
رئیس اتاق بازرگانی ایران:

سوگولی پروری، یکی از مشکالت اقتصاد کشور است!
شورای  مجلس  در  آباد  اسد  مردم  نماینده 
مجلس  و  رییسی  دولت  اینکه  بیان  با  اسالمی 
یازدهم را شکستن انحصار چند ساله در مدیریت 
کشور می دانیم، گفت: امروز کشور به سرباز نیاز دارد چرا که 
مردم تجربه تلخ حضور ژنرال های پرادعا و صاحب کرسی  در 

دولت های مختلف را فراموش نکرده اند.

در جلسه علنی مجلس شورای  واله  کیومرث سرمدی 
اسالمی در نطق میان دستور گفت: در آغاز گام دوم انقالب 
اسالمی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، سپردن امور 
بی  و  ارزشمند  ایران  مردم  توسط  انقالبی  دولتی  دست  به 

نظیر است.
صفحه 2

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خبر داد:

اتصال همه پمپ بنزین های کشور
 به سامانه هوشمند سوخت

ادامه محدودیت های کرونایی تا رفع نگرانی
وزیر کشور از ادامه اعمال محدودیت های 
کرونایی تا زمان رفع نگرانی ها در خصوص 

نگرانی وقوع پیک ششم کرونا خبر داد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، احمد وحیدی پس 
از پایان جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در 
جمع خبرنگاران گفت: موضوع جلسه قرارگاه پیک ششم 
کرونا و نگرانی های موجود درباره آن بود. در حال حاضر 
22 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند و احتمال دارد بر تعداد 
آنها اضافه شود و بر همین اساس باید نسبت به وقوع پیک 
ششم حساس باشیم.وی ادامه داد: در مورد تقویت اجرای 
طرح شهید سلیمانی و همچنین مراقبتها، غربالگری ها، 
تستهای سریع و پی سی آر در راستای اجرای این طرح 

تاکید شد و مقرر شد این موارد توسعه پیدا کنند.
صفحه 2

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد،

لزوم معرفی شهید سلیمانی 
به عنوان الگوی نسل جوان برای مصونیت جامعه

4
صفحه 5شما گردشگر هستید یا مسافر؟

3

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1871- چهارشنبه 12  آبان  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
جواد نوروزبيگي: 

آینده خوبي در 
انتظار شبكه خانگي 

نيست!

6ورزش
شه بخش؛ 

اولين مدال آور 
بوکس ایران در 

رینگ جهانی

هنگ 7فر

بر  ساترا  سوي  از  كه  عجيبي  مميزي هاي  پي  در  روزها  اين 
توليدات شبكه نمايش خانگي اتفاق افتاده كه در نهايت منجر 
به گاليه بسياري از هنرمندان، تهيه كنندگان و حتي پلتفرم ها 
ادامه  از  دليل  همين  به  عالم،  قبله  و همچنين سريال  شد 
و  ساترا  از  شدت  به  نيز  مخاطبان  حاال  داد،  انصراف  پخش 

سانسورهايش خسته شده ...

دانيال شه بخش بوكسور وزن ۶۰ كيلوگرم ايران با صعود به 
مرحله نيمه نهايی مسابقات جهانی ۲۰۲۱ صربستان تاريخ ساز 
مختلف  ادوار  در  را  ايران  بوكس  مدال  نخستين  و  شد 

مسابقات جهانی به ارمغان آورد.

اصلی  خوانندگان  و  قهرمانان  می گويد:  خوانساری  كاشفی 
بسياری از رمان  ها، داستان های كوتاه و داستان های پيوسته ای 
كه در دوره قاجار نوشته شد، نوجوانان بودند كه اين مساله 

در كتاب »قصه های عهد قجر« نشان داده شده است.

کاشفی
 و قهرمانان 

»قصه های
 عهد قجر«

امروز کشور به سرباز نياز دارد نه ژنرال های پرادعا! لزوم سرمایه گذاری ۳0 میلیارد دالری
 برای توسعه صنعت نفت و گاز

و  نفت  صنعت  در  گذاری  سرمایه  عدم  نسبت  نفت  وزیر  تازگی  به 
گاز در سال های گذشته هشدار داد و اعالم کرد اکنون برای پاسخ به نیاز 
کشور به ۱۶۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در این حوزه نیاز داریم و اگر برای 
توسعه هزینه نشود، در آینده به واردکننده این محصوالت تبدیل می شویم، موضوعی 
که کارشناسان نیز روی آن صحه می گذارند و این مهم را هشداری جدی برای صنعت 

نفت و گاز کشور تلقی می کنند.
صفحه 3

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطالعیه 
شماره ۴ خود مواردی را در خصوص تجویز ُدز 

کرد. مسافران مطرح  واکسن  و  کووید۱۹  واکسن  سوم 
با  است:  آمده  بهداشت  وزارت  اطالعیه  متن  در 
و  کووید۱۹  واکسیناسیون  فنی  کمیته  مصوبات  به  توجه 

حداکثر  کسب  برای  المللی  بین  و  داخلی  مستندات  مرور 
ایمنی الزم و همچنین مراجعات افرادی که بدلیل اضطرار 
اول  شده)نوبت  دریافت  واکسن  نوع  قبول  عدم  و  سفر 
ذیل  موارد  هستند  مشکل  دچار  مقصد  کشور  در  دوم(  و 

اعالم می شود: 
صفحه 2

شرایط تزریق ُدز سوم واکسن کرونا اعالم شد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

200009۳498000111 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضای ۳416897227 مناقصه شماره 98/058  شماره مناقصه و تقاضا

FIIR FIGHTING PORTABLE WATER MONITOR  موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم
درخواستی

765.000.000 ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یكي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین 
شماره 12۳402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

15.۳00.000.000 مبلغ برآوردي مناقصه

5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي
 در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.  آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات
ارزیابي کیفي )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق 
سامانه ستاد ارسال می گردد.

 آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/
 مالی در سامانه ستاد

 استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- فاز های 15 و 16- ساختمان امور
کاال-اداره خرید پاالیشگاه ششم آدرس مناقصه گزار

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
 دو مرحله ای

نوبت اول
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة 

عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد 
و به پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های  ۴۴-3۶-۰773۱3۱8335 تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

شناسه آگهی:۱2۱۶23۰

برای  شهرسازی  و  راه  وزارت 
در  »مجردها«  ثبت نام  بار  چندمین 
تکذیب  را  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
با  سرپرست  خود  زنان  کرد:  اعالم  و 
علمی  نخبگان  سن،  سال   35 حداقل 
تنها  حرکتی،  جسمی-  معلول  افراد  و 
ثبت نام  امکان  که  هستند  مجردهایی 

در این طرح را دارند.
وزارت  دنیای جوانان،  گزارش  به 
راه و شهرسازی در پی انتشار محتوایی 
به نقل از وزیر راه و شهرسازی مبنی بر 
امکان ثبت نام مجردها در طرح جهش 
تولید مسکن اعالم کرد: محتوای اعالم 
حاضر  حال  در  و  نداشته  صحت  شده 
رفع  پیشنهاد  شهرسازی  و  راه  وزارت 
موانع قانونی استفاده از تسهیالت دولتی 
فاقد  مجردهای  برای  مسکن  بخش 
شرایط سرپرست خانوار و شرایط مندرج 
در تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرایی 
و  تولید  از  حمایت  و  ساماندهی  قانون 
اردیبهشت   5 مصوب  مسکن  عرضه 
۱388 را برای تصویب در شورای عالی 
مسکن و هیات وزیران پیگیری می کند.

یک  ماده  یک  تبصره  اساس  بر 
و  ساماندهی  قانون  اجرایی  آیین نامه 
حمایت از تولید و عرضه مسکن، زنان 

خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل 
35 سال سن، نخبگان علمی با معرفی 
بنیاد ملی نخبگان کشور و افراد معلول 
جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل 2۰ 
سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی 
در  می توانند  تأهل  شرط  بدون  کشور 
طرح جهش تولید مسکن شرکت کنند 
آنها  بودن  مجرد  برای  محدودیتی  و 

وجود ندارد.
برای سرپرستان  قانون  همچنین 
نگذاشته  سنی  محدودیت  ده،  نوا خا
سرپرست  فراد  ا این  که  چرا  است 
خانوار تعریف می شوند و برای قانونگذار 

متاهل یا سرپرست خانوار بودن مالک 
است.

مردان  و  زنان  می شود،  یادآوری 
متارکه  دلیل  به  که  خانوار  سرپرست 
و  می کنند  زندگی  مجردی  صورت  به 
خانوار  هستند  خود  فرزندان  سرپرست 
سن  مالک  بدون  و  می شوند  تلقی 

می توانند ثبت نام کنند.
بنا بر این گزارش، در حال حاضر 
تغییری در شرایط مجردها برای ثبت نام 
و  نشده  ایجاد  مسکنی  طرح های  در 
پیشنهاد امکان ثبت نام مجردها در طرح 
جهش تولید مسکن به شرط تاهل در 

در دست  واحد مسکونی  تحویل  زمان 
پیگیری است.

آیین نامه  یک  ماده  اساس  بر 
حمایت  و  ساماندهی  قانون  اجرایی 
فاقدین   « مسکن،  عرضه  و  تولید  از 
مسکن« شامل افراد سرپرست خانواری 
تکفل  تحت  افراد  و  خود  که  می شود 
)تاریخ   ۱38۴ فرودین  اول  از  آنان 
اجرای قانون برنامه چهارم توسعه( فاقد 
زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و 
از تاریخ 22 بهمن ۱357 از هیچ یک 
از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای 
تأمین  به  مربوط  غیردولتی  عمومی 
واحد مسکونی و  زمین،  مسکن شامل 
یا تسهیالت یارانه ای خرید و یا ساخت 

واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
اطالع رسانی  و  ارتباطات  مرکز 
متقاضیان  از  شهرسازی  و  راه  وزارت 
ورود  از  پس  کرد،  درخواست  مسکن 
https:// به سامانه ثبت نام به آدرس
saman.mrud.ir در صفحه اصلی 
در ذیل عنوان شرایط متقاضیان جزئیات 
مطالعه  را  ثبت نام  شرایط  به  مربوط 
به محتواهای غیرموثق که در  کنند و 
رسانه ها  برخی  و  اجتماعی  شبکه های 

منشتر می شود، توجهی نکنند.

