موضوع قابل بحث 
در دنیا است و باید نتایج دنیا در این زمینه 

را هم مطالعه کنیم. از طرفی باید از واکسن 
داخلی نورا هم حمایت کنیم تا بتواند تحقیقات 
خود بر این گروه سنی را انجام دهد. نحوه 
اساس  بر  سال   ۱۲ زیر  افراد  واکسیناسیون 
پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت اعالم 

خواهد شد.
اهمیت  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
واکسیناسیون افراد زیر ۱۸ سال، بیان کرد: 
اگر اطفال به کرونا مبتال شوند معموال بدون 
عالمت است و بیشتر نگرانی ما هم همواره 
بزرگساالن بودند. درمورد واکسیناسیون هم 
شده  کشته  یا  شده  ضعیف  واکسن  چون 
ویروس است، خطری آنها را تهدید نمی کند و 
ایمنی خوبی برایشان ایجاد می کند. در واقع در 
مورد سایر واکسن ها هم که در سنین کودکی 
تزریق می شود، واکسن اثربخشی باالیی دارد، 
هرچه سن افزایش پیدا کند نتایج نشان داده 
است که شش ماه بعد دوباره ایمنی واکسن 
کاهش می یابد و بنایراین این تصور باید در 
مردم شکل گیرد که واکسن عمدتا مخصوص 

کودکان است و کودکان بهترین پاسخ را به 
آن می دهند و اگر در جایی از دنیا این نتایج 

درخشان باشد باید از آن استفاده کرد.
فایزر  واکسن  ورادات  درخصوص  او 
نیز گفت: مطلب این بود که طرح مطالعاتی 
تزریق واکسن فایزر بر خانم های باردار متوقف 
شد؛ زیرا داوطلبین پروژه را رها کردند و بر 
بر  نتایجی  فایزر  چون  هم  اساس  همین 
خانم های باردار نداشت و منتشر نکرد، این 
واکسن برای این امر وارد نشد. باید واکسنی 
را برای خانم های باردار تزریق کنیم که قبال 
امتحانش را پس داده باشد. برای کادر درمان 
گرفته  نظر  در  متعددی  واکسن های  هم 
می شود و شاید اینکه تزریق دوز سوم کادر 
این  از  پیش  )که  فایزر  تا رسیدن  را  درمان 
اعالم شده بود برای خرید آن از منابعی غیر 
اقدام میشود( متوقف  انگلستان  از آمریکا و 
کنیم، صحبت درستی نباشد، اگر شش ماه از 
تزریق دوز دوم گذشته باشد باید واکسیناسیون 

یادآور انجام شود.

عضو کمیته ملی واکسن کرونا:

واکسیناسیون افراد زیر 1۸ سال الزم است
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قالیباف:مجلسیازدهمبهدورانتاریکمجوزهایرانتیپایان
داد

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس، با تصویب طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کسب وکار، به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه های بستۀ صنفی، 

انحصارهای شغلی و امضاهای طالیی پایان داد.
محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی روز گذشته )یکشنبه( مجلس شورای 
اسالمی در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: در هفته گذشته ملت ایران با 
شرکت در راهپیمایی های باشکوه در عراق و شهرهای مختلف کشورمان آیین 
پیاده روی اربعین حسینی و مراسم عزاداری سید و ساالر شهیدان را برپا نمودند، 
از تمامی عزیزانی که در برگزاری این آیین مقدس مشارکت داشتند قدردانی و 

تشکر می نمایم.
وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ایام سوگواری دهه سوم ماه صفر که 
)ع( و  امام حسن مجتبی  نبی مکرم اسالم، شهادت  با مصیبت رحلت  مصادف 
علی بن موسی الرضا )ع( است، بیان کرد: این ایام را به تمامی مسلمین جهان و 
محبین و شیعیان اهل بیت )ع( تسلیت و تعزیرت عرض می نمایم. مردم شریف 
ایران افتخار دارند که میزبان ثامن االئمه باشند و با پیروی از مشی ایشان در 
طول تاریخ مشعل عدالت طلبی و حقیقت جویی را روشن نگه داشته و از میراث 
فکری و معنوی اهل بیت نگهبانی کرده اند. در شیوه مجاهدت امام رضا )ع( به 
از اسالم  به روشنگری و دفاع  ایشان شجاعانه و عالمانه  بینیم که  روشنی می 
پرداخته اند و این دفاع همواره در اوج و در قله رعایت اصول اخالقی بود. جوانان 
ما باید از چنین الگوی راستینی پیروی کنند.رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن 
تبریک فرا رسیدن هفته ناجا به تمامی فرماندهان و کارکنان سختکوش و خدوم 
نیروی انتظامی، گفت: امنیت اجتماعی شهرها و محله ها مرهون نقش آفرینی 
پلیس است. امیدواریم نیروی انتظامی بتواند مشارکت های مردم را بیش از پیش 

جلب کند و به شعار خود یعنی پلیس هوشمند، امنیت پایدار جامه عمل بپوشاند.
قالیباف در ادامه تصریح کرد: موضوع دیگری که این روزها اهمیت اساسی 
در  مردم  واکسینه شدن  روند  گرفتن  است. سرعت  واکسیناسیون عمومی  دارد، 
همه گروه های سنی و در تمام نقاط کشور نگرانی های مردم را کاهش داده و 
رضایت خاطر آحاد جامعه را فراهم کرده است. از مسئوالن و بانیان این اقدام که 
حقیقتا تحول جهادی را رقم زدند به خصوص از مجموعه وزارت بهداشت، بسیج 
مستضعفین و نیروهای جهادی تقدیر و تشکر می کنم. امیدوارم با ادامه یافتتن 
این روند هر دو نوبت واکسیناسیون هر چه سریع تر انجام شود تا دغدغه مردم در 

این باره طی هفته های پیش رو رفع شود.
وی افزود: البته به توصیه متخصصان رعایت پروتکل های بهداشتی همچنان 
ضروری است و وزارت بهداشت بایستی با نظارت دقیق بر ادامه یافتن رعایت 
دستورالعمل ها و نیز بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در این زمینه از اوج 

گیری دوباره کرونا جلوگیری نماید.
رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص اقدامات مجلس به ارائه نکاتی 
پرداخت و بیان کرد: خداوند بزرگ را شاکریم که نتایج تحول رویکردهای مجلس 
یکی پس از دیگری در حال به ثمر رسیدن است. یکی از مهمترین و اثربخش 
ترین مصوبات مجلس در دهه های اخیر، طی هفته های گذشته سرانجام به بار 
نشست. نمایندگان محترم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را با رای 
قاطع به تصویب رساندند. این طرح موانع پیش روی مردم برای راه اندازی کسب 
و کار و خلق ثروت را بر می دارد و در این زمینه تحول ایجاد می کند. همه کسانی 
که فقط یک بار برای کسب و کاری کوچک مراحل پر پیچ و خم اخذ مجوز را 
طی کرده باشند خوب می دانند که شروع هر کسب و کاری به ده ها مجوز نیاز 

داشت و اخذ این مجوزها با سختی های فراوان همراه بوده است.
صدور  تسهیل  طرح  تصویب  با  اسالمی  شورای  مجلس  افزود:  قالیباف 
مجوزهای کسب و کار تمامی این موانع زاید را حذف کرد و به دوران تاریک 
مجوزهای رانتی، حلقه های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طالیی 
پایان داد. با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زنجیرها از پای تولید و اشتغال 
باز خواهند شد و بدین ترتیب فضای رقابتی در بازار به جوانان اجازه خواهد داد که 
بدون معطلی کسب و کار خود را راه بیندازند. این تصمیم شجاعانه و تاریخ ساز 
مجلس یازدهم بی گمان در سپهر قانونگذاری کشور ستاره ای درخشان و ماندگار 
خواهد شد و مسیر اتخاذ چنین تصمیماتی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد.

۳۵۰هزارُدزواکسنآسترازنکاواردکشورشد
از  آسترازنکا  برند  با  کرونا  واکسن  وارداتی  محموله  ودومین  شصت 

اتریش وارد کشور شد.
روز  صبح  آسترازنکا  واکسن  ُدز  هزار   3۵۰ شامل  محموله  این 

گذشته)یکشنبه( وارد کشور شده است.
شصت ویکمین محموله واکسن کرونا شامل ۱۵۰ هزار دز آسترازنکا 

نیز روز جمعه ۹ مهر ماه به کشور وارد شد.  
زیست فناوری  و  داروسازی  شرکت  یک  محصول  آسترازنکا  واکسن 
چندملیتی به همین نام است و از دسامبر ۲۰۲۰ مراحل کارآزمایی بالینی را 
جهت تولید واکسن کووید ۱۹ آغاز کرد و در 3۰ دسامبر سال ۲۰۲۰ این 
برخی  واکسیناسیون  برنامه  در  استفاده  برای  درصد   ۷۰ ایمنی  با  واکسن 

کشورها قرار گرفت.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران پیشتر 
گفته بود، روز پنجشنبه هشتم مهر ماه با ورود شصتمین محموله واکسن 
کرونا شامل ۶ میلیون دز از نوع سینوفارم، میزان واکسن های وارداتی از 

مرز ۷۹ میلیون دز گذشت.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، تا کنون ۴۰ میلیون و ۶3 هزار و ۵۷۰ 
نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۱۶ میلیون و ۵3۲ هزار و ۵۵۴ نفر نیز ُدز دوم را 
تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۵۶ میلیون 

و ۵۹۶ هزار و ۱۲۴ ُدز رسید.
واردات واکسن و تسریع واکسیناسیون اولویت دولت سیزدهم برای مهار 
کرونا قرار گرفته است؛ غالمحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهوری 
۱۸ شهریور ماه از واردات حدود ۱۰۰ میلیون واکسن تا پایان آبان امسال 
خبر داد و گفت: واکسیناسیون گسترده و مهار اپیدمی کرونا اولویت مهم 

دولت سیزدهم است.

مردمبدرفتاریکارکنانناجاراانعکاسدهند
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، گفت: امروز دست بلند کردن و 
ترش کردن برای مردم توسط ماموران ناجا قبیح است براین اساس از مردم 

می خواهیم بدرفتاری کارکنان را انعکاس دهند.
نشست  در  گذشته)یکشنبه(  روز  ادیانی  سیدعلیرضا  االسالم  حجت 
خبری با اصحاب رسانه در اعالم برنامه های هفته نیروی انتظامی )از ۱۷ 
تا ۲3 مهرماه( افزود: هفته ناجا فرصتی برای تکریم و تجلیل از کارکنان 
خدوم ناجا، انعکاس عملکرد متنوع و گسترده ناجا، برای واکاوی عملکرد 
و فعالیت های ناجا، بازیابی نقاط قوت و ضعف، تقویت نقاط قوت و تالش 
برای برون رفت از آسیب ها، سرکشی از خانواده های ناجا بویژه مرزبانی و 

در معرض افکار عمومی قرار دادن، است.
وی ادامه داد: ناجا در این هفته خدمات خود را ملموس تر و گسترده 
ناجا تنها نیروی مسلح اجتماعی و مجاهدان فی  تر خواهد کرد. ماموران 
سبیل اهلل هستند. هیچ دستگاهی به اندازه ناجا به مردم خدمت نمی کند.  

حجت االسالم ادیانی گفت: در سالی که گذشت حوادث تلخ و شیرین 
فراوانی داشتیم که ناجا خوش درخشید که آخرین آن امنیت انتخابات سال 
۱۴۰۰ بود کسی احساس ناامنی نمی کرد تا پای صندوق برود انتخاباتی 
پرشور اتفاق افتاد و مورد امنیتی غیر حاد نداشتیم چه برسد به حاد و حضور 
پرسنل ناجا مثال زدنی بود که با آگاهی و بصیرت حضور معناداری داشتند.

وی افزود: ناجا با نصب بیش از۲۰۰ هزار بنر تبلیغاتی مردم را به حضور 
در انتخابات دعوت کرده است.

یک روانشناس:

کمبودشادیدرزندگیسالمنداناثراتجبرانناپذیریدارد
شبنم طلوعی با اشاره به 
سندرم »آشیانه خالی«، گفت: 
از  است  ممکن  سندرم  این 
و  فرزندان  ازدواج  با  بعد  به  میان سالی 
تنهایی به سراغ والدین بیاید و ناگهان 
با دیدن تنهایی خود دچار بحران سندرم 
آشیانه خالی شوند. در این میان شاد نگه 
اعضای  تمام  وظیفه  سالمندان  داشتن 

خانواده است.
نظیر  سالمندان  کرد:  اظهار  وی 
دارند  امید  و  شادی  به  نیاز  افراد  تمام 
و  فرهنگی  مالحظات  برخی  بعضا  و 
گوشه  و  انزوا  موجب  بی توجهی ها  یا 
بزرگ ترین  می شود.  سالمندان  گیری 
کمک برای حفظ روحیه سالمندان این 
حفظ  برای  سالمند  فرد  خود  که  است 

روحیه اش تالش کند. 
این روانشناس ادامه داد: تا زمانی 
که سالمندان باور نکنند حق زندگی و 
خوب  احوالشان  ذره ای  دارند،  شادابی 
باید  این رو خودشان  از  نخواهد شد و 
خود  شادی  و  روحیه  بردن  باال  برای 

تالش کنند.
وی با اشاره به نقش اطرافیان و 
شادی  افزایش  در  سالمندان  فرزندان 
آنها، ادامه داد: اطرافیان سالمند نقش 
سالمندان  شادی  افزایش  در  مهمی 

و  بزرگ  پدر  خانواده ها  وقتی  دارند. 
و  گیری ها  تصمیم  در  را  بزرگ  مادر 
امور خود دخالت نمی دهند به مرور آنها 
بی ارزش  احساس  گیری،  گوشه  به  را 
می دهند.  سوق  انزوا  و  پوچی  بودن، 
زندگی  در  میان کمبود شادی  این  در 
دارد  ناپذیری  جبران  اثرات  سالمندان 
ناامیدی،  افسردگی،  آنها  جمله  از  که 
روانی،  و  روحی  بیماری های  به  ابتال 
عدم تمایل به برقراری ارتباط، کاهش 
و  سکوت  شدن،  کم صحبت  تحرک، 

احساس پوچی و یاس است.
و  ارتباطی  فعالیت های  طلوعی 
اجتماعی را موجب شادی و سرزندگی 
سالمندان دانست و این را هم گفت که 
دسته  مسافرت های  نظیر  فعالیت هایی 

و  دیگر  سالمندان  با  گروهی  و  جمعی 
دوستان و یا خانواده، دید و بازدیدهای 
خانوادگی و شرکت در فعالیت های عام 
را  سالمندان  روحیه  می تواند  المنفعه 

شاد نگه دارد.
مراقبت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
خانواده ها از سالمت روان سالمندان در 
پاندمی کووید ۱۹، افزود: یادمان باشد 
و  ناتوان  و هم سالمندان  هم کودکان 
زودرنج هستند و الزم است جوانان این 
شرایط سالمندان را درک کنند. سالمت 
روان به این معنا است که فرد بتواند با 
خود  پیرامون  محیط  به  نسبت  محبت 
تطابق داشته باشد و ما باید کمک کنیم 
سالمت روان در سالمندان ایجاد شود. 
این روانشناس با اشاره به شرایط 

درگیری های  و   ۱۹ کووید  پاندمی 
و  خانواده ها  اجتماعی  و  اقتصادی 
با  خانواده ها  دیدار  کاهش  نتیجه  در 
بزرگ ترها و سالمندان، تصریح کرد: در 
شرایط فعلی فرصت دیدار با سالمندان 
از دست رفته است. از سوی دیگر جوانان 
سالمندان  نیازهای  و  به شرایط  نسبت 
آگاهی ندارند، در حالی که در هر مرحله 
نیازهایی  سالمندی  جمله  از  زندگی  از 
وجود دارد که باید تأمین شود و جوانان 
در تأمین این نیازها برای سالمندان نباید 
برآورده  صورت  در  چراکه  کنند،  دریغ 
احساس  سالمندان  نیازها  این  شدن 

شادی می کنند.
وی ادامه داد: در بین تمام نیازهای 
سالمندان، نیاز به عشق و محبت برای 
احساس  چیزی  هر  از  بیش  سالمندان 
می شود و الزم است این نیاز از سوی 
عدم  شود.  تأمین  سالمندان  اطرافیان 
به  نسبت  جوانان  و  خانواده ها  آگاهی 
و  عشق  به  نیاز  ویژه  به  نیازها  این 
سالمندان  بین  ورزیدن، جدایی  محبت 
و خانواده ها را بیشتر کرده است. الزم 
است در شرایط فعلی پاندمی کووید ۱۹، 
خانواده ها بیش از پیش به سالمندان خود 
عشق و محبت بورزند تا بتوانند احساس 

پوچی را از آنها دور نگه دارند.

ث
واد
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زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم :
عجلهایبرایتغییرمدیریتدانشگاههانداریم

وزیر علوم با تاکید بر این که عجله ای برای تغییر مدیریت دانشگاه ها نداریم، 
اظهار کرد: مدیران دانشگاه ها به تدریج و به مرور انتخاب خواهند شد و کسانی 
دارای  دانشگاهیان  بین  در  توانمندی های علمی  بر  راانتخاب می کنیم که عالوه 

محبوبیت باشند.
دکتر محمدعلی زلفی گل در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و 
جدید دانشگاه تهران در خصوص آخرین تصمیم وزارت علوم برای تغییر و تحوالت 
مدیریت آموزش عالی تاکید کرد: تغییرات در دانشگاه ها به مرور انجام می گیرد اما 
برای این کار عجله ای نداریم چرا که روسای دانشگاه ها سرمایه های بزرگ کشور 

هستند و همینجا هم ما عجله ای برای تغییر آنها نداریم.
وی در ادامه تصریح کرد: تصمیم داریم به مرور زمان افراد شایسته را برای 
مدیریت دانشگاه ها انتخاب کنیم و جابه جایی ها صورت بگیرد تا روح و انرژی جدیدی 

در فضای دانشگاه  را شاهد باشیم.   
وزیر علوم خاطر نشان کرد: اولین معیار ما برای تغییر و تحوالت مدیریتی 
در دانشگاه ها توانمندی و کارآمدی افراد است و افراد باید عالوه بر آن مقبولیت، 
این که برای تحوالت مورد نظر  باشند. ضمن  محبوبیت و تجربه کافی را داشته 

دولت برنامه ای داشته باشند.
وی در خصوص تصمیم این وزارتخانه برای تشکیل معاونت فناوری اظهار 
اول علمی  با زحماتی که جامعه دانشگاهی ما کشیدند ما رتبه  کرد: خوشبختانه 
منطقه را با اختالف زیاد به دست آورده ایم و باید تالش کنیم ضمن این که رتبه 
خود را ارتقاء می دهیم و برج فناوری کشور را نیز به مانند آن ارتقاء دهیم تا از نظر 
فناوری و تبدیل ثروت از دانش نیز رتبه برتر را به دست بیاوریم. به همین جهت 
معاونت فناوری را در ساختار وزارت علوم تاسیس را داشته باشیم.  وزیر علوم تاکید 
کرد: تالش خواهیم کرد دامنه فعالیت های پارک های علم و فناوری را نیز توسعه 
دهیم و شرکت های دانش بنیان و دانش پایه را نیز ارتقاء دهیم و مراکز رشد ما 
توسعه یابند. ضمن این که هسته های رشد افزایش  یابد و کمک کنیم این هسته ها به 
پارک های علم و فناوری وارد شوند و به مرور به شرکت های دانش بنیان تبدیل شود.

۱۴مهر؛آخرینمهلتثبتناماینترنترایگاندانشجویی
دانشجویان و طالب تا روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه مهلت دارند که برای دریافت 

اینترنت رایگان ثبت نام کنند.
به گزارش دنیای جوانان، بسته هدیه برای دانشجویان و طالب با حجم 3۰ 
گیگابایت و برای بازه زمانی ۶ ماهه پیش بینی شده و پس از اتمام مهلت ثبت نام 

در حساب کاربری مربوط به تلفن همراه یا ثابت آنها منظور می  شود.
امکان فعال  سازی بسته هدیه بر روی تلفن همراه دانشجویان یا بر روی تلفن 
ثابت )ADSL( وجود دارد. درج شماره تلفن همراه تحت مالکیت کد ملی اظهار شده 

در مراحل ثبت نام، الزامی است.
بنابر اعالم سامانه ثبت نام بسته اینترنت رایگان، از روز چهارشنبه هفتم مهر 

دانشجویانی که رقم آخر کدملی آن ها ۰، ۱ و ۲ بود امکان ثبت نام داشتند.
روز پنج شنبه هشتم مهرماه هم سامانه برای ثبت نام دانشجویانی با رقم آخر 
کدملی 3، ۴ و ۵ باز بود. روز جمعه )نهم مهرماه( هم دانشجویانی که کدملی آن ها 
با عدد ۶، ۷، ۸ و ۹ تمام می شد، امکان ثبت نام داشتند و از امروز شنبه )۱۰ مهرماه( 
تا روز چهارشنبه ۱۴ مهر دانشجویانی که از این زمان بندی جا مانده اند، می توانند 

ثبت نام خود را در سامانه ictgifts.ir به ثبت برسانند.
از مدتی قبل خبر تخصیص بسته اینترنت رایگان از سوی وزارت ارتباطات 
برای معلمان، اساتید، دانشجویان و طالب منتشر شد. اوایل هفته،   معاون فناوری 

و نوآوری وزیر ارتباطات در گفت وگو با ایرنا جزییات این بسته ها را تشریح کرد.
ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: این بسته رایگان 

برای دانشجویان و طالب 3۰ گیگابایتی به مدت ۶ ماه است.
نکته مهم این است که ترافیک بسته هدیه از زمان فعال سازی به مدت ۶ 
ماه اعتبار دارد و حتی اگر با تأخیر زمانی نیز فعال شود، از همان روز به مدت ۶ ماه 

در دسترس کاربر قرار می گیرد.

دستگیریمدیرفروشگاهجعلیاینستاگرامی
رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران گفت: فردی که در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام با ایجاد فروشگاه جعلی لوازم خانگی اقدام به کالهبرداری از یکی از 

شهروندان کرده بود شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع  رسانی پلیس فتا، سرهنگ حمیدرضا 
سلطان آبادی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به 
این پلیس با در دست داشتن شکواییه ای مبنی بر کالهبرداری پنج میلیون ریالی 

از وی، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: طبق اظهارات شاکی مشخص شد که پس از ثبت سفارش یک 
عدد لوازم خانگی و واریز وجه به حساب فروشنده، بعد از چند روز هیچ کاالیی 
برای خریدار ارسال نشده و فروشنده نیز پاسخگوی تلفن خود نبوده است. در ادامه 
کارشناسان پلیس فتا از طریق  اقدامات فنی و تخصصی عامل این کالهبرداری 

را شناسائی کردند.
سرهنگ سلطان آبادی بیان داشت: توصیه پلیس فتا به شهروندان در هنگام 
خرید اینترنتی از فروشگاه های آنالین این است که پرداخت حضوری در محل 
را انتخاب کرده و پس از دریافت کاال و حصول اطمینان از صحت آن، پرداخت 

وجه را انجام دهید.
با جرائم  فتا خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه  پلیس  رییس 
رایانه ای می توانند با مراجعه به پلیس فتا از مشاوره ها و راهنمایی های کارشناسان 
این پلیس در جهت رفع مشکالت احتمالی استفاده کنند یا با مراجعه به سایت 
تماس های  بخش   https: //www.cyberpolice.ir آدرس  به  فتا  پلیس 

مردمی درخواست خود را ثبت کنند.