صفحه 3

اطالعیه وزارت راه و شهرسازی؛

ثبت نام »مجردها« در طرح نهضت ملی مسكن ممنوع است!
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس 
این  من  نظر  گفت:  اسالمی،  شورای 
است که توییتر باید رفع فیلتر شود، چرا 
توییتر برای مسئولین آزاد باشد و برای 
مردم آزاد نباشد؟ من معتقدم وقتی که 
چرا  دارند،  حضور  توییتر  در  مسئولین 
باید برای مردم ممنوع باشد؟ اگر خالف 
باشد و مسئولین  باید  برای همه  است 
هم استفاده نکنند اما حاال که استفاده 
می کنند باید برای مردم هم آزاد شود؛ 
لذا من موافق این هستم که توییتر رفع 

فیلتر شود.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب 
مردمی  نیروهای  فراکسیون   رئیس 

به  مجلس  نگاه  درخصوص  انقالب، 
مجلس  در  گفت:  مجازی،  فضای 
محدودسازی  دنبال  به  وجه  هیچ  به 
اینترنت یا پلتفرم های مختلف نیستیم. 
نیستیم  محدودسازی  به دنبال  نه تنها 
آزادسازی  در خصوص  باید  بلکه حتی 

برخی پلتفرم ها اقدام کنیم.
وی ادامه داد: از جمله نظر من این 
است که توییتر باید رفع فیلتر شود، چرا 
توییتر برای مسئولین آزاد باشد و برای 
مردم آزاد نباشد؟ من معتقدم وقتی که 
چرا  دارند،  حضور  توییتر  در  مسئولین 
باید برای مردم ممنوع باشد؟ اگر خالف 
باشد و مسئولین  باید  برای همه  است 

هم استفاده نکنند اما حاال که استفاده 
می کنند باید برای مردم هم آزاد شود؛ 
لذا من موافق این هستم که توییتر رفع 

فیلتر شود.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در 
است  فضایی  توییتر  کرد:  بیان  ادامه 
که ایده ها، دیدگاه ها و نظرهای متعدد 
مطرح  مختلف  موضوعات  پیرامون 
را  بصیرت  آن  ما هم  مردم  و  می شود 
دارند که بتوانند ایده ها و نظرات مختلف 
که در عرصه های گوناگون ارائه می شود 
بصیرت  این  باید  ما  کنند؛  بررسی  را 
خودشان  که  کنیم  ایجاد  جامعه  در  را 

انتخاب کنند.

نیروهای  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  زیادی  خیلی  فکری  و  فرهنگی 
این  در  بتوانند  که  هستند  ما  جامعه 
عرصه حضور پیدا کرده و به شبهات و 

سواالت پاسخ بدهند.
توصیه  به  اشاره  با  میرتاج الدینی 
انقالبی در  رهبری به حضور نیروهای 
دیگر  سوی  از  گفت:  مجازی،  فضای 
فضای توییتر یک فضای نخبگانی است 
و ماهم که در حوزه آی تی دست باال 
را داریم لذا این می تواند بستری باشد 
که جوانان تحصیلکرده و طالب ما در 
این عرصه حضور پیدا کرده و نظرات و 
دیدگاه های انقالبی ما را به دنیا برسانند.

نماینده تبریز: توئیتر باید رفع فیلتر شود

معاون اجتماعی پلیس راهور خبر داد؛

مراسم 1۳ آبان با حضور مردم برگزار می شود
راهور  پلیس  اجتماعی  معاون 
امسال  اینکه  بیان  با  انتظامی  نیروی 
مراسم ۱3 آبان به حضور مردم برگزار 
می شود، از اعالم آمادگی پلیس برای 
دانش  راهپیمایی  باشکوه  برگزاری 
روز  در  مردم  اقشار  سایر  و  آموزان 

پنجشنبه خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، سرهنگ 
عین اهلل جهانی افزود: با توجه به برنامه 
پلیس  الزم  های  بینی  پیش  و  ریزی 
برای برگزاری راهپیمایی باشکوه دانش 
مراسم  این  آبان،   ۱3 روز  در  آموزان 
و  انسجام  یک  از  سال  هر  مانند  نیز 
هماهنگی خاصی برخوردار خواهد بود.

روز  رسیدن  فرا  به  اشاره  با  وی 
۱3 آبان و برگزاری راهپیمایی در این 
برگزاری  در صورت  داشت:  اظهار  روز 
هرگونه مراسم و راهپیمایی در این روز 

دانش آموزان و اقشار مختلف مردم در 
خواهند  حاضر  جاسوسی  النه  مقابل 
بینی  پیش  ارتباط  این  در  که  شد؛ 
زمینه  این  در  ترافیکی  محدودیت های 

اتخاذ شده است.
آبان   ۱3 مراسم  در  سپاه  فرمانده 

سخنرانی می کند
هماهنگی  شورای  م  مقا ئم  قا
تبلیغات اسالمی نیز از برگزاری مراسم 
سابق  جاسوسی  النه  مقابل  آبان   ۱3
حسین  ر  سردا نی  سخنرا با  آمریکا 

سالمی، فرمانده کل سپاه خبر داد.
اشجری  مجتبی  االسالم  حجت 
روز گذشته)سه شنبه( در نشست خبری 
مراسم یوم اهلل ۱3 آبان روز ملی مبارزه 
با استکبار جهانی گفت: مراسم ویژه روز 
ملی مبارزه با استکبار جهانی در تهران 
آمریکا  سابق  جاسوسی  مقابل النه  در 

ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه پیش رو )۱3 
آبان( با سخنرانی سردار سرلشگر حسین 
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  سالمی 

انقالب اسالمی برگزار خواهد شد.
وی افزود: »ایستادگی و مقاومت 
سلطه  فول  ا رمز  یران  ا ملت  ملی 
 ۱3 امسال  شعار  آمریکا«،  استکباری 

آبان است.
هزار  چهار  اجرای  به  اشجری 
صورت  به  کشور  سراسر  در  برنامه 
حضوری و مجازی اشاره کرد و گفت: 
امسال مراسم با توجه به واکسیناسیون 
عمومی که توسط دولت سیزدهم انجام 
فروکش  با  و  شد  خواهد  برگزار  شده، 
کردن این بیماری برنامه ها و مراسم از 
سال آینده همچون قبل از دوره کرونا 

برگزار شود.
۱3 آبان، سالروز سه رویداد مهم 

تاریخ ایران اسالمی، تبعید امام خمینی 
کشتار   ،۱3۴3 سال  در  ترکیه  به  )ره( 
دانش آموزان توسط رژیم ستم شاهی در 
سال  ۱357 )روز دانش آموز( و تسخیر 
سفارت آمریکا )النه جاسوسی( در سال 

۱358 است.
از  گروهی   ۱358 آبان   ۱3 در 
نام  با  دانشگاهی  مسلمان  نیروهای 
امام،   خط  پیرو  مسلمان  دانشجویان 
سفارت آمریکا را در تهران تسخیر کردند 
و به نام تسخیر النه جاسوسی معروف 
شد که یک رسوایی بزرگ برای هیأت 
حاکمه آمریکا شمرده شد. زیرا از اسرار 
شمار  بی  های  دخالت  و  ها  جاسوسی 
مختلف  کشورهای  و  ایران  در  آمریکا 
جهان پرده برمی  داشت. امام خمینی)ره( 
این حرکت را انقالبی بزرگتر از انقالب 

اول نامیدند.
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نماینده اسدآباد:
امروز کشور به سرباز نیاز دارد نه ژنرال های پرادعا!

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت 
مدیریت کشور  در  ساله  چند  انحصار  را شکستن  یازدهم  و مجلس  رییسی 
می دانیم، گفت: امروز کشور به سرباز نیاز دارد چرا که مردم تجربه تلخ حضور 
ژنرال های پرادعا و صاحب کرسی  در دولت های مختلف را فراموش نکرده اند.

کیومرث سرمدی واله در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در نطق 
میان دستور گفت: در آغاز گام دوم انقالب اسالمی که بنا به فرمایش مقام 
معظم رهبری، سپردن امور به دست دولتی انقالبی توسط مردم ایران ارزشمند 

و بی نظیر است.
 نماینده مردم اسدآباد در مجلس بیان داشت: خداوند را شاکر هستیم که 
به عقالنیت انقالبی بازگشته ایم و دولت رئیسی و مجلس یازدهم را شکست 

انحصار چند ساله در مدیریت کشور می دانیم. 
 سرمدی واله خاطرنشان کرد: امروز کشور به سرباز نیاز دارد چرا که 
دولت های  در  کرسی   صاحب  و  پرادعا  ژنرال های  حضور  تلخ  تجربه  مردم 

مختلف را فراموش نکرده اند.
 وی خطاب به رییس جمهوری گفت: مجلس به دولت جنابعالی اعتماد 
اجرایی کشور  امور  را قدر دانسته و در  اعتماد  این  حداکثری داشته و حتما 
جز همراهی و همفکری دخالتی نخواهد داشت. ما نمایندگان مدیران شما 
را در استان و شهرستان یاری خواهیم کرد و ضمن حفظ جایگاه نظارتی و 
تقنینی مجلس در حل مشکالت و پیش برد اهداف شما و همکارانتان در 

کنارتان خواهیم بود.
از  قدردانی  آباد در مجلس شورای اسالمی ضمن  اسد  نماینده مردم 
استان ها  فعالیت خود و حضور میدانی در  آغازین  ماه های  تدابیر دولت در 
مخصوصا  بودجه  کسری  جمله  از  مشکالت  برخی  است  بدیهی  گفت: 
اقدام عاجل  باید  قابل مالحظه است که مجلس  اعتبارات عمرانی دغدغه 

و منطقی اتخاذ کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: مهمترین 
مسئله داخلی در این ایام ساماندهی سریع وزارتخانه ها و مدیران میانی دولت 
است. انتظار می رود که نیروهای انقالبی، پرکار، پاکدست، متخصص، کاردان 
جایگزین مدیران مستقر شوند چرا که قطعا مسببان وضع کنونی اگر نسخه 
شفا داشتند نتیجه اش صف مرغ نمی شد. البته این موضوع منافاتی با حفظ 
مدیران خدوم و والیی که شایستگی را خود را فارغ از آنچه در سال های اخیر 

رقم خورده است،ندارد.
آرای  بررسی طرح شفافیت  در  تسریع  ادامه خواستار  در  واله  سرمدی 
قید  برداشتن  و  مسئوالن  اموال  شفافیت  قانون  اصالح  مجلس،  نمایندگان 
محرمانه از آن و تسریع در تصویب و ابالغ رتبه بندی معلمان - که به نوعی 

مردم آن را آزمون مجلس انقالبی می دانند- شد.
قوانین  تورم  از  ناشی  که  مختلف  قوانین  تعارض  اینکه  بیان  با  وی 
فعالیت های  در  را  خصوصی  بخش  و  دولت  پای  و  دست  است،  کشور 
است  رسیده  آن  وقت  کرد:  اظهار  است،  بسته  کشور  توسعه  و  اقتصادی 
که مجلس ضمن نظارت بر قوانین موجود با همکاری مرکز پژوهش های 
به  قوانین  و اصالح  بازبینی  به  نسبت  نظران  و همفکری صاحب  مجلس 

نفع مردم اقدام عاجل کند.
کشور  مالیاتی  نظام  در  کرد:  بیان  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
مشکالت جدی داریم از معلم، کارگر و کارمند قبل از پرداخت حقوق مالیات 
می گیریم اما صاحبان درآمدهای نجومی با رابطه و فساد مخارج خود را بر 
مردم تحمیل می کنند، نبود دولت الکترونیک و عدم شفافیت باعث عملکردهای 
سلیقه ای شده است البته امید فراوان داریم و با حضور مدیران جدید انضباط 

مالی دولت قطعا بهبود خواهد یافت.
با  را  کشور  می تواند  غیرکارشناسی  اظهارنظرهای  اینکه  بیان  با  وی 
ارز  درباره  مختلف  نظرات  کرد:  کند،خاطرنشان  مواجه  جدی  چالش های 
۴2۰۰تومانی در بودجه ۱۴۰۱ و مدیریت آن به دستاویزی برای برخی از جریان 
های خارج از مجلس تبدیل شده است، الزم است ضمن احصا راهکارهای دقیق 

تدبیری اندیشیده شود که مردم از عواید ارز دولتی بهره مند شوند.