دستگیریاشرارمسلحپمپبنزینمحالتی
از دستگیری ۲ شروری که در  امنیت عمومی تهران بزرگ  رئیس پلیس 
از محل  تیر هوایی  از شلیک  با شهروندی درگیر و پس  بنزین محالتی  پمپ 

متواری شده بودند، خبر داد.
سرهنگ »پیام کاویانی« در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: در اواخر 
تیر ماه خبری در خصوص شرارت ۲ تن  از اراذل و اوباش در یکی از محله های 

جنوب شرق تهران دریافت کردیم.
وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد این ۲ متهم با حضور در یکی 
از پمب بنزین ها با شهروندی درگیری لفظی پیدا کرد و  پس از سوختگیری و 
حدود ۲۰۰ متر باالتر از پمپ بنزین، خودرو شان را متوقف و با ادامه درگیری با 

این شهروند می پردازند و پس از شلیک تیرهوایی از محل گریخته اند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه این متهمان که دارای سوابق متعددی 
همچون درگیری، سرقت، شرارت، استفاده از سالح گرم و سرد و.. هستند، تصریح 
کرد: پس از چندین عملیات پلیسی در نهایت متهمان در مخفیگاهشان در یکی 

از شهرهای حاشیه تهران دستگیر شدند.
رئیس پلیس امنیت عمومی  تهران بزرگ خاطر نشان کرد: در بازرسی از 
مخفیگاه متهمان یک قبضه سالح جنگی، ۲ قبضه سالح سرد،  ۹ عدد فشنگ 

جنگی و ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر و سایر ادوات مربوطه کشف شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: هر ۲ متهم ضمن اعتراف به بزه انتسابی 

برای  سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شدند.

پایانسرقتهایخشناززناندرغربتهران
از دستگیری عامل سرقت خشن طال و  پایتخت  پلیس پیشگیری  رییس 

جواهرات از زنان در غرب تهران خبر داد.
اواخر  گفت:   افراد  این  دستگیری  حاشیه  در  موقوفه ای  جلیل  سرهنگ 
شهریورماه امسال بود که زنی با مراجعه به کالنتری شهرزیبا اعالم کرد که در 
حال تردد در خیابان بوده که ناگهان یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ در کنارش 
توقف کرده و دو سرنشین آن پس از پیاده شدن از خودرو با تهدید گاز اشک آور 
اقدام به تهدید این زن کرده و با سرقت النگوی این زن، از محل متواری شده اند.  
پلیس  به  نیز  مناطق  همین  در  مشابه  شکایت  چندین  اینکه  بیان  با  وی 
واصل شد، گفت:  از زمان ثبت نخستین شکایت رسیدگی به موضوع در دستور 
کار مأموران قرار گرفت و آنان در نخستین گام از تحقیقات خود متوجه شدند 
که پالک نصب شده روی خودروی سواری پژو ۲۰۶ سرقتی است. با کسب این 
اطالعات و با توجه به ثبت گزارش های مشابه، گشت زنی های هدفمند برای 
شناسایی و دستگیری سارقان در آن محدوده آغاز شد و سرانجام مأموران گشت 

کالنتری موفق شدند تا خودروی سارقان را مورد شناسایی قرار دهند.  
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جواد احمدی

هر آنچه باید در مورد LineageOS بدانیم
رام  این  اندروید است.  برای  رام های غیر رسمی  بهترین  از  LineageOS یکی 
امنیت باالیی دارد و حریم شخصی در آن رعایت شده است. در این مقاله هر آنچه باید در 

مورد LineageOS بدانیم، آورده شده است.
بسیاری از افراد بر این باوراند که گوگل و سایر بزرگان فناوری به طور طبیعی رشد 
کرده اند؛ اما بر هیچ کس پوشیده نیست که غول جستجوی اینترنتی بخش مهمی از موفقیت 
خود را مدیون کمک های CIA، NSA و DARPA است. شرکت واقع در مانتین ویو 
در کنار سایر سرویس ها و خدمات خود، مالک اکوسیستم اندروید است. ابن سیستم عامل 

اکنون ۷3 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد.
ِمیک یوز آو، گوگل سابقه ی خوبی در حفظ حریم خصوصی  به اعالم وب سایت  بنا 
کاربران ندارد و به همین دلیل تقاضا برای رام های سفارشی که به حریم شخصی کاربران 
احترام می گذارند، بیشتر شده است. برخی افراد به  دلیل اپلیکیشن های پیش فرض اضافه 
روی رام های شرکتی، ترجیح می دهند از رام های سفارشی استفاده کنند. برخی دیگر نیز 

برای حفظ حریم شخصی این نوع رام ها را روی دستگاه خود نصب می کنند.
LineageOS به دلیل پایداری، پشتیبانی از دستگاه های مختلف، محیط غیر وابسته 

به گوگل و امکانات ویژه ای که دارد، شهرت یافته است.
LineageOS چیست؟

اندروید  باز  متن   و  سفارشی  رام  محبوب ترین  زیاد،  اختالف  با   LineageOS
است که تاکنون روی بیش از ۲٫۶ میلیون دستگاه فعال نصب شده. این پروژه ابتدا با نام 
سیانوژن فعالیت می کرد. اولین نسخه ی رام مورد اشاره در سال ۲۰۰۹ و برای اچ تی سی 

دریم و اچ تی سی مجیک منتشر شد.
نام  با  بود، توسعه دهنده ی سیانوژن  بازار شده  تازه روانه ی  اندروید  در روزهایی که 
مستعار JesusFreke فعالیت می کرد که نهایتا وظیفه ی ادامه ی توسعه ی این رام را به 

استیو کوندیک محول کرد.
 CyanogenMod کوندیک همان کسی بود که سیانوژن را به حدی تغییر داد که به
تبدیل شد. رام سفارشی مورد اشاره در دسامبر ۲۰۱۶ برای سومین بار تغییر نام داد که از 
آن زمان، آن را با نام LineageOS می شناسیم. پس از سومین تغییر نام رام مورد بحث، 
شش نسخه از آن منتشر شده که هرکدام بر پایه ی نسخه ی متن  باز اندروید توسعه داده 

شده  است. در ادامه لیست نسخه های این رام سفارشی را مشاهده می کنید.
LineageOS ۱3.۰)مارشمالو(

LineageOS ۱۴.۱)نوقا(
LineageOS ۱۵.۱)اوریو(
LineageOS ۱۶.۰ )پای(

LineageOS ۱۷.۱ )اندروید ۱۰(
LineageOS ۱۸.۱ )اندروید ۱۱(

این سیستم عامل بیش از ۱۹۰ دستگاه را پشتیانی می کند. رام مورد بحث حتی با 
برخی از دستگاه های قدیمی سازگاری دارد. به عنوان مثال امکان نصب این سیستم عامل 
روی نکسوس ۶ همچنان وجود دارد. این گوشی هوشمند هم زمان با LineageOS در 

سال ۲۰۱۶ معرفی شد.
رام مورد اشاره با امکانات نسخه های قبلی این سیستم عامل یکپارچه شده است و 

ویژگی های جدیدی ارائه می دهد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.
پشتیانی کامل از اتصال یواس بی، وای فای و بلوتوث

FLAC پشتیبانی از کِدک صوتی
تنظیمات  طریق  از  می توان  که  گسترش یافته   )APN( دسترسی  نقاط  نام  لیست 

سیم کارت به آن دسترسی داشت
بهره بردن از نسخه ی کاربر اوپن وی پی ان

بهبود عملکرد و امکان افزایش فرکانس کاری پردازنده  اصلی
مدیریت ظاهر و دسترسی  اپلیکیشن ها

مهم تر از همه اینکه در LineageOS هیچ اپلیکیشن اضافه ای نصب نشده؛ این 
در حالی است که در اکثر دستگاه های اندرویدی، چند اپلیکیشن اضافه ی غیر قابل حذف 
وجود دارد. در نهایت از نظر کاربران سیستم عامل مورد بحث، عملکرد، پایداری و اطمینان 

این رام بسیار خوب است.
چه گوشی هایی می توانند LineageOS را اجرا کنند

با توجه به اطالعات ارائه شده در وب سایت رسمی LineageOS، این رام حدوداً 
روی ۲۰۰ دستگاه پشتیانی می شود. سریع ترین راه برای اینکه بدانید آیا دستگاه شما از این 
سیستم عامل پشتیبانی می کند یا نه، این است که ابتدا به وب سایت رسمی آن مراجعه و 

سپس نام دستگاه خود را در فهرست جستجو کنید.
در این فهرست، نام دستگاه های شرکت های بزرگی مثل سامسونگ، گوگل، موتوروال 

و وان پالس دیده می شود.
حریم شخصی در LineageOS تا چه حد رعایت می شود

فعال  و  دادگستری  وکیل  یک 
حقوق زنان »تعیین سقف برای مهریه« 
در  ر  قانونگذا دخالت  معنای  به  را 
خصوصی ترین روابط زن و مرد دانست 
التزام«جایگزین  پیشنهاد کرد »وجه  و 
تعهدات  جرای  ا ضمانت  و  مهریه 

زناشویی شود.
»هما  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
یک  پایه  وکیل  گرمارودی«  داوودی 
درباره  زنان  حقوق  فعال  و  دادگستری 
بر  مبنی  مجلس  در  شده  مطرح  طرح 
پاسخ  در  و  مهریه  برای  سقف  تعیین 
نفع  به  این طرح  آیا  این سوال که  به 
بحث  در  گفت:  خیر؟  یا  است  زنان 
مهریه مشکالت بسیاری وجود دارد و 
ریشه این مسئله را باید جستجو کنیم 
که چرا موضوع مهریه به اینجا رسیده 
است و چرا خانم ها تمایل به انتخاب و 
تعیین مهریه های سنگین پیدا کرده اند. 
زنانی که مهریه سنگین تعیین می کنند، 
و  ضمانت  بعنوان  را  کار  این  معتقدند 
برای روز مبادا در نظر می گیرند. چون 
هیچ حق و حقوقی ندارند. در واقع مهریه 
را سنگین در نظر می گیرند تا ضمانتی 

در زندگی باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: 
نگاه  ضمانت  عنوان  به  مهریه  به  اگر 
شود، به این معنی است که به عنوان 
ما به ازای حق طالق در زمان اختالف 
در  و  مصالحه  آن  طریق  از  همسر  با 
نهایت مهریه بخشیده شود و در مقابل 
اگر مهریه  اما  حق طالق گرفته شود، 
به عنوان یک حق مالی در نظر گرفته 
شود و زن قصد داشته باشد، این حق 
توجه  نکته  این  به  باید  بگیرد  را  مالی 
کند، مردی که متعهد شده است ۲ هزار 
سکه بپردازد، آیا توان مالی پرداخت دو 
سکه را هم دارد یا خیر؟ از سوی دیگر 
این تصور همچنان از گذشته در ذهن 
آقایان مانده و فکر می کنند که همچنان 
مهریه را کی داده و کی گرفته است و 
سند رسمی بدهی خود یعنی مهریه را 
امضا می کنند و در اغلب موارد با مشکل 

مواجه می شوند.

داوودی خاطرنشان کرد: بنابراین 
باید اول ببینیم، ریشه اینکه چه چیزی 
اینجا  به  مهریه  وضعیت  شده  باعث 
چیست؟  شود  سنگین  اینقدر  و  برسد 
اگر به یک خانمی گفته شد در هنگام 
ازدواج مهریه تعیین نکند و یا ۵ سکه 
و  می ترسد  کند  تعیین  سکه  یک  یا 
فکر می کند در زندگی مشترک امنیت 
ندارد و تصور می کند که همیشه بدون 
پشتوانه است و زیر پایش سست است 
و هر لحظه ممکن است به او بگویند از 

این زندگی برو.
وی ادامه داد: باید ببنیم چرا مهریه 
به این جایگاه رسید؟ یکی از دالیل مهم 
این است که زن چون حق طالق ندارد، 
چون حق حضانت ندارد و… حساب و 
کتاب می کند که اگر مرد خوب نبود و 
چون دادگاه اجازه طالق به زن نمی دهد، 
بنابراین به دنبال یک اهرم فشار باشد تا 
از طریق آن طالق بگیرد و حقوق خود 
را استیفا کند و یا اینکه از این طریق از 
حق خودش بگذرد تا بتواند طالق بگیرد 
و این ایراد از همین جا ناشی می شود 
که مهریه به عنوان یک اهرم فشار یا 

وجه المصالحه در نظر گرفته شود.
داد:  ادامه  دادگستری  وکیل  این 
اگر قرار است مشکل مهریه حل شود، 
باید آسیب شناسی کنیم که چرا مهریه 
به این جا رسیده است و این مشکل را 
حل کنیم، اما نباید به بهانه حل مشکل 
مهریه یک مشکل دیگر اضافه کنیم و 

کنیم،  تعیین  مهریه  برای  سقف  نباید 
در  قانون گذار  دخالت  کار  این  چراکه 

خصوصی ترین روابط افراد است.
این فعال حقوق زنان گفت: شاید 
 ۱۴ همسرش  برای  دارد  دوست  زوج 
به  این  کند،  تعیین  مهریه  سکه  هزار 
خود زوجین بستگی دارد، چراکه مهریه 
ازدواج  یک هدیه است که مرد موقع 
به زن می دهد اگرچه امروز از جایگاه 
قانون گذار  اما  است،  شده  خارج  خود 
روابط  خصوصی ترین  در  می خواهد 
یک زن و مرد یعنی دادن یک هدیه 
به یکدیگر، دخالت کند و این کار هم 
آثار  هدیه  این  که  است  این  دلیل  به 
قانونی و اجتماعی گسترده ای را ایجاد 

کرده است.
به  مردان  کرد:  تصریح  داوودی 
به  این هدیه  پرداخت  توان  دلیل  عدم 
زندان افتاده اند و زنان فکر می کنند این 
موضوع یک پشتوانه برای آنهاست که 
در حقیقت نیست و ما باید این مشکالت 
این هدیه  برای  اینکه  نه  را حل کنیم 
برای  سقف  تعیین  کنیم.  تعیین  سقف 
مهریه باعث می شود ازدواج ها سخت تر 
شود و مشکالت و آسیب ها بیشتر شود، 
چراکه زن وقتی می بیند قانون گذار گفته 
خوب  نکند،  مهریه  سکه   ۱۴ از  بیش 
این  تصویب  با  و  می کند  طلب  ملک 
از مهریه هایی که عمدتا« نسیه  طرح، 
بوده، به این سمت می رویم که از این 
به بعد خانواده ها تمایل پیدا می کند به 

جای سکه، ملک پشت قباله دخترشان 
مشکل تر  را  ازدواج ها  این  و  بگیرند 
می آید،  پایین تر  ازدواج  آمار  و  می کند 
بدون  نیست  حاضر  کس  هیچ  چراکه 

تضمین وارد خانه شوهر شود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین تعیین 
مشکالت  تنها  نه  مهریه  برای  سقف 
موجود را حل نمی کند، بلکه تنها شکل 
آن را عوض می کند و در نهایت باعث 
افزایش مشکالت می شود، ضمن اینکه 
خصوصی ترین  در  نمی تواند  قانونگذار 
نمی تواند  و  کند  دخالت  افراد  روابط 
میزان  چه  زن  به  مرد  که  کند  تعیین 

باید هدیه بدهد.
وی در پاسخ به این سوال که چه 
مواردی می تواند جایگزین شود تا دیگر 
نظر  در  تضمین  ابزار  عنوان  به  مهریه 
سال هاست  من  گفت:  نشود؟  گرفته 
پیشنهادی در این زمینه مطرح کرده ام، 
وجه  مهریه  جای  به  اینکه  بر  مبنی 
التزام دریافت کنیم. مهریه را یک مقدار 
به جای آن  متعارف در نظر بگیریم و 
شرایطی را ضمن عقد در نظر بگیریم 
که اگر به طور مثال مرد بدون اجازه، 
یا  معتاد شد  یا  اختیار کرد  دوم  همسر 
کالهبرداری کرد یا سوء معاشرت داشت 
و مرتکب چنین خطاهایی شد، به طور 
مثال ۵۰۰ سکه به عنوان وجه التزام به 
زن بپردازد که اگر مرد خالف تعهدات 
و وظایف زناشویی خود رفتار کرد، زن 
می تواند این میزان را دریافت کند و اگر 
تخلف نکرد قطعا زندگی سالم و آرامی 
دیگر  را  این وجه  اسم  داشت.  خواهند 
وجه  عنوان  به  بلکه  نگذاریم،  مهریه 
التزام در نظر بگیریم همان چیزی که 

برای روز مبادا در نظر گرفته می شود.
تصریح  دادگستری  وکیل  این 
باشد  در سرجای خود  نیز  مهریه  کرد: 
وجه  برای  میزانی  نیز  آن  کنار  در  و 
التزام در نظربگیریم که اگر مرد خالف 
تعهدات زناشویی خود رفتار کرد، مجبور 
به پرداخت این وجه التزام باشد. اگر هم 
خالف تعهدات زناشویی خود رفتار نکرد 

که مشکلی ایجاد نمی شود.

یک فعال حقوق زنان:

تعیین سقف برای مهریه باعث افزایش مشکالت می شود
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رقابت  شورای  رئیس 
این  در  پایان حضور خود  در 
شورا در رابطه با قیمت گذاری 
خودرو که قرار بود در مهرماه انجام شود 
گفت که دیگر قیمت گذاری خودرو به 
من ارتباطی ندارد و رئیس جدید آن را 
پیگیری می کند که ممکن است بخواهد 

مدل را تغییر بدهد.
روز  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
نشستی  در  شیوا  رضا  گذشته)یکشنبه( 
خبری پایان دور دوم این شورا و حضور 
خود در آن را اعالم کرد و گفت که با 
حضور وزیر اقتصاد ترکیب شورای رقابت 

دستخوش تغییراتی خواهدشد.
نشست  ین  ا در  همچنین  وی 
در  شورا  عملکرد  از  گزارشی  بیان  به 

چندسال گذشته پرداخت.
پایان  در  بود  قرار  حالی  در  اما 
شهریور ماه و تعیین تورم بخشی شورا 
خودرو  جدید  گذاری  قیمت  به  نسبت 
این  که  کند  نظر  اعالم  پاییز  برای 
موضوع از شیوا مورد پرسش قرار گرفت 
و وی گفت: در این مورد از من سوال 
نکنید و دیگر قیمت خودرو ارتباطی با 
من ندارد و رئیس جدید در این زمینه 

تصمیم گیری خواهد کرد.
رئیس  اصال  شاید   : افزود  وی 
قیمت گذاری  این مدل  بخواهد  جدید 
این  در  دیگری  برنامه  و  دهد  تغییر  را 

رابطه داشته باشد.
شیوا یادآور شد که قیمت گذاری 
با روش فعلی باید براساس تورم بخشی 
شود  می  اعالم  مرکزی  بانک  از  که 
انجام شود که هنوز این بانک تورم را 
به شورای رقابت اعالم  نکرده و ممکن 

است تا پایان مهر طول بکشد.

وی در مورد بحث های که اخیرا 
یا  و  خودرو  گذاری  قیمت  نحوه  برای 
کشی  قرعه  درباره  که  هایی  مخالفت 
برای فروش خودرو مطرح است یادآور 
قرعه  در  است  مشخص  آنچه  که  شد 
کشی هیچ کس دخالت و نفوذی ندارد 
ولی پیش از این زمانی که فروش خودرو 
با  دائم  انجام  می شد  از طریق سایت 
شکایت و اعالم مشکل از سوی مردم 
مواجه بودیم که می گفتند نفوذ دالالن 
و رباتها هستند که در این نحوه فروش 
ما  نظر  از  بنابراین  دارند،  بیشتری  برد 
اگر  ولی  بود  کشی  قرعه  راه،  بهترین 
منتقدان شیوه جدیدی دارند ارائه کنند 

تا مورد بررسی قرار گیرد.
به  ه  ر شا ا با  مه  ا د ا ر  د ا  شیو
رقابتی  عدم  بر  مبنی  که  نتقاداتی  ا
دخالت  وجود  با  خودرو  بازار  شدن 
گفت:  شود،  مطرح می  رقابت  شورای 
این شورا نه جزو وظایفش بود که بازار 
را رقابتی کند و نه امکانش را داشت.
رقابتی  خودرو  بازار  است  قرار  اگر 
اقتصادی  توجیه  و  بستر  به  نیاز  شود 
وظیفه  این  و  دارد  گذاری  سرمایه  و 
صمت  وزارت  و  گسترش  سازمان 
است. بنابراین اگر زمانی بازار رقابتی 
باشد شورا نیز از آن خارج می شود و 

سرمایه  شورا  حضور  با  بگویند  اینکه 
گذاران به بازار خودرو نمی آیند ادعای 

است. بیهوده 
شیوا در ادامه با اشاره به اینکه تمام 
تالش شورا این بود که انحصارگر نتواند 
کنند،  تحمیل  مردم  به  را  خود  قیمت 
گفت: به هررصورت در کشوری که تورم 
تا ۵۰ درصد است و همه چیز گران می 
شود طبیعی است قیمت خودرو افزایش 
یابد ما همواره سعی کردیم که قیمت 
منصفانه روی خودرو قرار بگیرد اما به 
هر صورت این افزایش قیمت مطلوب 
مردم نبود و در مواقعی آنها با شورای 

رقابت بد شدند.
دیگر  سوی  ز  ا وی،  گفته  به 
می  و  نبودند  راضی  هم  خودروسازها 
گفتند این نحوه قیمت گذاری و نتیجه 
عملکرد شورا به زیان انباشته با رقمهای 
منتهی شده  میلیاردی  هزار   ۵۰ تا   ۴۰

است.
شیوا در مورد نحوه قیمت گذاری 
خودرو نیز با اشاره به اینکه این شیوه 
هیچ گاه قیمت گذاری بر اساس بهای 
افزود:  است،  نداشته  قبول  را  تمام شده 
بخواهد  انحصارگرا  که  نپذیرفتیم  ما 
هرچه هزینه کرده را به اضافه سود به 
این موجب  آن برگردانیم  در حالی که 

زیان مصرف کننده می شد.
وی ادامه داد: متاسفانه مشکالت 
خودروسازان فراوان است و آنها سرمایه 
گذاری و هزینه های نامربوط زیاد دارند 
این در حالی است که خودروساز فقط 
در رشته خود فعالیت کند ولی شاهدیم 
آنقدر شرکتهای وابسته دارند که زیان 
ده هستند و می خواهند زیان را از طریق 

مصرف کننده جبران کنند.
در ادامه این نشست، این موضوع 
رقابت  شورای  مصوبه  که  شد  مطرح 
بر  تاکید  و  فروش خودرو  پیش  درباره 
موجب  ابتدا  در  قیمت  شدن  مشخص 
خودداری خودروسازان از پیش فروش 
که  شود  نمی  کرد:  بیان  است  شده 
اعالم  برای فروش  اکنون  را  خودروی 
از  نباشد  مشخص  آن  قیمت  که  کرد 
سوی برخی خودروسازان طوری پیش 
فروش می کند که حتی طرح آن ممکن 
است دستخوش تغییر شود و این برای 
ما پذیرفته شده نیست خودروسازان در 
پیش فروش مشکالت زیادی دارد  و 
این نوع پیش فروش انجام نشود بهتر 

است.
به گفته وی، در صورتی که پیش 
مشوقی  تواند  می  نشود  انجام  فروش 
و  العاده  فوق  فروش  افزایش  برای 
عرضه بیشتر باشد اینطور تعهدشان هم 
کمتر شده و ظرفیت فروش فوق العاده 

مطلوب تر خواهد شد.
پایان  در  رقابت  شورای  رئیس 
در شورا  پایان حضور خود  به  اشاره  با 
گفت که تمام سعیمان این بوده تا مردم 
متضرر نشوند ولی در هرصورت می تواند 
به رضایت آنها منجر نشود که از همه 

مردم حاللیت می طلبیم.