شرایط تزریق ُدز سوم واکسن کرونا اعالم شد
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در اطالعیه شماره ۴ خود مواردی را در خصوص تجویز ُدز سوم واکسن کووید۱۹ 

و واکسن مسافران مطرح کرد.
در متن اطالعیه وزارت بهداشت آمده است: با توجه به مصوبات کمیته فنی 
واکسیناسیون کووید۱۹ و مرور مستندات داخلی و بین المللی برای کسب حداکثر 
ایمنی الزم و همچنین مراجعات افرادی که بدلیل اضطرار سفر و عدم قبول نوع 
واکسن دریافت شده)نوبت اول و دوم( در کشور مقصد دچار مشکل هستند موارد 

ذیل اعالم می شود: 
واکسن های  از  اولیه  واکسیناسیون  نوبت  باالی ۶۰ سال که دو  افراد   - ۱
اند،  استفاده کرده  برکت(  کووایران  و  بهارات  غیرفعال شده)سینوفارم، کوواکسین 
باید نوبت سوم واکسن ترجیحا مشابه نوبت اول)غیرفعال شده( به فاصله چهار ماه 

از نوبت دوم دریافت کنند. 
2 - در حال حاضر مستندات علمی برای دریافت ُدز چهارم واکسن به ویژه 
توصیه  ُدز چهارم  دریافت  لذا  نیست  موجود  در کشور،  واکسن های مصرف شده 

نمی شود. 
3 - در خصوص افرادی که به دلیل اضطرار سفر و عدم قبول نوع واکسن 
دریافتی توسط کشور مقصد، دچار مشکل شده اند کمیته سه نفره)اعضا به تشخیص 
دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور( تشکیل و مجوز تزریق یک یا دو 
نوبت واکسن آسترازنکا به عنوان نوبت دوم یا سوم به صورت موردی و بعد از بیان 
هشدارهای الزم در خصوص عوارض احتمالی و اخذ تاییدیه رضایت آگاهانه از فرد 
اقدام کنند.حداقل فاصله بین دریافت واکسن نوبت دوم و سوم یک ماه خواهد بود.

پوشش بیمه ای بیماران خاص افزایش می یابد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر افزایش پوشش بیمه ای بیماران 
خاص گفت: به عنوان عضوی از شورای عالی بیمه هر تصمیمی که توسط این شورا 

در خصوص پوشش هزینه های درمانی بیماران نادر لحاظ شود را اجرا می کنیم.
حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان نشست بررسی 
وضعیت بیماری های خاص با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران 
گفت: نشست امروز در ارتباط با کمک به بیماران نادر برگزار شد و در این نشست 
مقرر شد تا در بودجه سال آینده هزینه مورد نیاز بیماران نادر لحاظ شود، در ماه های 
انتهایی سال جاری نیز مقرر شد مسئله پوشش بیمه ای این بیماران در دستور کار 

شورای عالی بیمه قرار بگیرد.
افزایش می یابد،  قطعًا  بیماران خاص  بیمه ای  اینکه پوشش  بر  تأکید  با  وی 
عنوان کرد: به عنوان عضوی از شورای عالی بیمه نظر موافق و مساعد دارم و هر 
تصمیمی که توسط شورای عالی بیمه برای پوشش هزینه های درمانی بیماران نادر 
در نظر گرفته شود را در خصوص بیمه شدگان تأمین اجتماعی که نیمی از بیمه 

شدگان کشور هستند، لحاظ می کنیم.
وی با بیان اینکه در نشست امروز سازمان بهزیستی موظف شد که شرایط 
تحت حمایت قرار گرفتن بیمارانی که نیازمند دریافت خدمات توانبخشی هستند را 
بررسی کند، افزود: در حال حاضر نیز تعدادی از بیماران خاص از سازمان بهزیستی 

خدمات توانبخشی دریافت می کنند.
عبدالملکی با بیان اینکه در بودجه سال آینده مسئله تأمین بودجه الزم برای 
تحت پوشش قرار گرفتن بیماران نادر که نیازمند خدمات توانبخشی در بهزیستی 
آمادگی کامل دارد  اجتماعی  تأمین  داد: سازمان  ادامه  تأمین می کنیم،  را  هستند 
تا مصوبات شورای عالی بیمه در خصوص تحت پوشش قرار دادن درمان بیماران 

خاص که پرهزینه است را تأمین کند.
با وزیر بهداشت ،  بیمه  پایان خاطر نشان کرد: ریاست شورای عالی  وی در 
درمان و آموزش پزشکی است؛ امیدواریم این نشست طی روزهای آینده برگزار شود.

وزیر کشور خبر داد؛

ادامه محدودیت های کرونایی تا رفع نگرانی در مورد وقوع پیک ششم 
مه  دا ا ز  ا کشور  وزیر 
ی  یت ها د و محد ل  عما ا
کرونایی تا زمان رفع نگرانی ها 
پیک ششم  وقوع  نگرانی  در خصوص 

کرونا خبر داد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، 
احمد وحیدی پس از پایان جلسه قرارگاه 
در  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عملیاتی 
جلسه  موضوع  گفت:  خبرنگاران  جمع 
نگرانی  و  کرونا  ششم  پیک  قرارگاه 
حال  در  بود.  آن  درباره  موجود  های 
قرار  قرمز  در وضعیت  حاضر 22 شهر 
دارند و احتمال دارد بر تعداد آنها اضافه 
به  باید نسبت  شود و بر همین اساس 

وقوع پیک ششم حساس باشیم.
تقویت  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
اجرای طرح شهید سلیمانی و همچنین 
مراقبتها، غربالگری ها، تستهای سریع 
این  اجرای  راستای  در  آر  سی  پی  و 
موارد  این  مقرر شد  و  تاکید شد  طرح 

توسعه پیدا کنند.
دیگری  بخش  در  کشور  وزیر 
ارسال  به  اشاره  با  خود  صحبتهای  از 
برای شهرهای قرمز  اکیپ های خاص 
که به روند کنترل کرونا ویروس کمک 
در شهرهای  افزود:  و  کرد  اشاره  کنند 
خواهند  ارسال  ها  اکیپ  این  نارنجی 
به  شهرها  این  که  کنند  کمک  تا  شد 

قرمز تبدیل نشوند.
صورت  به  مدارس  بازگشایی 

حضوری، آنالین و ترکیبی
گیری  تصمیم  خصوص  در  وی 

در  گفت:  محدودیت ها  اعمال  درباره 
تغییری  محدودیت ها  اجرای  مورد 
پیشنهاداتی  مگر  است  نشده  حاصل 
برده  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  به  که 
شود و در آنجا تصمیم گیری شود اما 
مورد  در  نگرانی  رفع  تا  محدودیت ها 
دارد.  ادامه  پیک ششم همچنان  وقوع 
همچنین لغو محدودیت های شبانه نیز 
باید در ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی 

و تصمیم گیری شود.
موضوع   خصوص  در  کشور  وزیر 
ادامه فعالیت اصناف بعد از ساعت ۱2 
مصوبه  قبل  در  که  هرچه  گفت:  نیز 
بوده همچنان برقرار است و باید برابر 
ابالغیات سابق عمل شود. اصناف باید 
برای زدن دو ُدز واکسن خود اقدام کنند 

البته از ابتدای آبان اصناف با زدن یک 
ُدز از واکسن، فعالیت خود را آغاز کردند 
و این موضوع نیز مورد کنترل و رصد 

قرار گرفته است.
استان  سه  در  داد:  ادامه  وی 
غربی  آذربایجان  و  کردستان  قزوین، 
طرح هوشمند محدودیت ها به صورت 
پایلوت اجرا شده و نتایج خوبی داشته 
برای  دیگری  های  سامانه  باید  البته 
اتصال به این سامانه مشخص می شد 
که تصمیم گیری الزم انجام شد تا در 
در سراسر کشور  این طرح  بعد  مرحله 

انجام شود.
باید  اینکه  بر  تاکید  با  وحیدی 
محدودیت ها  درباره  گیری  تصمیم 
تصویب  و  بررسی  کرونا  ملی  ستاد  در 

مدارس  بازگشایی  برای  گفت:  شود 
آموزش و  قبلی که  ابالغیه های  برابر 
شد  خواهد  عمل  کرده  اعالم  پرورش 
 ، بهداشتی  پروتکلهای  رعایت  قطعا  و 
استفاده از ماسک و حفظ فاصله گذاری 
فیزیکی باید در دستور کار قرار گیرد و 
بازگشایی مدارس به صورت حضوری، 
شد.  خواهد  انجام  ترکیبی  و  آنالین 
البته در شهرهای قرمز مطابق وضعیت 

شهرهای قرمز عمل می شود.
انتصاب  خصوص  در  کشور  وزیر 
ما  گفت:  کشور  سراسر  در  استانداران 
مشورتها  همه  از  که  ایم  کرده  اعالم 
مورد  را  مشورتها  و  کنیم  می  استفاده 
بررسی قرار می دهیم؛ اما این موضوع 

جزو اختیارات دولت است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

سرپرست دانشگاه علوم پزشكی تهران:
خبرهای خوبی برای بهبود وضعیت دستیاران داریم

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه خبرهای خوبی 
برای بهبود وضعیت دستیاران داریم، گفت: با موافقت وزیر بهداشت، به 
منظور بهبود شرایط زندگی فراگیران راهکارهایی برای پرداخت مبتنی بر 

عملکرد ارائه کردیم که مراحل انجام آن در حال پیگیری است.
دکتر حسین قناعتی در مراسم شانزدهمین جشنواره آموزشی، پژوهشی 
و بین الملل ضمن بیان این مطلب گفت: تنها چیزی که امروز موجب رنجش 
خاطر من است، دوری از مجتمع و لحظات خوبی است که اینجا داشتم. 
شیرین ترین، زیباترین و مقدس ترین لحظات زمانی است که در بیمارستان 

امام خمینی)ره( می گذرد و در آن کار می کنیم.
نگاه های  انسان ها  افزود:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
کسب  برای  برخی  قدرت،  کسب  برای  برخی  دارند،  زندگی  به  متفاوتی 
ثروت و عده ای دیگر هم برای کسب شهرت تالش می کنند، ولی این که 
از زندگی چیست و بر اساس آن زندگی کنیم، مهم  ما بفهمیم هدفمان 
است. کسی که کار می کند تا نان همسر و فرزندانش را تامین کند هدفش 
خوب است، ولی می توان از آن باالتر را هم دید؛ این که هر کاری می کنیم 

هدفمان تنها رضای خدا باشد.
یاد  این ویژگی می توانم  برای  انسانی که  افزود: شاخص ترین  وی 
یافت،  مختلفی حضور  میدان های  در  که  او  است.  سلیمانی  کنم، شهید 
از مردم اربیل عراق، از مسیحی ها از یزیدی ها و ... دفاع کرد و جانش 
را به خطر گذاشت و در نهایت به مقام رفیع شهادت نائل شد. انگیزه او 
در این مسیر جز رضای خدا نبود و به یقین برای همه ما اسوه و الگوی 
خوبی است. ما هم سعی کنیم در همه امور خدا را ببینیم، آن وقت همه 