بانکتوسعه قابلتوجهکاربراندارندهگوشیآیفوندر
صادرات

نسخه جدید سامانه همراه بانک هما در بانک 
توسعه صادرات با رفع مشکل دارندگان گوشی آیفون 

در پورتال رسمی بانک قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
به نقل از مدیریت امور فناوری اطالعات و ارتباطات، 
نسخه جدید سامانه همراه بانک هما منتشر شده و در 

پورتال رسمی بانک به نشانی https://www.edbi.ir قرار گرفته است.
براساس این گزارش در این نسخه مشکلی که برای بعضی از مدل ها 

بوجود آمده بود برطرف شده است.
پیشتر از کاربران خواسته شده بود در صورت نیاز به استفاده از اپلیکیشن 
های بانکی یاد شده منتظر اطالع رسانی از طریق وب سایت بانک برای 

ارتقاء سیستم عامل گوشی های خود به IOS ۱۵ منتظر بمانند.

میزبانیصرافیسیناازمشتریاندردفترجدید
ایجاد  و  رسانی  خدمات  در  تسهیل  منظور  به 
فضایی مطلوبتر و با کیفیت تر، صرافی بانک سینا 

به محل جدید انتقال یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، به جهت 
مشتریان  به  مطلوبتر  رسانی  خدمت  فضای  ایجاد 
گرامی، صرافی این بانک به محل جدید به نشانی: 
تهران، خیابان فاطمی غربی، بعد از خیابان کارگر، 

بین خیابان های سیندخت و اعتمادزاده، پالک 3۱۱ انتقال یافت.
فعاالن محترم عرصه اقتصادی کشور می توانند جهت انجام مبادالت 
ارزی و بین المللی درکوتاه ترین زمان در قالب سیاست های بانک مرکزی 

از خدمات صرافی بانک سینا بهره مند شوند.
متقاضیان خدمات صرافی بانک سینا می توانند جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن ۶۶۵۶۴۲3۶ تماس حاصل نمایند.

نشسترییسصندوققرضالحسنهشاهدمنطقهسمنانبا
مدیرکلبنیاداستانورابطین

نشست رییس و کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد منطقه سمنان 
با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد، نشستی با موضوع 
ارزیابی عملکرد شش ماهه اول صندوق منطقه سمنان در سالن اجتماعات 
شهید سیادتی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد.در 
این جلسه که با حضور مدیرکل بنیاد، رئیس، کارشناسان و رابطین صندوق 
قرض الحسنه شاهد منطقه سمنان به صورت مجازی برگزار شد ،پس از 
تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید، کالمی رئیس صندوق منطقه سمنان به 
ارائه  از  ارائه گزارش عملکرد شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخت.پس 
گزارش رییس صندوق قرض الحسنه شاهد منطقه سمنان، یزدانی مدیر 
کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان سمنان گفت: صندوق قرض الحسنه 
شاهد بازوی توانمند بنیاد شهید بوده و توانسته با ارائه بهترین خدمات به 
جامعه هدف رضایت خانواده های معظم و معزز شاهد و ایثارگر را جلب 
نماید که از این حیث تالش و کوشش این مجموعه قابل تقدیر است.در 
ادامه این نشست مجازی روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 
های گرمسار، دامغان، آرادان، سرخه، مهدیشهر و شاهرود ضمن تشکر از 
ارائه  در  کاری  موانع  و  مشکالت  بیان  به  صندوق  کارکنان  های  تالش 
خدمات به خانواده معظم و معزز شاهد و ایثارگر پرداخته و مطالبی را ارائه 
کردند.پس از روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان 
سمنان، کارشناسان و رابطین صندوق قرض الحسنه شاهد به ارائه مطالبی 

از حوزه کاری خود پرداختند.

معرفینمایندگانبرتربیمهساماندرجشنوارهفروشبیمه
هایزندگی

-شرکت بیمه سامان با معرفی نمایندگان برتر خود در جشنواره فروش 
بیمه های زندگی، از آنها قدردانی کرد.

به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان،  کمپین بیمه عمر این 
شرکت که به صورت کشوری و با همکاری معاونت اجرائی و معاونت بیمه 
ابتدای آبان ماه سال گذشته تا دهم اردیبهشت ماه سال  های زندگی از 
جاری برگزار شد، ۶۴ برگزیده داشت.از این تعداد ۲۶ نماینده با سنجش 
عملکرد در مقیاس کشوری و 3۸ نماینده نیز به دلیل فعالیت ماهانه خود 

رتبه برتر را از آن خود کردند.
کمپین کشوری در شعب تهران به صورت حضوری و در سایر شعب 
به صورت مجازی برگزار شد.نمایندگان فعال شرکت بیمه سامان که در 
این جشنواره رتبه های برتر را از آن خود کردند، به صورت ماهانه جوایزی 

دریافت کردند و در پایان کمپین نیز برگزیدگان کشوری تقدیر شدند.

فروش رکورد جاری سال نخست ماه درشش نوین بیمه
خودراشکست

رتقای  ا استراتژی  اجرای  با  تا  شد  موفق  نوین  بیمه  شرکت 
ریسک،  مدیریت  و  پرتفوی  بهینه  سازی  فروش،  شبکه  توانمندی  های 
تومان  میلیارد  هزار  از  بیش  ماه،  شش  مدت  طی  بار  نخستین  برای 
نوین،  بیمه  بین الملل  و  عمومی  روابط  از  نقل  کند.به  کسب  پرتفوی 
ماه سال جاری  به شهریور  منتهی  ماهانه  این شرکت گزارش عملکرد 
نخست سال  ماه  آن طی شش  اساس  بر  و  منتشر  کدال  سامانه  در  را 
اساس  است.بر همین  کرده  پرتفوی کسب  ریال  میلیون   ۱۰.۵3۸.۹۹۸
 ۴۰ گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  زمانی  بازه  این  در  نوین  بیمه 
گزارش،  این  اساس  است.بر  کرده  تجربه  نیز  را  بیمه  حق  رشد  درصد 
طی شش ماه نخست سال جاری، رشته بیمه  های آتش سوزی با ۱۹۵ 
درصد و رشته بیمه های باربری با ۱۲۹ درصد رشد در حق بیمه نسبت 
بیمه  از رکورد فروش  توجهی  قابل  به مدت مشابه سال گذشته، سهم 
نوین را به خود اختصاص داده اند.همچنین، نسبت خسارت شرکت بیمه 
نوین در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته، از 

کاهش سه واحدی برخوردار بوده است.

جشنوارهبیمههایآتشسوزیبیمهملت
بیمه ملت با توجه به 
آتش نشانی  روز  مناسبت 
به  نسبت   ، یمنی ا و 
ه  ر ا جشنو ی  ر ا گز بر
به  آتش سوزی  بیمه های 
نام »ایمن شو« اقدام کرد.

عمومی  روابط  از  نقل  به 
بیمه ملت؛ به مناسبت روز 

آتش نشانی، جشنواره فروش بیمه های آتش سوزی برای کلیه بیمه گزاران 
جدید و تمدیدی با 3۵ درصد تخفیف در رشته های بیمه های آتش سوزی 
مسکونی، غیرصنعتی و صنعتی در بیمه ملت برگزار می شود.بر اساس این 
گزارش؛ این جشنواره با عنوان »ایمن شو« به مدت 3۵ روز و تا روز دوازدهم 
آبان ماه به مناسبت هیجدهمین سالروز تاسیس بیمه ملت ادامه دارد.متقاضیان 
و عالقه مندان می توانند به منظور اطالع از شرایط طرح و برخورداری از 3۵ 
درصد تخفیف انواع بیمه های آتش سوزی بیمه ملت به نمایندگان بیمه ملت 

در سراسر کشور مراجعه کنند.

صنعتپتروشیمیمیتوانداقتصادایرانرا
احیاکند

بر  تأکید  با  پتروشیمی  صنعت  کارفرمایی  صنفی  انجمن  دبیرکل 
می تواند  پتروشیمی  صنعت  گفت:  پتروشیمی  صنعت  توسعه  از  حمایت 

اقتصاد ایران را احیا کند.
به گزارش دنیای جوانان، احمد مهدوی در نشست با اعضای کمیسیون 
صنایع مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل و جمعی از مدیران پتروشیمی 
جم اظهار کرد: ما کمیسیون صنایع را به خودمان خیلی نزدیک می دانیم 
و احساس می کنیم مشکالت را درک می کند. توقع این است که به ما 
کمک شود، چراکه اگر شما ما را پشتیبانی نکنید دچار مشکل می شویم.

وی ضمن تشکر از اعضای کمیسیون صنایع و هیئت رئیسه مجلس 
و فراکسیون توسعه صادرات گفت: راه اندازی واحد PDH پتروشیمی جم 
با  پیشران  از طرح های  یعنی  پتروشیمی کمک می کند،  تولید خاویار  به 

ارزش افزوده است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به تحریم 
از صنعت پتروشیمی  اگر  از آن اظهار کرد:  و مسائل و مشکالت ناشی 
حمایت شود تا ۱۰سال دیگر نیازی به ارز نفت وجود ندارد و ارز پتروشیمی ها 
حداقل ۶۰ الی ۷۰ درصد نیاز کشور را تأمین می کند و مشکالت تحریم 

به حداقل می رسد.
مهدوی یادآور شد: صنعت پتروشیمی به عنوان راه نجات و لکوموتیو 
حرکت اقتصادی کشور می تواند نقش ایفا کند، به شرطی که حرف ها و 

نیازهای ما را درک کنند.
ظرفیت های بالقوه صنعت پتروشیمی در کشور را باید به فعل رساند
رضا علیزاده - مدیرعامل پتروشیمی جم نیز در این نشست به جایگاه 
می توان  گفت:  و صادرات  تولید  تنوع  نظر  از  مجتمع  این  منحصربه فرد 
حوزه  در  کشور  بالقوه  ظرفیت های  فرصت،  ایجاد  و  قوانین  تصویب  با 

پتروشیمی را به فعل رساند.
وی گفت: کمیسیون صنایع مجلس در رفع مشکالت و موانع تولید 

و توسعه کسب وکارها به ویژه در حوزه پتروشیمی ها جایگاه خاصی دارد.
وی با اشاره به بعضی از مشکالتی که صنعت پتروشیمی در صحنه 
عمل با آن درگیر و روبه روست و امیدواریم کارگروه پتروشیمی کمیسیون 
صنایع مجلس نهایت همکاری، توجه و حمایت را از این حوزه به عمل 
داریم  انتظار  و  می کنیم  منعکس  را  موجود  مسائل  ما  افزود:  بیاورد، 
دیدگاه های انجمن صنفی و لوایحی که در عرصه پتروشیمی به مجلس 

می آید مورد توجه خاص نماینده ها و ریاست مجلس واقع شود.
مدیرعامل پتروشیمی جم به تأکید رهبر معظم انقالب بر رفع موانع 
تولید و حمایت از تولیدکنندگان و صنایع مولد اشاره کرد و گفت: در میانه 
در  ارزنده ای  نقش  پتروشیمی ها  هستیم،  روبه رو  آن  با  که  تحریم هایی 
تأمین ارز مورد نیاز کشور ایفا کرده اند. ظرفیت این صنعت چند برابر این 
است و می توان با جلوگیری از خام فروشی و توجه بیشتر به این عرصه، 
ایجاد کرد و  بیشتری  را عاید کشور و فرصت های شغلی  بیشتری  سود 
می توان با تصویب قوانین و ایجاد فرصت، ظرفیت های بالقوه کشور در 

حوزه پتروشیمی را به فعل رساند.

رئیس شورای رقابت:

خودروسازانهزینههایبیربطزیادیدارند
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و بی
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بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

افزایش بهای نفت در آستانه نشست اوپک 
پالس و فصل سرما

بهای نفت اوپک روز یکشنبه در پی باالرفتن فزاینده بهای عمده فروشی 
گاز، پیش بینی افزایش تقاضا برای تولید برق و نیاز به گرمایش در آستانه 

زمستان و نشست روز دوشنبه اوپک پالس، افزایش یافت.
به گزارش دنیای جوانان از خبرگزاری فرانسه، اوج گیری تقاضا و مصرف 
نفت، ممکن است منجر به تصمیم کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک 

پالس در نشست برنامه ریزی شده روز دوشنبه، برای افزایش تولید شود.
شاهد  است  ممکن  جهان  انرژی؛  تحلیلگر  تونهاگن  بیورنار  گفته  به 
در  روز  در  بشکه  میلیون  یک  به  نزدیک  تا  نفت  تقاضای  بیشتر  افزایش 
دسامبر شود که نیمی از این تقاضا برای تولید برق در آسیا، حتمی خواهد 
بود. اما احتمال ایجاد نیم دیگر این تقاضا، کمتر است و به آغاز زمستان با 
هوای سردتر از عادی در نیمکره شمالی بستگی دارد که موجب باال رفتن 
مصرف نفت برای گرمایش خواهد شد. به گفته یک تحلیل گر موسسه فیچ، 
اگر بهای گاز همچنان باال باقی بماند، برخی کشورهای خاورمیانه و آسیا 
ممکن است به صورت موقت به افزایش کاربرد بیشتر نیروگاه هایی روی 

آورند که با مصرف سوخت تامین شده از نفت کار می کنند.
بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی )IEA(؛ روی هم رفته، تولید 
برق در نیروگاه های نفت سوز، تنها بخشی اندکی از تولید برق در جهان را 
تشکیل می دهد که در سال ۲۰۱۹ نزدیک به سه درصد بوده و بسیار کمتر 

از 3۷ درصد برای زغال سنگ و ۲۴ درصد برای گاز طبیعی است. 

سوگل رام
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صاد
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زیر نظر: بهنام مومنی

رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه:
باید مراقب تصمیمات اقتصادی ترکیه باشیم

ایران و ترکیه می گوید که دولت اردوغان به دنبال  رییس خانه اقتصاد 
پیدا کردن راهی برای دور زدن مسیر ایران در ترانزیت و حمل و نقل کاالست.
سید جالل ابراهیمی اظهار کرد: جایگاه جغرافیایی ایران در حوزه ترانزیت 
و جابجایی کاال، جایگاهی خاص و منحصر به فرد است و در طول سال های 
گذشته با وجود تمام موانع هیچکس تردیدی ندارد که برای جابجایی بسیاری 

از محموله های اقتصادی، کشورها چاره ای جز استفاده از خاک ایران ندارند.
ایران ختم می شوند،  با اشاره به کریدورهای مهم منطقه ای که به  وی 
توضیح داد: بسیاری از کامیون هایی که از سمت اروپا به سمت کشورهایی چون 
افغانستان و پاکستان تردد می کنند باید از خاک ایران رد شوند. از سوی دیگر 
کامیون هایی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی بار 
دارند نیز برای رسیدن به اروپا از خاک ایران استفاده می کنند. کشورهایی مانند 

ترکیه و عراق نیز برای ترانزیت به مسیرهای ایران وابسته هستند.
با گسترش زیرساخت های  ادامه داد:  ایران و ترکیه  اقتصاد  رییس خانه 
به  آنها  رسیدن  و  ارمنستان  و  آذربایجان  از  عبور خودروها  برای  ایران  راهی 
گرجستان ما همچنان در این زمینه برگ برنده را خواهیم داشت. ترکیه اما در 

مقابل تالش کرده با عبور کامیون هایش از آذربایجان و نخجوان و دریای خزر 
به نوعی ایران را دور بزند و در سال های اخیر برنامه  ریزی هایی نیز برای این 
موضوع داشته است.ابراهیمی با اشاره به درگیری و اختالف نظر همزمان ترکیه 
با روسیه و ایاالت متحده آمریکا، تشریح کرد: از زمانی که روسیه در شبه جزیره 
است که  در حالی  این  پیدا کرد.  افزایش  ترکیه  با  اختالفات  وارد شد،  کریمه 
ترکیه عضو ناتوست و اگر اختالف ها را با روسیه کم کند، از سمت غرب فشارها 
افزایش خواهد یافت، موضوعی که تاثیر خود را در کاهش ارزش لیر نشان داده 

و می تواند در آینده ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: اردوغان رییس جمهوری ترکیه طرح های کالنی در 
سر دارد و در این بین ایران به عنوان یک رقیب منطقه ای مطرح است. ما باید 
تالش کنیم با استفاده از تمامی ظرفیت های داخلی و بین المللی نه تنها فضا را 
در این رقابت خالی نکنیم که با استفاده از مزیت نسبی ایران، راه برای گسترش 

ترانزیت و استفاده از ظرفیت های آن باز شود.

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/۲۰ ملک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی کالردشت مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد: 
قریه  در  واقع  اصلی   ۷ از  فرعی   3۱ شماره  پالک  از  قسمتی  فرعی   ۱۰۵۵
سرد آبرود بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس مربوط به سید محمد میالنی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت ۱۰۵ متر مربع مالکیت 

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

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی:۱۱۹۲۴۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 
علیرضا براری

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۰3۴۶ و رای اصالحی ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۲۱۶۲ 
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 ۱3۱۰۴ صادره از تهران ** 3۲/۲۴/۲۴ 
سهم مشاع از ۱۹۰/۹3 سهم ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۹۰/۹3 
متر مربع از پالک شماره ۴۷۸ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در ورامین بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین خریداری از مالکیت محبوبه میری ** محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱۴۰۰/۶/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۱۲

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

محمود داودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 3۰۴

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۰3۴۷ و رای اصالحی ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۲۱۵۲ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی بیلچی کنگرلو فرزند ناصر به شماره شناسنامه ۱۸۹۴۹ صادره از ورامین ** پالک 
ثبتی 3۲/۲۲ سهم مشاع از ۱۹۰/۹3 سهم ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۹۰/۹3 متر مربع از پالک شماره ۴۷۸ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در ورامین 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از مالکیت محبوبه میری ** محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱۴۰۰/۶/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۱۲

محمود داودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 3۰۲

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۰3۵۰ و رای اصالحی ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۲۱۵۸ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ناصر زرقومی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۲۸۲۹ صادره از تهران ** 3۲/۲۲ سهم 
مشاع از ۱۹۰/۹3 سهم ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۹۰/۹3 
متر مربع از پالک شماره ۴۷۸ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در ورامین بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین خریداری از مالکیت محبوبه میری ** محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱۴۰۰/۶/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/۱۲

محمود داودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 3۰3

مفقودی نورآباد
  GTXI برگ سبزخودرو سواری پراید  صبا
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شماره شهربانی: ۴۱ ایران  ۲۷3ص ۱۵ 
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شماره موتور: ۲3۲۵3۲۶
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

براساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت 
صاحبان  به  تسهیالت  پرداخت  پرداخت  و  نام  ثبت 
نیز  و  کرونا  از  دیده  آسیب  به شدت  کسب وکارهای 
و  فرهنگ  جوانان،  و  ورزش  گردشگری،  حوزه های 
هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی به ترتیب تا پایان 

آذرماه و بهمن ماه تمدید شد.
مهلت  تمدید  بخشنامه ای  طی  مرکزی  بانک 
ثبت نام و پرداخت تسهیالت صاحبان کسب وکارهای 

حوزه های  نیز  و  کرونا  از  دیده  آسیب  شدت  به 
و  هنر  و  فرهنگ  جوانان،  و  ورزش  گردشگری، 
عامل  بانک های  به  را  هوایی  و  ریلی  نقل  و  حمل 

ابالغ کرد.
مدت  مرکزی،  بانک  ابالغی  بخشنامه  براساس 
تا  بانک ها  پایان آذرماه و مهلت پرداخت  تا  نام  ثبت 

پایان بهمن ماه تمدید شده است.
حداکثر  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  همچنین 

پایان بهمن ماه فرصت دارند تسهیالت مذکور را  تا 
پرداخت کنند. 

در چهار  کرونا  از  دیده  آسیب  مشاغل  صاحبان 
رسته گردشگری، فرهنگ و هنر، حمل و نقل ریلی و 
هوایی و ورزش و جوانان جهت ثبت نام و بهره مندی 
از تسهیالت حمایتی کرونا می توانند به سامانه کارای 
https:// وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به نشانی

kara.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

بخشنامه جدید بانک مرکزی؛
تمدید مهلت پرداخت تسهیالت کرونا تا پایان بهمن ماه 
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تورج اصالني در جشنواره مستند ایتالیا

به  مقدس،  نان  مستند  فیلم 
و  ذبیحی  رحیم  زنده یاد  کارگردانی 
به تهیه کنندگی تورج اصالنی، جایزه 
اصلی  رقابتی  بخش  مستند  بهترین 
بیست و چهارمین جشنواره بین المللی 
فیلم  دین امروز در کشور ایتالیا را از آن 

خود کرد. این مستند در جدیدترین و نهمین 
حضور بین المللی خود به نمایندگی از سینمای ایران، در بخش رقابتی 
امروز، در  بین المللی فیلم  دین  اصلی بیست و چهارمین دوره جشنواره 
ایتالیا روی پرده رفت و مورد استقبال تماشاگران  شهر ترنتو در کشور 
و عالقمندان به سینما قرار گرفت و توانست جایزه بهترین مستند این 

رویداد معتبر سینمایی را تصاحب کند. 
این جشنواره از 3۱ شهریور تا روز گذشته ادامه داشت و در نهایت 

برندگان خود را معرفي کرد.

درخشش فاطمه معتمدآریا در آمریکا

بنفشه  یی  سینما فیلم 
زندی  مونا  کارگردانی  به  آفریقایي، 
ضا  علیر تهیه کنندگی  و  حقیقی 
 ۴ دریافت  به  موفق  شجاع نوری 
دوره جشنواره  از چهاردهمین  جایزه 

در  شد.  سانفرانسیسکو  ایرانی  فیلم های 
بین المللی  جشنواره  که  برندگان  فهرست 
کارگردانی،  بهترین  زندی حقیقی  مونا  است  کرده  اعالم  سانفرانسیسکو 
فاطمه معتمد آریا بهترین بازیگر زن، حمیدرضا بابابیگی بهترین فیلمنامه 
و بنفشه آفریقایی عنوان بهترین فیلم این جشنواره را از آن خود کردند. 
بنفشه آفریقایی که سال گذشته در ایران به صورت آنالین اکران شد، 
بوستون،  آتالنتا،  آمریکایی دیگری چون  این در فستیوال های  از  پیش 
هیوستون، تگزاس، سن لویس و فینیکس نیز حضور داشته و به نمایش 
درآمده است. سعید آقاخانی و رضا بابک دیگر بازیگران این فیلم هستند.