چیز زیبا می شود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه به سرعت رشد فناوری 
اطالعات در جهان اشاره و تصریح کرد: امروز مدل های مدیریتی دنیا تغییر 
کرده است، دیگر فردی به عنوان رئیس وجود ندارد. پیش از این الگوهای 
مدیریتی عمودی و سلسله مراتبی بود؛ ولی االن مدل های مدیریتی نوین 
مسطح و مشارکتی است. به گونه ای که همه افراد باید در مسیر رشد و 
تعالی سازمان شرکت کنند. ارزش ها تحول یافته و در هر حوزه ای که نگاه 

می کنیم، ستاره های درخشانی می یابیم.
نوین  روش های  مبدعین  از  یکی  گفته  به  اشاره  با  قناعتی  دکتر 
MRI در کنفرانس رادیولوژی وین، اظهار کرد: مبنای عملکرد بسیاری از 
تکنولوژی های جدید این حوزه برگرفته از دانش اساتید بنام ایرانی نظیر 
خوارزمی و خیام است که مایه مباهات همه ماست. وقتی به یک خانواده 
بزرگی تعلق داریم، این بزرگی التزام به همراه دارد و دیگر حق نداریم هر 
کاری انجام دهیم، باید کارهایمان درخور جایگاه و شأن این خانواده باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، وی با بیان 
اینکه مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره( گنجینه بزرگی است و جواهرات 
نابی در آن وجود دارد، خاطرنشان کرد: جواهرات این مجموعه مردم فقیر 
باید  نیازمند کمک ما هستند،  اینجا می آیند و  نیازمندی هستند که به  و 

قدر این را بدانیم.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین با بیان اینکه اخبار 
خوبی در خصوص بهبود پرداخت های دستیاران و فراگیران این دانشگاه 
زندگی  شرایط  بهبود  منظور  به  بهداشت،  وزیر   موافقت  با  گفت:  داریم، 
که  کردیم  ارائه  عملکرد  بر  مبتنی  پرداخت  برای  راهکارهایی  فراگیران 

مراحل انجام آن در حال پیگیری است.

شناسایی انبار مهمات جنگی در شهرک غرب
سرهنگ صادق قره باقری رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی تهران 
بزرگ اظهار کرد: ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی تهران در پی مقابله 
اشراف کامل اطالعاتی موفق  با  با مجرمان،  برخورد جدی  و  ناامنی  با عوامل 
شدند یکی از فروشندگان سالح و مهمات جنگی و شکاری غیرمجاز را در فضای 
با شناسایی هویت متهم و مخفیگاه وی در  افزود:  مجازی شناسایی کنند.وی 
حوالی شهرک غرب، نتیجه تحقیقات پلیسی به مرجع قضائی منعکس و دستور 

دستگیری متهم و بررسی از داخل مخفیگاهش اخذ شد.
این  ماموران  تهران تصریح کرد:  امنیت عمومی  پلیس  پایگاه دوم  رئیس 
پایگاه در صبح هشتم آبان ماه به مخفیگاه متهم اعزام و موفق شدند در این 
عملیات پلیس ضمن دستگیری متهم، 2 قبضه سالح شکاری غیر مجاز، 3۹۱ 

عدد فشنگ جنگی و ۴۹7 عدد فشنگ سالح شکاری کشف کنند.
سرهنگ قره باقری با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر 
با عامالن  مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد، تاکید کرد: پلیس به طور جد 
فروش سالح غیر مجاز در فضای مجازی برخورد شدید صورت خواهد داد و از 
شهروندان خواست تا در صورت مشاهده اینگونه موارد سریعا موضوع را با پلیس 

از طریق سامانه ۱۱۰ در میان بگذارند.

تکذیب آتش زدن یک زن به خاطر دختردار شدن! 
زن  یک  زدن  آتش  ماجرای  درباره  ماکو  تامین  شورای  رئیس  و  فرماندار 
رسانه ها  در  گذشته  روز  طی  که  ماکو  روستاهای  از  یکی  در  شوهرش  توسط 

انعکاس یافت، توضیح داد.
بومی  خبری  کانال های  و  اجتماعی  شبکه های  از  برخی  در  آبان   ۱۰ روز 
در آذربایجان غربی خبر سوزانده شدن یک زن توسط شوهرش منتشر شد. در 
این شبکه ها نوشته شده بود که طی روزهای اخیر، فاطمه رسولی اهل روستای 

قولیشکاک ماکو و مادر 5 فرزند دختر بالفاصله پس از آنکه جنسیت فرزند ششم 
او در پی انجام سونوگرافی دختر تشخیص داده شد، توسط همسرش به آتش 

کشیده شد.
علی محمدی ایروانلو فرماندار و رئیس شورای تامین ماکو در این خصوص 
سوژه  ماکو  روستاهای  از  یکی  در  شوهرش  توسط  زن  یک  زدن  آتش  گفت: 
به  توجه  با  و  است  دیگری  چیز  ماجرا  واقعیت  اما  شد،  اجتماعی  شبکه های 

بررسی های صورت گرفته، این موضوع تکذیب می شود.
او توضیح داد: حدود سه هفته قبل در پی اختالف خانوادگی در روستای 
قوریشکاک ماکو، زنی اقدام به خودسوزی کرده و بعد از بستری شدن در بیمارستان 
فجر ماکو به علت شدت سوختگی به ارومیه اعزام و به همین علت سوختگی باال 
متأسفانه جان خود را از دست داده بود.فرماندار ماکو افزود: طبق اعالم مدیر شبکه 
بهداشت و درمان ماکو و بررسی های صورت گرفته، این فرد حتی باردار هم نبوده 
و سخن رسانه ها در این خصوص نیز کذب است.محمدی بیان کرد: بعد از فوت 
این بانوی ماکویی، پرونده قضایی هم برای همسر او تشکیل شد ولی دالیلی 
برای قتل این زن توسط شوهرش پس از تحقیقات قضایی از سوی این مراجع 

ثابت نشده و این فرد نیز با قید وثیقه آزاد شده است.

خصومت  دلیل  به  شهروندان  خودروی  تخریب  و  کشی  عربده 
شخصی

سرهنگ علی محمدی رئیس پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 
اظهار کرد: اواخر هفته گذشته در پی تماس شهروندان با مرکز ۱۱۰ مبنی بر عربده 
کشی و فحاشی و تخریب ۶ دستگاه خودرو، توسط افراد ناشناس، تیمی از ماموران 

پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ وارد عمل شدند.
وی افزود: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد 3 شرور طی اختالف 
شخصی با یکی از اهالی محل ضمن عربده کشی و قدرت نمایی شیشه های شش 
دستگاه خودروی شهروندان ساکن در محل را تخریب کرده و پیش از حضور 
پلیس از محل وقوع جرم به سرعت گریخته اند.رئیس پایگاه ششم پلیس امنیت 
اقدام ضربتی  با اخذ دستورات قضائی و طی یک  عمومی تهران تصریح کرد: 
صبح روزهشتم آبان ماه تیمی از ماموران پلیس امنیت عمومی پایتخت 2 نفر از 
عامالن اصلی را در مخفیگاهشان در حوالی اتوبان محالتی دستگیر و برای ادامه 

تحقیقات به مقر پلیس امنیت عمومی پایتخت انتقال دادند.
محمدی در ادامه به معرفی این افراد شرور به دادسرا اشاره و بیان کرد: تالش 
برای دستگیری سایر مرتبطان این پرونده همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد.
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قدرت نسل بعدی معماری پردازنده های 
گرافیک آرم دوبرابر نسل قبل است

نسل بعدی معماری پردازش گرافیکی آرم معرفی شد. قدرت عملکرد این 
معماری نسبت به نسل قبلی آن، حدود دو برابر بهبود یافته است. آرم در معماری 

گرافیکی جدید خود، تمرکز زیادی روی بخش یادگیری ماشینی داشته است.
 ML Business Unit Ian Bratt، مدیر ارشد فناوری در بخش 
شرکت ARM نمایشی متخصر از سرعت عملکرد یادگیری ماشین با جدیدترین 
فناوری ARM در کنفرانس اخیر این کمپانی ارائه داده است. معماری گرافیکی 
گرافیکی  پردازنده  با  مقایسه  در  رسد،  می  راه  از   2۰22 سال  در  که   Arm
Mali-G7۶ در زمان تمرکز بر روی عملکرد کیفی هر هسته، بارگذاری های 
ML FP32 را ۴.7 برابر سریع تر انجام می دهد. چیزی که هنوز نامشخص است، 
 ARM این است که مشخصات عملکرد واحد پردازنده گرافیکی نسل جدید
و  انرژی  در مصرف  تاثیری  ML چه   FP32 در  افزار  این سخت  و عملکرد 
Arm Mali G-7۱۰ در  اجرای بازی ها خواهد گذاشت. پردازنده گرافیکی 
بحث یادگیری ماشین 35 درصد و در زمینه پردازش گرافیکی 2۰ درصد نسبت 

به Mali-G78 عملکرد سریع تری دارد.
به صورت  که   Arm Limited DevSummit کنفرانس  در  آرم 
آنالین برای سهام داران و توسعه دهندگان این شرکت برگزار شد، از نسل بعدی 
سخت افزار پردازش گرافیکی خود رونمایی کرد؛ پردازنده ای که انتظار می رود در 
سال 2۰22 به بازار عرضه شود و عملکرد آن نسبت به Mali-G7۱۰ حدود 
دوبرابر بهبود یافته است. بااین حال، بار کاری فناوری جدید آرم در مقایسه با 

فناوری 2۰۱8 این شرکت، تقریبا پنج برابر بیشتر است.
پردازنده های گرافیکی نسل بعد آرم از نظر عملکرد، دوبربر بهبود یافته اند 

و یادگیری ماشینی FP32 آن نیز 7/۴ برابر افزایش پیدا کرده است.
تجاری  واحد  فناوری  ارشد  مدیر  برات،  ایان   ،wccftech گزارش  به 
یادگیری ماشینی در آرم، سرعت عملکرد یادگیری ماشینی جدیدترین فناوری 
این شرکت را به نمایش گذاشت. بار کاری یادگیری ماشینی FP32 در معماری 
پردازنده ی گرافیکی آرم برای سال 2۰22، اکنون با تمرکز بر کیفیت عملکرد هر 

هسته، نسبت به Mali-G7۶ تا 7/۴ برابر بهبود یافته است.
ماشینی  یادگیری  در  آرم  جدید  پردازشی  معماری  که  نمی دانیم  فعال 
 7۱۰-Mal G چگونه بر عملکرد بازی ها تأثیر خواهد داشت. عملکرد ،FP32
در یادگیری ماشینی و عملکرد گرافیکی نسبت به Mali-G78 به ترتیب 35 

درصد و 2۰ درصد بهتر است.
بسیار  آرم  آینده ی  برای  ماشینی  یادگیری  حوزه ی  در  عملکرد  قدرت 
قرار  توسعه دهندگان  در دسترس  را  ابزارهایی  باید  این شرکت  است.  ضروری 
این  شدن  عملی  البته  کنند.  استفاده  بعد،  نسل  فناوری های  آخرین  از  تا  دهد 
اقدام به راحتی صحبت کردن در مورد آن نیست. ایان در مصاحبه اخیر خود با 

The Regiser گفت:
این چیزی بیش از افزون دستورالعمل ها و بهبود IP سخت افزاری است، 
فعال کردن عملکرد  برای  و کتاب خانه هایی  ابزارها  نرم افزار،  باید  ما همچنین 

یادگیری ماشینی فراهم کنیم.
با توجه به اینکه آرم در چند سال اخیر از یک شرکت نیمه راکد به توسعه 
و عرضه ی فزاینده  برای پیشرفت های معماری های گرافیکی تبدیل شده است، 
شده،  خریداری  انویدیا  توسط  اخیرا  آرم  که  موضوع  این  گرفتن  نظر  در  با  و 
مشخص نیست که تحوالت فناوری در این شرکت چگونه پیش خواهد رفت.