حراج نقاشي هاي محمدعلي کلي

از  کمیاب  و  نادر  مجموعه ای 
محمدعلی  نقاشی های  و  طراحی ها 
کلي، فوق ستاره پیشین و فقید دنیای 
در حراج خانه  دیگر  روز  مشتزنی چند 
گذاشته  حراج  به  نیویورک  بونامز 

می شود. 
این مجموعه ۲۴ قطعه اثر هنری است 
که بسیاری از آنها طرحی شبیه کارتون و کاریکاتور دارند و پای برخی 
هم امضای محمدعلی به چشم می خورد اما آنچه با دیدن نقاشی ها و 
طراحی ها بیش از همه دیده می شود، عالقه آشکار او به دین و مذهب و 

البته موضوع عدالت اجتماعی است.
رینگ  درون  را  خودش  نقاشی  چند  در  محمدعلی  اینکه  ضمن   
مشتزنی تصویر کرده است. زندگي او براي همه مردم آشکار بود ولي 

کمتر کسي از عالقه شدید وي به نقاشي خبر داشت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

در انتهاي روز با هانیه توسلي

بهرام بیگی  بابک  جدید  فیلم 
چهره،  به  چهره  به  این  از  پیش  که 
شناخته می شد تغییر نام داد و به در 
انتهای روز، تبدیل شد. با درخواست 
به  فیلم  تهیه کننده  کوهیان  مهدی 
داستانی  فیلم  نام  سینمایی،  سازمان 

چهره به چهره به در انتهای روز تغییر کرد. 
این فیلم که دومین تجربه بهرام بیگی است در شهر کاشان فیلمبرداری 
شده است. هانیه توسلی، رضا بهبودی، خیام وقارکاشانی، مهتاب ثروتی، 
شایسته سجادی، حسام رضائیان و با حضور شبنم مقدمی بازیگران در 

انتهای روز هستند.
 در خالصه داستان فیلم آمده: سرنوشت آدمها مثل خیابانهای شهر 
گاه در چهارراهی به هم می رسند و از هم عبور می کنند، گاهی موازی هم 

پیش می روند. گاهی هم سرنوشت مثل کوچه بن بستی است!
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فراخوان جشنواره موسیقي فجر

بازار موسیقي داغ مي شود...

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد9 
تلفن: ۲630۵۸۲4- فکس: ۲630۵۸۲4 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵۸ 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲7۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

برگزاری  زمان  اعالم  با  همزمان 
سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر، 
سوی  از  غیررقابتی  بخش  فراخوان 

دبیرخانه این جشنواره منتشر شد.
بخش  ن  ا خو ا فر گذشته  ز  و ر
جشنواره  هفتمین  و  سی  غیررقابتی 
آیین نامه  اساس  بر  که  فجر  موسیقی 
 ، یی سا شنا ف  هد با  ه  ر ا جشنو
ظرفیت سازی و حمایت از فعالیت های 
خالقانه هنرمندان و گروه های موسیقی 
سراسر کشور با اولویت معیارهای هنری 
در هر شاخه از موسیقی تهیه و تنظیم 
هنرمندان  و  گروه ها  شد.  منتشر  شده، 
فعال در عرصه اجرای صحنه ای از اول 
دارند  فرصت  امسال  دی  اول  تا  آبان 
سایت  در  جشنواره  شرایط  اساس  بر 
جشنواره موسیقي ثبت نام یا به صورت 
حضوری آثار خود را به دبیرخانه جشنواره 
ارائه کنند. هیأت انتخاب آثار و گروه های 
جشنواره با انتشار این فراخوان از کلیه 
در  فعال موسیقی  و هنرمندان  گروه ها 
عرصه اجرای صحنه ای دعوت می کند 
دقیق  مطالعه  با  تمایل  صورت  در 
خود  مدارک  و  آثار  ارسال  و  فراخوان 
در برگزاری و هرچه پربارتر شدن این 

رویداد هنری مشارکت کنند.
سی  و هفتمین جشنوارۀ موسیقی 
سالگرد  گرامیداشت  با  همزمان  فجر 
 ۲۴ از  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی 
حسن  دبیری  به   ۱۴۰۰ بهمن   ۲۹ تا 
)جایزه  رقابتی  بخش های  در  ریاحی 
و  می شود  برگزار  غیررقابتی  و  باربد( 
جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و 
نشست های پژوهشی برنامه های دیگر 

این دوره خواهد بود
اساس  بر  رو  پیش  خوان  فرا
شناسایی،  هدف  با  جشنواره  آیین نامه 
ظرفیت سازی و حمایت از فعالیت های 
خالقانه هنرمندان و گروه های موسیقی 
سراسر کشور، با اولویت معیارهای هنری 
در هر شاخه از موسیقی، تهیه و تنظیم 
با  جشنواره  برگزاری  ستاد  است.  شده 
گروه ها،  همه  از  فراخوان  این  انتشار 
هنرمندان  و  ارکسترها  آنسامبل ها، 
صحنه ای  اجرای  عرصه  در  موسیقی 
با  تمایل،  صورت  در  می کند،  دعوت 
و  آثار  ارسال  و  فراخوان  دقیق  مطالعه 
مدارک خود، در برگزاری و هرچه پربارتر 
شدن این رویداد هنری مشارکت کنند.

شرایط حضور در جشنواره موسیقي 

فجر بدین ترتیب مي باشد:
و  آنسامبل ها  گروه ها،  ۱-همه 
ارکسترهای گوناگون بدون محدودیت 
گونه های  به  توجه  با  نفرات  تعداد  در 
رسمی موسیقی در کشور می توانند در 

این فراخوان شرکت کنند.
بخش  در  شرکت  ۲-متقاضیان 
گروه نوازی با خوانندگی بانوان، با توجه 
به شرایط برگزاری جشنواره در دوران 
ویروس کووید ۱۹، در صورت برگزاری 
انتخاب  در صورت  حضوری،  شیوه  به  
نهایی قطعا در جدول جشنواره گنجانده 

خواهند شد.
انتخاب  هیات  گزینش  3-شیوه  
اساس  بر  و گروه ها نخست صرفا   آثار 
ویژگی ها  موسیقایی،  فنی  معیارهای 
گروه ها  و  موسیقی  اجرای  اصول  و 
همچون تکنیک و فن اجرا، موزیکالیته، 
دینامیک، رعایت ویژگی های سبکی و 
کوک  تمپورال،  اکول،  آثار،  شیوه  ای 
دقیق و اینتروال خواهد بود. همچنین در 
هم نوازی ها اصول هم نوازی، هماهنگی 
بر  حضور  آداب  و  صدادهی  کیفیت  و 
صحنه اجرا معیار اصلی انتخاب است. 
اجراهایی که واجد شرایط  از آن،  پس 

خواهند  قرار  انتخاب  اولویت  در  باشند 
گرفت: الف( هنرمندان و گروه هایی که 
برای نخستین بار در جشنواره موسیقی 
هنرمندان  ب(  می کنند.  شرکت  فجر 
)رپرتوار(  کارگان  که  گروه هایی  و 
اختصاصی و ویژه برای اجرای جشنواره 
آماده کرده اند. ج( گروه هایی که عضو 
)سرپرست،  اصلی  اعضای  در  مشترک 
گروه های  دیگر  با  تکنواز(  خواننده، 

شرکت کننده نداشته باشند.
۴-ترکیب اعضای گروه در زمان 
فرم  با  مطابق  باید  جشنواره،  اجرای 
ثبت نام و نمونه تصویری ارسالی باشد. 
پیش بینی نشده  اتفاق  بروز  صورت  در 
جزئی  تغییرات  به  منجر  که  موّجه  و 
گروه  گروه شود، سرپرست  ترکیب  در 
وقت  اسرع  در  را  مراتب  است  موظف 
دبیرخانه جشنواره  به  کتبی  به  صورت 
اطالع دهد تا نتیجه پس از بررسی به 

گروه اعالم شود.
۵-هر اجرا شامل یک بخش، بدون 
تنفس، با مدت زمان بین 3۰ تا ۴۵ دقیقه 

خواهد بود.
تاریخ،  مکان،  جشنواره  ۶-ستاد 
ساعت و نحوه اجرا )آنالین، آفالین یا 

حضوری( را با توجه به وضعیت و شرایط 
سالمت جامعه، هماهنگی با ستاد ملی 
کرونا و مسائل فنی تعیین خواهد کرد.

۷-رعایت حقوق مادی و معنوی 
پدیدآورندگان آثار ارائه شده در جشنواره 
)موسیقی، شعر و متن( بر عهده متقاضی 

است.

۸-بدیهی است اعالم نظر نهایی 
برای حضور گروه ها در جشنواره منوط 
انتخاب گروه ها و آثار و  به نظر هیات 
ستاد برگزاری جشنواره خواهد بود و حق 
اعتراض و تجدید نظر برای گروه های 

متقاضی وجود نخواهد داشت.
نظر  اساس  بر  که  ۹-گروه هایی 

هیات انتخاب گروه ها و آثار به جشنواره 
راه پیدا می کنند، باید تا پایان جشنواره 
ثبت  تعهدات خود که در فرم  به همۀ 
این  غیر  در  کنند.  عمل  شده  درج  نام 
صورت، ستاد جشنواره می تواند به دلیل 
گروه  ذکرشده،  تعهدات  نشدن  انجام 
دیگری را با هماهنگی هیات انتخاب، 

جایگزین ایشان کند.
۱۰-مرجع رسمی جشنواره جهت 
رایزنی با متقاضیان، دبیرخانه جشنواره 
خواهد بود و همه تماس ها و مراودات 
کاری از طریق دبیرخانه رسمیت خواهد 
داشت. مهلت ارسال مدارک از اول آبان 

تا اول دي ماه مي باشد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

محمـد خزاعـی، رئیـس جدید 
سـازمان سـینمایي روز گذشـته بـا 
حضـور در جمـع معاونـان، مدیران 
کل و مدیران موسسـات تابعه رسما 
فعالیـت خـود را بـه عنـوان رئیـس 
سـازمان سـینمایی آغـاز کـرد و از 
خدمـات حسـین انتظامـی، رئیـس 

پیشـین ایـن سـازمان تقدیر شـد.
محمـود  کـه  جلسـه  ایـن  در 
شـالویی مدیـرکل حـوزه وزارتی به 
نمایندگـی از وزیر فرهنگ و ارشـاد 
محمـد  داشـت،  حضـور  اسـالمی 
خدمـات  از  قدردانـی  بـا  خزاعـی 
حسـین انتظامی گفت: ُحسـن خلق 
ایشـان در مدیریـت فرهنگـی حتی 
قبل از اینکه در سـازمان سـینمایی 
حضـور داشـته باشـند زبانـزد همـه 
دوسـتان در وزارت فرهنگ و ارشاد 
بـوده اسـت و بـه عنوان یـک مدیر 
فرهنگی شـناخته شـده هسـتند. در 
عرصـه هـای سـینما و مطبوعـات 
مشـهود  کامـال  ایشـان  خدمـات 
اسـت. به سـهم خـودم از او تشـکر 
همچنـان  امیـدوارم  و  کنـم  مـی 

همـراه ما باشـند.
سـینمایی  سـازمان  رییـس 
بـا  اینکـه  از  ابـراز خوشـنودی  بـا 
حمایـت اهالی سـینما، رسـانه ها و 
اعتمـاد آقـای دکتر اسـماعیلی این 
مسـئولیت را پذیرفتـه اسـت ادامـه 
داد: قرار نبود به سـازمان سـینمایی 
بیایـم و حضـورم در سـازمان تقریبا 
منتفـی شـده بود امـا اتفاقاتی افتاد، 
جلسـاتی برگزار شد و بار مسئولیت 
مـا  دوش  بـر  سـینمایی  سـازمان 
گذاشـته شـد. دعا می کـردم همکار 
دیگـری در ایـن جایگاه قـرار گیرد 
و مـا همچنان در کنارشـان باشـیم 
و بـه تولیـد ادامـه بدهـم. پیـش از 
ایـن هـم مسـئولیت هایی بـه بنـده 
پیشـنهاد شـده بود کـه ترجیح دادم 
حداقـل  و  مدیریـت  عرصـه  وارد 