در  کالرا  سانتا  در  مستقر  شرکت  یک   )Arm Limited( لیمیتد  آرم 
گرافیکی  پردازنده های  تأمین کننده ی  »بزرگ ترین  به عنوان  که  است  کالیفرنیا 
مجزا و پردازنده های مرکزی« در حوزه های مختلف از جمله یادگیری ماشینی 
مالکیت  اکنون تحت  این شرکت  اینکه  به  با توجه  در جهان شناخته می شود. 
انویدیا فعالیت می کند، جالب است ببینیم غول پردازنده های گرافیکی، چگونه از 
فناوری آرم برای تولید تراشه های گرافیکی یک پارچه ی قدرتمندتر و استاندارد و 
همچنین حوزه های مختلفی مثل هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی پیشرفته، 

بهره خواهد برد.

دانشگاه  استاد  و  درمانگر  روان  
و  می  عمو ی  بخشی ها هی  گا آ
در  مهم  مولفه  دو  را  قبتی  خودمرا
دانست  کرونا  موج ششم  از  پیشگیری 
که  داده  آگاهی  باید  مردم  به  و گفت: 
هر  بیماری،  شیوع  دوران  به  ورود  با 
بار خطرات جانی، مالی، روحی و روانی 
گروه های  از  یک  هر  برای  متعددی 

جمعیتی تجربه خواهد شد.
مهدی عسکری پور روز سه شنبه 
در گفت وگو با خبرنگار دنیای جوانان 
افزود: اکنون باتوجه به شرایط حاکم بر 
جامعه، اخبار متعددی درباره خیز ششم 
در  هم  مدیران  می شود.  مطرح  کرونا 
در  خبری  سخنرانی های  و  نشست ها 

خصوص این موج هشدار می دهند.
منظور  به   : کرد تصریح  وی 
به  وورد  و  بیماری  شیوع  از  جلوگیری 
تیم  یک  باید  کرونا،  متعدد  خیزهای 
دولت  بدنه  از  خارج  ماهر،  کارشناسی 
و  پیشین  تجارب  کرونا،  مختلف  ابعاد 
مشکالت مقابله را در پیک های گذشته 

بررسی کنند.
برای  داد:  توضیح  مدرس  این 
عنوان  به  می تواند  مسائل  این  نمونه، 
مقاطع  رساله   و  پایان نامه  موضوع 
گرفته  قرار  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  ابعاد  و 
سیاسی و روانشناختی رویداد و همچنین 
علیرغم  ششم  موج  پیش بینی  علل 
سال  دو  طی  متعدد  موج های  گذران 

بررسی شود.
مجدد  شیوع  کرد:  تصریح  وی 
بیماری کشور را با آسیب های اقتصادی 
قطع  طور  به  می کند.  همراه  متعددی 
ششم،  خیز  بروز  و  بیماری  تشدید  با 
محدودیت های پیشین اعمال شده و این 
طرح برخی از اهل کسبه را برای تامین 
معاش روزانه با دشواری روبه رو می کند.
اشاره  با  همچنین  عسکری پور 

خیز  با  گفت:  درمان  کادر  خستگی  به 
ششم کرونا همچنین فشار مضاعف بر 
کادر بهداشت و درمان و بیمارستان های 
پرسنل  و  شده  آغاز  مجددا  کشور 
خارج  فعالیت  به  مجبور  درمانی  مراکز 
عالوه  مسائل  این  می شوند.  عرف  از 
کادر  روحی،  و  جسمی  آسیب های  بر 
دچار  را  جامعه  درمان  و  بهداشت 

فرسایش می کند.
وی ادامه داد: شیوع این بیماری به 
دفعات خستگی روانی و دلسردی مردم 
را به دنبال داشته و سبب می شود رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی کاهش یابد.
عسکری پور اضافه کرد: این مساله 
در حالیست که کنترل شیوع بیماری به 
دولت  بین  تعاملی  مساله  یک  عنوان 
رابطه  با  باید  و  شده  محسوب  ملت  و 
دوطرفه و دوستانه و همگنی و همدلی 

دولت و ملت نیز مدیریت شود.
کرد:  تاکید  دانشگاه  استاد  این 
باید از اتفاقات و تجارب گذشته عبرت 
تدریج  به  زمان  گذشت  با  گرفت. 
مخاطرات یک واقعه برای مردم عادی 
باید  بنابراین  می شود،  خسته کننده  و 

از  پس  که  کرد  آگاه  را  جامعه  مجددا 
واکسیناسیون نیز ضوابط بهداشتی مقابله 
با کرونا باید رعایت شود. مدیران وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز 
پیک های  به  ورود  اساسی  علل  باید 

متعدد طی 2 سال را بررسی کنند.
به  داد:  ادامه  روان درمانگر  این 
باوجود  که  شود  بررسی  مثال  عنوان 
علت  جامعه  درصد   5۰ واکسیناسیون 
ششم  پیک  به  کشور  ورود  احتمال 
تجاری،  کز  مرا بازگشایی  چیست، 
ادارات،  آموزشی،   - علمی  فرهنگی، 
تعطیلی  مراسم ها،  از  برخی  برگزاری 
جامعه  روانی  خستگی  مسافرت ها،  و 
بیماری  با  مقابله  در  تجارب  این  از  و 

استفاده شود.
وی با اشاره به ظرفیت صدا وسیما 
رسانه های  شد:  یادآور  زمینه  این  در 
جمعی در این خصوص می توانند نقش 
عمومی  آگاهی بخشی  جهت  به سزایی 
بازماندگان  از  گزارش  تهیه  کنند.  ایفا 
قربانیان کرونا، خانواده های بی سرپرست 
کز  مرا به  مراجعه  مار  آ فزایش  ا و 
خانوادگی،  خشونت های  روانشناسی، 

روانی  آسیب های  زوجین،  ناسازگاری 
افسردگی  و  اضطراب  از وسواس،  اعم 
که با بروز هر پیک کرونا شدت می یابد، 
می تواند اثرگذار و همراهی مردم را برای 

مقابله با بیماری افزایش دهد.
انگیزه  تقویت  در  تشویقی  نکات 
اثرگذار  با بیماری  عمومی برای مقابله 

خواهد بود
به گفته وی، اعالم آمارهای رسمی 
اقتصادی،  تبعات  کرونا،  پیک  هر  در 
خانه نشینی ها  تشدید  و  تردد  کاهش 
با  که  محدودیت ها  اعمال  دنبال  به 
نیز  بازمی گردد  بیماری  وج گیری  ا
می تواند انگیزه مردم را برای مقابله با 

کووید۱۹ تقویت کند.
به  امید  کرد:  خاطرنشان  وی 
بازگشایی مدارس، ورزشگاه ها، بازگشت 
و  خرید  مراکز  به  شکوفایی  و  رونق 
با  که  هم  خانوادگی  دورهمی های 
محقق  کشور  در  بیماری  تضعیف 
هر  و  یادآوری  مردم  به  باید  می شود، 
یک از این نکات تشویقی بدون شک 
نیز در تقویت انگیزه عمومی برای مقابله 

با بیماری اثرگذار خواهد بود.

یک استاد دانشگاه مطرح کرد؛

آگاهی بخشی و خودمراقبتی، دو راه جلوگیری از موج ششم کرونا 
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در شرایطی که تعدادی 
طرح  مجلس  نمایندگان  از 
صادرکنندگانی  جرم انگاری 
نیاورده اند  کشور  به  را  خود  ارز  که 
بخش  فعاالن  می کنند  پیگیری  ا  ر
خصوصی معتقدند ریشه اصلی مشکل 

صادرات نیست.
قبل  نیم  و  سال  سه  حدود  از 
جدید  دور  سرگیری  از  با  همزمان  و 
تحریم های آمریکا علیه ایران دولت وقت 
همزمان  به شکل  را  ارزی  سیاست  دو 
اجرایی کرد. از سویی بنا شد واردات بیش 
از ۱3۰۰ قلم کاال به کشور ممنوع شود 
و دیگر مجوزی برای واردات کاالهای 
لوکس، غیرضرور و همچنین کاالهایی 

که مشابه داخلی داشتند صادر نشود.
هدف  با  نیز  صادرات  حوزه  در 
که  شد  اعالم  کشور  نیازهای  تامین 
صادرکنندگان باید ارز حاصل از فروش 
محصوالت خود را در قالب تعهد ارزی 
به کشور بازگردانند. در سه سال و نیم 
گذشته بخش قابل توجهی از ارز مورد 
نیاز برای واردات کاالها از همین طریق 

زمان  تا  نظر می رسد  به  و  تامین شده 
این  کشور  ارزی  شرایط  شدن  عادی 

روال ادامه یابد.
فروکش  از  پس  که  شرایطی  در 
کردن نسبی اختالف نظرها میان بخش 
نظر  به  مرکزی  بانک  و  خصوصی 
جاری  سال  در  ارز  بازگشت  می رسید 
با  اما  کند  تجربه  را  بیشتری  آرامش 
طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس 
نگاری  جرم ا برای  اسالمی  شورای 

ارز  ماه  سه  ظرف  که  صادرکنندگانی 
ارائه  بازنگردانده اند  کشور  به  را  خود 
دادند بار دیگر اعتراض بخش خصوصی 

از سر گرفته شد.
در طول روزهای گذشته بسیاری 
از فعاالن این بخش اعالم کردند که در 
شرایطی که دولت نتوانسته ارز حاصل 
از صادرات خود را به کشور بازگرداند، 
بخش خصوصی در این سال ها فعاالنه 

عمل کرده است.

به اعتقاد فعاالن بخش خصوصی 
به  احتمالی  متخلفان  با  برخورد  برای 
جای صادرکنندگان شناسنامه دار دولت 
خصولتی  شرکت های  سمت  به  باید 
طول  در  کند.  حرکت  پتروشیمی ها  یا 
رئیسه  هیات  عضو  گذشته  روزهای 
اتاق بازرگانی ایران نیز اعالم کرده بود 
که برخورد این چنینی با صادرکنندگان 
موجب کاهش سرمایه گذاری و دلگرمی 
 – شافعی  خواهد شد.غالمحسین  آنها 
که  نیز   – ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
بخشی  در  کرده  سفر  سمنان  به  اخیرا 
از صحبت های خود یکی از مشکالت 
اقتصاد ایران را سوگولی پروری دانسته 
یک  با  تنها  برخوردها  شده  باعث  که 
گروه و امتیازها برای گروه دیگر باشد.

در  بازرگانی  اتاق  وی  گفته  به 
قالب شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی تالش می کند مصوباتی که 
تا  کنند  نهایی  را  دارند  اجرا  قابلیت 
سوی  از  شنوا  گوش  یک  دریافت  با 
نهادهای تصمیم گیر راهی برای مقابله 

با این سوگولی پروری به وجود آید.

دانشجویان شهریه خود را با دریافت تسهیالت قرض الحسنه بپردازند
تفاهم نامه،  این  اساس  بر  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاهی در سطح کشور، می توانند تسهیالت  از سوی هر واحد  دانشجویان معرفی شده 
از شهریه تحصیلی خود  با کارمزد حداکثر ۴ درصد ساالنه دریافت و بخشی  قرض الحسنه 

را با آن بپردازند.
در چارچوب این تفاهم نامه که با هدف حمایت از دانشجویان و جامعه فرهنگی کشور به 
امضا رسیده، معرفی شدگان دریافت تسهیالت می توانند از محل منابع بانک یک بار و تا سقف 
5۰۰ میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه دریافت کنند.مدت بازپرداخت تسهیالت پرداخت شده 
به هر یک از دانشجویان، به میزان تعداد کل ترم های باقی مانده از تحصیل دانشجو به عالوه 

یک ترم و حداکثر تا ۶۰ ماه )بر اساس اعالم دانشگاه( تعیین شده است.
بانک مهر ایران پیش از این نیز در چارچوب همکاری با نهادهای دانشگاهی همچون 
صندوق رفاه دانشجویان )وزارت علوم(، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، دانشگاه 
آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور و... سعی کرده است تا با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه از 
دانشجویان حمایت کند. این بانک در چارچوب تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی، حمایت خود از 

آینده سازان کشور را توسعه داده است.

بانک ها پیش قراول گشودن جبهه های جدید در سرمایه گذاری های بزرگ 
باشند

ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی  به گزارش روابط عمومی بانک مهر 
ایران )شادا(، دکتر سید احسان خاندوزی اظهار داشت: افزایش سرعت حرکت به سمت عدالت 
محوری و حمایت از تولید و تحقق کامل بانکداری بدون ربا، در صدر مطالبات دولت سیزدهم 

از نظام بانکی کشور قرار دارد. 
وزیر اقتصاد با اشاره به نامه اخیر خود به رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه 
در این نامه مطرح شد، مربوط به یکی از الیه های بسیار کوچک حقوق اعتباری و بانکی 
کشور است که متضمن دسترسی فعاالن اقتصادی و تسهیالت گیرندگان به قراردادهای خود 
و نحوه محاسبه سودها در سیستم بانکی، تضامین و وثائق، جرائم و ... است که باید به شکلی 

شفاف، عادالنه و با قابلیت دادخواهی در اختیار آنها قرار گیرد.
دکتر خاندوزی اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به سمت اهداف 
توسعه ای بانکی از جمله خروج از بنگاهداری غیر ضرور و حرکت به سمت سرمایه گذاری 
های بزرگ را از دیگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی خواند و افزود: بانک سپه مفتخر 
است به اینکه در زمانی که کشور نیازمند به سرمایه گذاری در پروژه هایی چون گل گهر، 
چادر ملو، سیمان هرمزگان، بید بلند و بویژه موضوع انتقال آب از خلیج فارس بود مشارکت 
خوبی کرده است.وی از سایر بانک ها نیز خواست، پتانسیل های خود را به سمت پروژه های 

پیشران توسعه ای جدید در کشور هدایت کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به موفقیت بانک سپه در اجرای طرح ادغام بانک های 
نظامی در این بانک، گفت: بانک سپه در این خصوص، از یک آزمون بزرگ، سربلند بیرون 

آمد؛ گر چه می دانیم، ابعادی از پروژه ادغام، هنوز باقی مانده و تکمیل نشده است.
دکتر خاندوزی افزود: باید از همه مدیران بانک های ادغامی و بانک سپه که نهایت تالش 
خود را کردند که این پروژه بدون هیچ آسیب جدی به سپرده گذاران، سهامداران و سرمایه 
گذاران مدیریت شده و به نتیجه برسد، تقدیر کرد و در خواست من از آقای ابراهیمی این است 
که به شکلی کار را ادامه دهند که در پایان سال ۱۴۰۱ شاهد فیصله کامل این پروژه باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به برخی چالش های مهم پیش روی بانک سپه هم گفت: دارایی 
های غیر مولد و بدون بازده، معضلی است که هم در بانک سپه و هم در سیستم بانکی کشور 

وجود دارد، اما در بانک سپه باید با اولویت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. 
دکتر خاندوزی افزود: چالش های حقوقی و مالی بانک سپه، بعد از فرایند ادغام، از دیگر 

مسایلی است که باید در کوتاه مدت در اولویت و مورد توجه ویژه قرار گیرد . 
وزیر اقتصاد در ادامه به منشور 3۱ بندی که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار 
گرفته است اشاره کرد و گفت: سرلوحه کار بانک در فرایند اصالح ساختار، باید ابتدا و پیش 
از هر چیز، پیگری و اجرای این منشور باشد به نحوی که بتوانیم بگوییم در پایان سال ۱۴۰۱ 
محورها و بندهای این منشور به طور کامل به سرانجام رسیده و پروژه ادغام خاتمه یافته است.
دکتر خاندوزی در پایان تاکید کرد : اصالح ساختار کسب و کار بانک سپه اولویت دیگری 
است که در دوران مدیریت جدید این بانک باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، به این معنا که 
استراتژی بانک به جهت مدل کسب و کار و شرکت های زیر مجموعه بانک به نحوی باشد 
که هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ می شود، سایر تصمیم ها نیز در شعاع آن و در سایه 

این تصمیم ها معنا پیدا کنند.

کشور  دیجیتالی  خسارت  پرداخت  برای  خوبی  الگوی  تجارت نو،  بیمه 
خواهد بود

رئیس کل بیمه مرکزی، با بیان اینکه شرکت بیمه تجارت نو رشد خوبی در تمام شاخص 
 های صنعت بیمه دارد، اظهار داشت: مدیریت این شرکت بیمه ای قول دادتا سال ۱۴۰۰ در 
حوزه تحول دیجیتال اقدامات قابل توجهی را در صنعت بیمه عملیاتی کند که امروز بهره برداری 

از اپلیکیشنن بنو نشان داد این شرکت توانسته تحول خوبی در این حوزه انجام دهد.
از  رونمایی  درحاشیه  سلیمانی  غالمرضا  تجارت نو؛  بیمه  عمومی  روابط  گزارش   به 
اپلیکیشن بنو در شعبه بیمه تجارت نو در استان آذربایجان غربی، با بیان اینکه مدیریت بیمه 
تجارت نو قول داد که اپلیکیشن های خوبی را برای سالجاری تدوین کند، تصریح کرد: امروز 
خوشحالم که این اپلیکیشن رونمایی شد.وی، با بیان اینکه دکتر نوراللهی از جمله مدیران 
خوش قول صنعت بیمه هستند، افزود: شرکت بیمه تجارت نو توانسته به عنوان اولین شرکت 

بیمه ای کشور خدمات امدادخودرو را در اپلیکیشن این شرکت رونمایی کند.
سلیمانی ضمن تبریک به مدیریت شرکت بیمه تجارت نو برای موفقیت در ایجاد تحول 
دیجیتال در صنعت بیمه کشور، ادامه داد: شرکت بیمه تجارت نو توانسته با بهره گیری از جوانان 
خالق، چابک، تحصیل کرده و کارآفرین با مدیریت دکتر نوراللهی و با راه اندازی اپلیکیشن بنو، 
الگوی سایر شرکت های بیمه ای باشد و امروز سایر شرکت های بیمه می توانند با بهره گیری 

از توانمندی این شرکت از آن الگوبرداری خوبی انجام دهند.
وی، با بیان اینکه با راه اندازی این اپلیکیشن دیگر نگرانی در زمینه تحول دیجیتال 
وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت  و توانمندی های شرکت بیمه تجارت نو می توان از 
طریق همین شرکت شاهد تحول خوبی در پرداخت خسارت دیجیتالی صنعت بیمه کشور بود.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به دستاوردهای قابل توجه شرکت بیمه تجارت نو در 
حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان، گفت: شرکت بیمه تجارت نو قول داده 
که روز ۱3 آذر ماه همزمان با روز بیمه محصول جدیدی بر مبانی بالکچین را رونمایی کند 
که از این موضوع بسیار خرسند هستم چرا که این شرکت توانسته در حوزه رقابتی صنعت بیمه 
به عنوان شرکتی موفق شناخته شود.سلیمانی خاطرنشان کرد: در بخش بیمه ای کشور سرمایه 
گذاری خوبی انجام نشده وصنعت بیمه نسبت به بانک ها عقب است که با اقدامات انجام گرفته 
توسط شرکت بیمه تجارت نو در بخش دیجیتال، می توان شاهد رفع این عقب ماندگی ها بود.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: بهره گیری از جوان های توانمند، خالق، خوش 

فکر و نوآور در شرکت بیمه تجارت نو نویدبخش تحول در صنعت بیمه است.

نگاهی به روند مثبت چند شاخص کلیدی عملکردی بانک دی 
نگاهی به چند شاخص کلیدی عملکردی بانک دی و مقایسه آن ها با سالهای پیشین 
نشان می دهد که همزمان با توسعه خدمات به مشتریان و نیز ارائه راهکارهای تازه برای حل 

مشکالت ساختاری، دستاوردهای قابل توجهی در این نهاد مالی محقق شده است. 
-به گزارش روابط عمومی بانک دی، این بانک ۱35 هزار میلیارد ریالی، در حالی توانسته 
از شرایط سخت پیشین جدا کرده و روندی  را  استفاده نشده، خود  پتانسیل های  احیای  با 

رو به رشد را تجربه کند که در مقایسه با رقبای خود از امکانات کمتری نیز برخوردار است.
بهبود کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت های سنجش سالمت عملکرد و ثبات مالی بانک ها 
است. بانک ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود را داشته 

و مراقب باشند که آسیب های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود.
گرچه عدد مطلق کفایت سرمایه معیاری برای سنجش عملکرد است،  اما روند تغییر 
آن نیز می تواند نشان دهنده سیر تحول مثبت یا منفی یک بانک باشد. آن طور که تازه 
پایان سال  از  ترین اطالعات منتشر شده نشان می دهد،  نسبت کفایت سرمایه بانک دی 
۱3۹8 تا پایان خرداد ماه سال جاری، حدود 3۹ درصد بهبود یافته که بسیار قابل توجه است.