سـینما نشوم و همیشـه از مدیریت 
پرهیـز می کـردم. فرصـت  سـینما 
تغییـر و تحـول در سـینما بـا بارقه 
هـای امیـد به وجـود آمـده در بین 
هنرمنـدان و رسـانه ها و مسـئوالن 
فرهنگـی ارشـد کشـور بـرای مـا 
عوامـل اجرایی بسـیار اندک اسـت. 
گاهشـمار سازمان سینمایی از امروز 
آغـاز شـده و تـا ۴3 مـاه آینـده بـه 
پایـان خواهد رسـید. اعتمـاد اهالی 
فرهنـگ و هنر و خانواده سـینما به 
مسـئولین فرهنگـی کشـور بهترین 
و  سـر  و  خدمـت  بـرای  پشـتوانه 
سـامان دادن بـه چالش هـای جدید 

حوزه سـینما اسـت.
اظهـار  بـا  خزاعـی  محمـد 
امیـدواری از اینکـه در مسـئولیتی 
بتوانـد  شـده  سـپرده  او  بـه  کـه 
مفیـد واقـع شـود گفـت: سـینمای 
اسـت  ارزشـمند  و  غنـی  ایـران 
ایـن  اسـالمی  انقـالب  از  بعـد  و 
سـینما بـا تغییـر رویکـرد و افق هـا 
خوبـی  دسـتاوردهای  و  جهش هـا 
داشـته اسـت ولـی ایـن بـه هیـچ 
وجـه بـه معنـای نزدیک شـدن به 
در  و  نیسـت  ایده آل هـا  و  اهـداف 
گام دوم انقـالب بـه لـزوم حرکـت 
بـر ریـل انقـالب و ایجـاد تحـرک 
انقالبـی در همه بخش های سـینِما 
و هنـر اعتقـاد دارم و همچنیـن بـه 
ضرورت تحول سـاختارها و مدل ها 
و اسـتراتژی و کالبدشکافی و درون 

درمانـی سـینما نیـاز داریـم و برای 
ایجـاد ایـن تحول بـه تعبیر رهبری 
نیازمنـد بازسـازی انقالبی هسـتیم.

وی با بیان اینکه وابسـتگی به 
میزها و پسـت ها مهم نیسـت، مهم 
درسـت خدمت کردن بـه خلق خدا 
و ارائـه خدمات شایسـته بـه جامعه 
در راسـتای منافع ملی است، اظهار 
کرد: بـه رغم رهنمودهـای رهبری 
انقـالب در خصوص اهمیت سـینما 
همچنـان، ایـن حوزه مهـم و مرجع 
ماننـد  و  نشـده  شـکوفا  و  پویـا 
حـوزه  در  بخش هـا  از  بسـیاری 
بـر  ایشـان  مطالبـات  سـینما هـم 

زمیـن مانده اسـت.
خزاعـی بـا تاکیـد بـر اینکـه 
و  فرهنگـی  هـای  حرکـت  تمـام 

در  سـینمایی  سـازمان  در  هنـری 
بایـد  خارجـی  و  داخلـی  عرصـه 
بـرای  ملموسـی  دسـتاوردهای 
سـینمای ایـران و اهالـی سـینما و 
مردم و انقالب داشـته باشـد گفت: 
اگر احسـاس شـود حرکت ها بیشتر 
جنبـه نمایشـی دارد قطعـا بازنگری 

خواهـد شـد.
رییـس سـازمان سـینمایی بـا 
مدیـران  همـه  زحمـات  از  تقدیـر 
وزیـر  داد:  ادامـه  گذشـته  ادوار  در 
فرهنـگ و ارشـاد از مـا انتظارات و 
خواسـته هایی دارند کـه می خواهند 
اجـرا شـود که سـراغ آنهـا خواهیم 
خوبـی  خبرهـای  ایشـان  رفـت. 
در  خـوب  اتفاقـات  و  دولـت  از 
سـازمان سـینمایی بـه مـن دادنـد. 
مـن بـا یـک روشـن بینی خوبی بر 
اسـاس قول هایـی که وزیـر محترم 
فرهنگ و ارشـاد بـه من دادند، وارد 
تنهـا  و  شـدم  سـینمایی  سـازمان 
درخواسـتم حمایـت بـود کـه ایـن 
حمایـت شـاخه های مختلفـی دارد.

اینکـه  بیـان  بـا  مدیـر  ایـن 
فرهنگـی  جدیـد  ماموریت هـای 
دولت در حوزه سـینما توسـط آقای 
دکتـر اسـماعیلی ابالغ شـده اسـت 
گفـت: ایـن برنامه ها بایـد با کمک 
اهالی سـینما و رسانه شکل اجرایی 

بخـش  بیشـترین  کـه  کنـد  پیـدا 
در جهـت تحقـق حـل مشـکالت 
از  رفـت  بـرون  و  سـینما  اهالـی 
تقویـت  اسـت.  موجـود  وضعیـت 
نیـروی انسـانی جدیـد، توجه جدی 
و  اسـالمی  انقـالب  بـه مضامیـن 
دفـاع مقدس و دیپلماسـی فرهنگی 
و منافـع ملـی و فیلم های اجتماعی 
و  سـالم  مضامیـن  بـا  کمـدی  و 
خانواده محـور قطعـا در دسـتور کار 
بـود.  خواهـد  سـینمایی  سـازمان 
سـاختار سـازمان سـینمایی از بـدو 
آقـای  جنـاب  همـت  بـا  تاسـیس 
شـمقدری شـکل گرفـت امابه طور 
کامـل اجرایـی نشـد. بررسـی نقاط 
ضعـف و قوت طرح مدون سـازمان 
سـینمایی در دستور کار قرار خواهد 
گرفـت و در صـورت فراهـم شـدن 
شـرایط و رفع مشـکالت اقتصادی 
شـد.  خواهـد  اجرایـی  تنـاوب  بـه 
بی شـک اهالـی سـینما و رسـانه و 
مسـئوالن فرهنگـی بـرای شـروع 
تحـوالت در سـینما بایـد صبورتر و 

شـکیباتر برخـورد کننـد.
در ابتـدای این جلسـه حسـین 
انتظامـی بـا بیـان اینکـه همکاری 
سـازمان  معاونـان  و  مدیـران  بـا 
بـوده  توفیـق  او  بـرای  سـینمایی 
محافـل  در  بارهـا  گفـت:  اسـت، 

مختلـف گفتـه ام که بـا بخش های 
مختلـف وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
امـا  داشـتم  همـکاری  اسـالمی 
یی  سـینما ن  ما ز سـا عـا  مجمو
باالتریـن معـدل نیروی انسـانی از 
جهـت فهم، تخصصی بـودن، نگاه 
جامـع، برنامه ریـزی، هماهنگـی و 
یکدلی دارد. از همکاران در سازمان 
سـینمایی بسـیار آموختم و امیدوارم 
همچنان بدرخشـند. عمـال نزدیک 
بـه 3 سـال در سـازمان سـینمایی 
بـودم و عملکـردی کـه ارائـه شـد 
نتیجـه زحمـات و هم افزایی هایـی 
بـود که بـا همـکاران این سـازمان 
صـورت گرفـت. در ایـن مـدت بـا 
وجـود اینکه شـرایط کرونایی عمال 
تـوان هـر برنامه ریـزی را در همـه 

بخش هـای کشـور گرفتـه بـود اما 
بـا همت دوسـتان شـرایط کاری به 

بود. نسـبت خـوب 
ینکـه  ا بیـان  بـا  نتظامـی  ا
و  فرهنـگ  شـان  در  هیچ وقـت 
سـینمای ایـران نتوانسـتیم خدمت 
کنیـم، خاطرنشـان کـرد: همـه مـا 
جمـع شـدیم تا بـه سـینمای ایران 
خدمـت کنیـم ، به برجسـته کردن 
جنبه هـای ارزش فرهنگـی، دینـی، 
همچنیـن  و  اعتقـادی  و  انقالبـی 
کسـب و کار در حـوزه فرهنـگ و 
سـینما تا موفق تر جلـوه کند. انصافا 
مـا نتوانسـتیم در حد ایـده آل ظاهر 
شـویم امـا در حـد تـوان، مدیـران 
نهایـت تـالش خـود را کردنـد و به 
دلیـل آنکـه نـگاه همدالنه داشـتند 
موجـب هم افزایـی فعالیت هـا شـد 
و از ایـن جهـت شایسـته احتـرام و 
قدردانـی هسـتند. آقـای خزاعـی با 
قبـول مسـئولیت ریاسـت سـازمان 
سـینمایی بزرگواری کردنـد زیرا در 
شـرایط فعلـی هر فردی مسـئولیت 
بزرگـی  نشـان دهنده  کنـد  قبـول 
و بزرگـواری اسـت. ُحسـن آقـای 
خزاعـی ایـن اسـت کـه همه بـا او 
سـابقه دوسـتی دارنـد و برخواسـته 
از سـینما اسـت بنابرایـن مناسـبات 
خیلـی  را  سـینما  اولویت هـای  و 
و  جـوان  روحیـه  می داننـد.  بهتـر 
نـگاه تحـول آفریـن ایشـان قطعـا 
بـه برنامه هـای توسـعه برنامه های 

او  بـه  می کنـد.  کمـک  سـینمایی 
دانیـم  مـی  و  می گوییـم  تبریـک 
ایـن  دارنـد  کـه  خوبـی  تـوان  بـا 
مسـئولیت را بـه سـرمنزل مقصـود 

می رسـانند.
بـه  کـه  لویی  شـا محمـود 
نمایندگـی از وزیر فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی در ایـن جلسـه حاضر بود 
بـا بیـان اینکـه امـروز شـروع بـه 
کار رسـمی آقـای خزاعـی اسـت و 
تودیـع و معارفـه رییـس سـازمان 
انتصاب هـای  روال  بـه  سـینمایی 
گذشـته بـا حضـور وزیـر فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی در جلسـه شـورای 
معاونـان وزارتخانه برگزار می شـود 
گفـت: آقـای انتظامـی از مدیـران 
و  اسـت  ارشـاد  وزارت  سـابقه  بـا 
مجموعـه فرهنگی کشـور همیشـه 
بـه وجـود چنیـن افـراد باسـابقه ای 
نیـاز مبـرم دارد. ایشـان بـا رفتـن 
وزارت  از  سـینمایی  سـازمان  از 
ارشـاد جـدا نشـده و کارهـای مهم 
دیگری توسـط ایشـان به سرانجام 
می رسـد. آقای خزاعی در جلسـات 
بـا آقـای دکتـر اسـماعیلی همواره 
بـر لـزوم حمایـت دولـت از حـوزه 
سـینما و هنرمنـدان تاکیـد داشـتند 
و آقـای وزیـر گفتنـد امـر مسـلمی 
اسـت و یقینـا از او حمایـت همـه 
جانبـه خواهیـم کـرد. امیـدوارم در 
رویکـرد جدیـد سیاسـتگذاری های 
فرهنگـی و هنـری دولـت، آقـای 
خزاعـی بـا پیشـینه موفـق و چهره 
طـول  در  کـه  شـده ای  شـناخته 
سـالیان متمـادی در بیـن اصحـاب 
فرهنـگ و هنـر و جامعه سـینمایی 
کسـب کردنـد بتواننـد منشـا خیـر 
باشـند. چیـزی کـه مهم و اساسـی 
اسـت اینکـه بتوانیم نـام اثرگذاری 
در طول خدمت داشـته باشـیم زیرا 
می شـود. تمـام  زود  مسـئولیت ها 

در این جلسـه برخی از معاونان 
و مدیران سـازمان سـینمایی نکاتی 

را مطرح کردند.

اولین نشست مدیران جدید سازمان سینمایي برگزار شد

محمد خزاعي: از اهالي عرصه فرهنگ و هنر تقاضاي حمایت و اعتماد دارم