افزایش منابع در اختیار
همه دارایی بانک،  منابع آن است. با افزایش منابع در اختیار، قدرت تسهیالت دهی و 
در نتیجه درآمدزایی و سودآوری بانک افزایش می یابد. اطالعات موجود نشان می دهد منابع 
بانک دی در دو سال اخیر با رشد فزاینده ای در حال افزایش است.منابع این بانک در سال 
گذشته نسبت به سال قبل آن حدود 2۱ درصد و در پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به 
پایان سال ۱3۹8، همزمان با تغییر مدیریت بانک بیش از 3۰ درصد رشد داشته است. مانده 

منابع بانک در پایان فصل بهار امسال بیش از ۴7۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
رشد تسهیالت پرداختی

افزایش منابع بانک به ویژه رشد منابع ارزان قیمت به افزایش تسهیالت پرداختی بانک 
منتهی شده است. طبیعی است که با این روند،  هم رضایت مشتری جلب شده و هم درآمدزایی 

بانک به منظور توسعه خدماتش افزایش داشته است.
با رشد خیره کننده ۱5۰ درصدی  بانک دی در سال ۱3۹8 نسبت به سال قبل آن 
تسهیالت پرداختی مواجه شده است. این اقدام را می توان ناشی از تعریف طرح های تسهیالتی 

جدید و خرد با جامعه هدف فرهنگیان، کسب و کارهای کوچک، زنان و ... دانست.
در سال جاری نیز همین روند با رشدی مالیم و بیش از 7 درصدی ادامه یافته و عددی 

بیش از 2۰7 هزار میلیارد ریال را محقق کرده است.
جهش سرمایه گذاری

سرمایه گذاری، یکی از مهمترین راهکاری بانک های برای کمک به توسعه اقتصاد 
کشور و نیز تامین نظر سهامداران و سپرده گذاران است. این اقدام زمانی اهمیت بیشتری 
پیدا می کند که سرمایه گذاری ها در جهت کمک به رونق تولید و نیز افزایش عمق فعالیت 

شرکت های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری باشد.
آن طور که از اطالعات جدید بر می آید، میزان سرمایه گذاری بانک دی در پایان سال 
گذشته نسبت به سال قبل آن بیش از ۴5۰ درصد بیشتر شده است. طبیعی است که سرمایه 
گذاری ها در یک دوره بازگشت میان مدت به سود خواهد رسید و منافع آن به همه ذینفعان 
بانک بازخواهد کشت.مانده سرمایه گذاری این بانک در آخرین روز خرداد ماه امسال، مبلغی 
بیش از 2۱2 هزار میلیارد ریال برآورد شده است، در حالی که تنها در سال ۱3۹۹، بانک دی 

از محل سرمایه گذاری خود بیش از ۶5 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.
با چنین روندی، می توان دست کم تا پایان سال جاری، شرایط مطلوب تری برای این 

بانک تحت مدیریت برات کریمی را پیش بینی کرد.

کارشناس ارشد حوزه انرژی مطرح کرد؛
لزوم سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دالری برای توسعه 

صنعت نفت و گاز
به تازگی وزیر نفت نسبت عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت 
و گاز در سال های گذشته هشدار داد و اعالم کرد اکنون برای 
پاسخ به نیاز کشور به ۱۶۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در این حوزه 
نیاز داریم و اگر برای توسعه هزینه نشود، در آینده به واردکننده این 
محصوالت تبدیل می شویم، موضوعی که کارشناسان نیز روی آن 
صحه می گذارند و این مهم را هشداری جدی برای صنعت نفت 

و گاز کشور تلقی می کنند.
ایران چهارمین کشور دارنده مخازن نفتی جهان و دومین کشور 
از نظر دارایی مخازن گازی دنیا بوده و همین موضوع اهمیت توجه 

به صنعت نفت و گاز را در کشور نشان می دهد.
از  از بودجه کشور  طی سال های گذشته حتی بخش بزرگی 
محل صادرات نفت تامین می شد و نوسانات نرخ آن در بازارهای 
جهانی به طور مستقیم بر اقتصاد موثر بود. اما با اعمال تحریم ها 
به  وابستگی  کشور،  نفت  صادرات  سر  بر  آمریکا  سنگ اندازی  و 
درآمدهای نفتی نیز کم شد، اما باز هم  صنعت نفت نقش کلیدی 
در اقتصاد کشور ایفا میکند، البته مدتی است که زنگ هشدار در 
این صنعت به صدا درآمده و زمزمه هایی در مورد وجود خطراتی 

در این حوزه به گوش می رسد.
که  کرد  اعالم  گذشته صراحتا  روز  نفت  وزیر   - اوجی  جواد 
در صورت نبود سرمایه برای توسعه صنعت نفت و گاز، در آینده 
واردکننده خواهیم شد، همچنین محسن خجسته مهر -مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران نیز به تازگی گفته است: سناریوهای جبرانی 
برای تولید گاز طراحی شده است که اگر اجرایی نشود، تا چند سال 

آینده به واردکننده گاز تبدیل خواهیم شد.
کارشناسان این حوزه نیز مدتهاست که این موضوع را مطرح 
می کنند و باور دارند که صنعت نفت و گاز در شرایط بحرانی قرار 
گرفته و نیازمند تدبیر و توجه بیشتر و به ویژه جذب سرمایه گذار 

خارجی است.
حمید حسینی - کارشناس ارشد حوزه انرژی در همین رابطه 
گفت: بیش از 2۰ سال است که لزوم سرمایه گذاری در صنعت 
های  تکنولوژی  از  سالها  این  طی  دارد،  وجود  توسعه  برای  نفت 
جدید عقب افتادیم، همسایه های ما پیشرفت هایی داشتند که ما 

نتوانستیم به آن دست یابیم.
وی با بیان اینکه اگر اکنون نیز سرمایه گذاری های هنگفت 
آن  به  که  ضایعاتی  نگیرد،  سازی صورت  ظرفیت  و  نشود  انجام 
خواهیم رسید، بسیار زیاد خواهد بود، اظهار کرد: اینکه نفت و گاز 
را زیر زمین نگه داریم تا قیمت آن 2۰۰ تا 3۰۰ دالر شود تفکر 

غلطی است.
نفت زیرزمینی نمی تواند ثروتی برای نسل های آینده باشد

این کارشناس ادامه داد: باید نفت و گاز را استخراج و پس از 
تامین نیاز داخلی، به فروش آن اقدام کنیم تا برای کشور درآمد ایجاد 
شود و از این طریق موجب توسعه اقتصاد کشور شویم و اقتصاد را 
بین نسل ها منتقل کنیم؛ نفت زیر زمینی که آینده آن مشخص 

نیست، نمی تواند ثروتی بین نسلی تلقی شود.
برای افزایش تولید نفت و گاز چه میزان سرمایه الزم است؟

حسینی با تاکید بر اینکه برای نفت باتوجه به مخازن موجود 
در کشور که معموال هزینه های آن نسبت به سایر کشورها کمتر 
نیازمند  ظرفیت  بشکه  هر  برای  دالر  هزار   3۰ تا   2۰ بین  است، 
میلیون  یک  باشد  قرار  اگر  کرد:  تصریح  هستیم،  گذاری  سرمایه 
بشکه میزان ظرفیت را افزایش دهیم، بین 2۰ تا 3۰ میلیارد دالر 

سرمایه گذاری نیاز داریم.
وی با بیان اینکه برای میدان خوب پارس جنوبی نیز در هر 3۰ 
میلیون متر مکعب نیازمند دو میلیارد دالر سرمایه گذاری هستیم، 
گفت: ایران شانس بسیار باالیی برای توسعه صادرات گاز داشت 
تا جایی که می توانستیم چهره خود را در منطقه و دنیا به طور 

کامل تغییر دهیم.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه می توانستیم میزان 
صادرات را به پاکستان، عراق، ترکیه و حتی اروپا توسعه دهیم، گفت: 
ایران می توانست تبدیل به هاب منطقه ای در دنیا شود که این 
مساله نیز حق ما بود چرا که دارنده دومین ذخایر گاز دنیا هستیم 
اما متاسفانه نتوانستیم به این جایگاه دست یابیم. در اوپک نیز باید 
رتبه ایران مقام دوم بود اما در این بخش نیز اخیرا خبری منتشرشده 

که کویت مقام چهارم ما را نیز بدست آورد.
غفلت زیادی در سرمایه گذاری ها صورت گرفته است

حسینی با تاکید بر اینکه غفلت بسیار باالیی در حجم سرمایه 
گذاریها صورت گرفته است، تصریح کرد: هرچند تحریم یکی از 
می  نفت  حربه  با  ما  که  معتقدم  من  اما  است  مساله  این  دالیل 
ببریم که  باال  آنقدر  آمریکا  برای  را  توانستیم هزینه های تحریم 

این اتفاق نیفتد.
وی ادامه داد: در دور قبل که آمریکا یک جانبه ایران را تحریم 
نادیده گرفتیم. کشورها نیز ریسک کرده و  کرد، ما تحریم ها را 
قراردادهای متعددی را با ایران منعقد کردند. در آن زمان حتی با 
ژاپن نیز که دنباله رو سیاست ها آمریکا بود، قرارداد بستیم، مقامات 
نفتی آمریکایی در همان زمان اذعان داشتند که کل ۴7۰ شرکت 

نفتی آمریکایی یک ائتالف علیه تحریم ایجاد کردند.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی اظهار کرد: علت ایجاد این 
ائتالف این بود که کل دنیا در حال بیزینس با ایران بود و آمریکایی 
ها تحریم شده بودند، علت عالقه آن ها برای همکاری با ایران نیز 
این بود که هزینه های نفت و گاز ایران بسیار کمتر از هزینه های 
آمریکایی و اروپایی برای استخراج است و ما در این بخش جاذبه 
هایی را داریم به همین دلیل شرکت های آمریکایی مشتاق ایجاد 
بیزینس با ما بودند. به گفته حسینی می توانستیم از این جاذبه ها 
علیه تحریم استفاده کنیم اما اقدامی که صورت گرفت این بود که 
مخالف سرمایه گذار خارجی شدیم و با این خود تحریمی که ایجاد 
او  برای  ایران هزینه ای  آمریکا احساس کرد که تحریم  کردیم، 

ندارد و این اتفاق افتاد.
ایران به تنهایی به اندازه کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می کند
وی با بیان اینکه اکنون ایران در شرایط بحرانی قرار دارد و 
قرار دهد، گفت:  را مورد توجه  باید میزان مصرف  در بحث گاز 
ایران به تنهایی به اندازه کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می کند و 
این مصارف بی رویه باید اصالح شود و مسووالن باید برای آن 

راهکارهایی را در نظر بگیرند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

سوگولی پروری،یکی از مشکالت اقتصاد کشور است!

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خبر داد:
اتصال همه پمپ بنزین های کشور

 به سامانه هوشمند سوخت
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور گفت: اکنون همه 

پمپ بنزین های کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل شده  اند.
فاطمه کاهی روز گذشته )سه شنبه( در گفت وگو با دنیای جوانان، افزود: فقط 
برخی جایگاه ها در نقاط دورافتاده باقی مانده که در تالشیم تا سیستم ارتباطی 
آنها را تغییر دهیم و از همین رو اتصال آنها زمان بر شده است. کاهی ادامه داد: 
اکنون همه جایگاه های سوخت کشور امکان عرضه بنزین یارانه ای را دارند و 
مردم می توانند با کارت سوخت خود بنزین یک هزار و 5۰۰ تومانی دریافت کنند.
»کرامت ویس کرمی« مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران نیز با اشاره به اینکه پمپ بنزین های تهران به طور کامل به سامانه هوشمند 
سامانه  به  کشور  در  جایگاه  هزار  چهار  اکنون  گفت:  شده اند،  متصل  سوخت 

هوشمند سوخت متصل شده اند.
وی درباره آخرین وضعیت راه اندازی سامانه هوشمند سوخت درپمپ بنزین های 
کشور تا ظهر روزسه شنبه، افزود: از چهار هزار و ۶۰ جایگاه سوخت که پیش از 
حمله سایبری روز چهارم آبان در کشور فعال بود، اکنون چهار هزار جایگاه به 

سامانه هوشمند سوخت متصل شده اند.
وی اضافه کرد: در 2۰ استان ۱۰۰ درصد جایگاه ها به سامانه هوشمند متصل 
شده اند و در ۱۱ استان به صورت موردی و در نقاط دوردست و به دلیل سیستم 

مخابراتی ضعیف، کار اتصال ۶۰ جایگاه هنوز به اتمام نرسیده است.
ویس کرمی با تاکید بر اینکه این جایگاه ها چندان ُپرترافیک نیستند، افزود: 
می خواهیم سیستم ارتباطی اینها را تغییر دهیم و به همین دلیل اتصال آنها به 

سیستم هوشمند سوخت زمان بیشتری برده است.  
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، در تهران 

همه 33۰ جایگاه به سامانه هوشمند سوخت متصل هستند.
سامانه هوشمند سوخت روز سه شنبه هفته گذشته )چهارم آبان( به دلیل 
حمله سایبری از دسترس خارج شد. با این حال عصر همان روز، پمپ بنزین ها 
سامانه هوشمند  اتصال  برای  کار  و  گرفتند  از سر  را  آزاد  نرخ  با  بنزین  توزیع 

سوخت نیز آغاز شد. 
اتصال جایگاه های سوخت به سامانه هوشمند با سرعت انجام شد تا امکان 

دریافت بنزین یارانه ای نیز در کشور فراهم شود. 
در همان زمان البته تاکید شد که  سهمیه های ذخیره شده در کارت های 
از اختصاص سهمیه جبرانی  نیز وزیر نفت  از آن  بعد  سوخت محفوظ است و 

بنزین خبر داد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران اظهار داشت: اینکه شخص رییس 
رییس  معموال  که  جاهایی  به  جمهور 
جمهور سفر نمی کند، سفر کنند؛ ممکن 
از واقعیات کمک  است به درک برخی 
کند اما این موضوع اگر در کنار خود منابع 
الزم را نداشته باشد ممکن است باعث 
سرخوردگی شود. اگر ابزار و منابعی در 
دست نداشته باشیم، این سفرها می تواند 
در میان مدت تبدیل به یک پاشنه آشیل 
برای دولت شود. چراکه انتظار مردم بعد 
از هر سفر استانی، یک سری گشایش ها 

و اتفاقات مثبت است.
حسن فروزان فرد در مورد وضعیت 
تورمی و چشم انداز سیر تورمی در کشور 
اظهار کرد: عواملی که می توانند تورم زا 
کنار هم  ایران  اقتصاد  در  امروز  باشند 
بزرگ  بودجه  کسری  شده اند.  جمع 
به  که  است  مهم  عوامل  این  از  یکی 
به  منجر  غیرمستقیم  و  مستقیم  شکل 
باعث  مثال  برای  است.  تورم  افزایش 
یا  می شود  نقدینگی  حجم  افزایش 
از  و  شده  وارد  مستقیم  طور  به  دولت 
یا  و  می کند  استقراض  مرکزی  بانک 
و  اوراق  فروش  از طریق  غیر مستقیم 
را  کار  این  آن  خرید  به  بانک ها  اجبار 
می کند. هر یک از این روش ها تورم زا 
است و موجب افزایش چشم گیر حجم 
نقدینگی و پایه پولی در کشور می شود.

این  با  که  مسیری  افزود:   وی 
 ۱۴۰۰ سال  پایان  تا  بودجه  کسری 
تورم آفرین  قطعا  کرد،  خواهیم  طی 
کنار  در  هم  دیگری  موارد  ولی  است 
این موضوع تاثیرگذار است، برای مثال 
تورم انتظاری که در ذهن افراد جامعه 
با توجه به وضعیتی که پیش روی خود 
جوامعی  در  می کنند.  تصور  می بینند 
تورم  دچار  متوالی  و  متعدد  سالیان  که 
از  بیشتر  حتی  انتظار  تورم  هستند، 
باشد.  تاثیرگذار  فاکتورها می تواند  بقیه 
ناتوانی  بودجه،  کسری  مردم  امروز 
ایران در دسترسی به منابع ارزی خود، 
محدودیت های متعدد در حوزه واردات، 
وضعیت منابع در دسترس بانک مرکزی، 
کلی  مقدار  و  ارزها  تخصیص  شکل 
صادرات را می بینند. بنابراین این تصور 
برای فعاالن اقتصادی و مردم وجود دارد 
صورت  به  منابع  محدودیت  زمینه  که 
ایران  اقتصاد  روی  پیش  جدی  بسیار 
است و منابع درآمدی شناخته شده که 
حکومت و دولت سالیان دراز با اتکا بر 
آن توانسته نرخ ارز را حفظ کند دیگر 

به عنوان پشتوانه در  کنار آن نیست.
بر  تاکید  با  ادامه  در  فروزان فرد 
بنابراین  گفت:  انتظاری  تورم  اهمیت 
انتظار افزایش نرخ ارز در ذهن فعاالن 
افزایش  است.  گرفته  شکل  اقتصادی 
نرخ ارز می تواند یکی از عوامل افزایش 
تورم هم باشد. در مجموع بستر عملیات 

ریالی که در اقتصاد ایران انجام می شود 
به واسطه کسری بودجه و نحوه تامین 
آن از طریق بانک مرکزی و همچنین 
نحوه پیش بینی مردم و فعاالن اقتصادی 
وضعیت نرخ ارز پیام های تورمی دارند.

وی در ادامه با اشاره به حذف ارز 
۴2۰۰ تومانی بیان کرد: زمزمه هایی از 
شنیده  تومانی  ارز ۴2۰۰  برچیده شدن 
می شود. با اینکه ارز ۴2۰۰ تومانی تاثیری 
زیادی بر حفاظت از قیمت عمومی نداشت 
اما به هرحال مبنای محاسبات است. اگر 
ارز ۴2۰۰ تومانی به 2۴ یا 25 هزار تومان 
تبدیل شود یعنی پیش بینی 3 تا ۴ برابری 
افزایش قیمت به وجود می آید که این 
موضوع مدنظر فعاالن اقتصادی و مردم 
است و با شنیدن گفت وگوها بین مجلس 
و دولت، می بینند که به این موضوع بسیار 

نزدیک هستیم.
ق  تا ا ن  یندگا نما هیئت  عضو 
عدم  کرد:  تصریح  تهران  بازرگانی 
تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی به یک باره 
فعاالن  به  را  نقدینگی  از  بزرگی  فشار 
برای  وارد می کند.  بخش های مربوطه 
مثال کسی که در حوزه دام کار می کند 
می شود  مواجه  وضعیتی  با  یکباره  به 
 3 با  را  خود  نیاز  مورد  نهاده های  که 
برابر قیمت و این بار به صورت رسمی 
خریداری کند، این مووضع باعث تورم 

بیشتر می شود.
وی در ادامه افزود: بنابراین عالئم 
به  که  دارد  وجود  اقتصاد  در  مختلفی 
دورنمای  اقتصادی  فعاالن  و  مردم 
سیاسی  نظر  از  نمی دهد.  نشان  خوبی 
فوریتی  که  می گویند  نه ها  نشا نیز 
برای شروع مذاکرات وجود ندارد. البته 
شروع  برای  هم  دقیقی  هدف گذاری 
مذاکرات وجود ندارد و فضای مناسبی 
ذهن  در  مذاکرات  شروع  مورد  در  هم 
باعث  موضوعات  این  نیست؛  مردم 
می شود که اندیشه های تورمی در جامعه 
در  انتظاری  تورم  بنابراین  باشد.  باالتر 

جامعه دالیل قابل قبولی دارد.
فروزان فرد با اشاره به قیمت کاالها 
اظهار کرد: قیمت همه کاالها به یک 
موضوعات  و  نمی شود  تعیین  شکل 
متعددی برای تعیین قیمت وجود دارد. 
اقالم موضوع  ویژه  مثال مسائل  برای 
کاالی  برای  مثال  است.  تاثیرگذاری 

یک  فرنگی  گوجه  رب  مانند  خاصی 
آب  خاص  شرایط  یک  خاص،  فصل 
و  تولیدکنندگان  آمادگی  هوایی،  و 
شرایط بازار مصرف وجود دارد. بنابراین 
قیمت کاال با ظرافت نرخ تورم را دنبال 
نمی کند بلکه گاهی بیشتر و گاهی کمتر 

از آن باشد.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد در 
گران فروشی  ظرفیت های  موارد  برخی 
که  آنچه  اما  باشد  تاثیرگذار  می تواند 
بیش از آن تاثیرگذار است، همان انتظار 
فکر  کاال  یک  صاحب  است.  تورمی 
می کند دفعه بعدی که بخواهد کاال را 
تهیه کند باید پول بیشتری بپردازد، این 
موضوع در قیمت گذاری او یا تمایل او به 
معامله تاثیرگذار است چراکه نمی خواهد 
از اصل سرمایه خود کم کند. این فکر 
ممکن  است،  تاثیرگذار  قیمت  بر  هم 
است گاهی تعبیر به گران فروشی شود 
اما واقعا قسمت عمده ای از آنچه به آن 
گران فروشی یا تخلف گفته می شود، ناشی 

از همین اندیشه نسبت به آینده است.
فروزان فرد در پاسخ به سوالی در 
مورد آثار سفرهای استانی رییس جمهور 
جمهور  رییس  شخص  اینکه  گفت: 
جمهور  رییس  معموال  که  جاهایی  به 
نمی کند، سفر کنند؛ ممکن است  سفر 
کند  واقعیات کمک  از  برخی  درک  به 
اما این موضوع اگر در کنار خود منابع 
الزم را نداشته باشد ممکن است باعث 
سرخوردگی شود. اگر ابزار و منابعی در 
دست نداشته باشیم، این سفرها می تواند 
در میان مدت تبدیل به یک پاشنه آشیل 
برای دولت شود. چراکه انتظار مردم بعد 
از هر سفر استانی، یک سری گشایش ها 

و اتفاقات مثبت است.
وی افزود: وقتی که منابع الزم در 
شرایط کنونی در اختیار رییس جمهور 
نیست و تدابیر ویژه ای هم اتخاذ نخواهد 
ایجاد  به جای  آمدها  و  رفت   این  شد، 
همراهی بین دولت و ملت ممکن است 
این  بیاورد که  به وجود  را  این نگرانی 
گفتاردرمانی است که مورد تاکید است. 
از کلمه  استفاده  اجازه  هیچ دولتمردی 
باید  که  بگوید  نباید  ندارد.  را  »باید« 
برای  جمله  این  بیافتد.  اتفاق  فالن 
دولتمرد نیست بلکه او باید از کارهایی 
که انجام داده صرفا گزارش دهد. وقتی 

می شود  تکرار  مجری  توسط  بایدها 
می گیرد  خود  به  گفتاردرمانی  جنس 
به آن  و ممکن است که مردم نسبت 

واکنش منفی نشان دهند.
ق  تا ا ن  یندگا نما هیئت  عضو 
تاثیر  درباره  ادامه  در  تهران  بازرگانی 
حوزه  انتصابات  در  خویشاوندساالری 
یکی  خویشاوندساالری  گفت:  اقتصاد 
موقعیت   ایجاد  شده  شناخته  عناوین  از 
زمینه  وقتی  است.  فع  منا تعارض 
خویشاوندساالری شکل می گیرد ما حتما 
با این موقعیت مواجه می شویم. ممکن 
است در شرایط استثنایی تعارض منافع 
به وجود نیاید یا زمینه شکل گیری رانت 
و فساد فراهم نشود اما خویشاوندساالری 
یکی از مواردی است که می تواند تعارض 
منافع ایجاد کند و این تعارض منافع است 
که زمینه ساز ایجاد رانت و فساد می شود. 
در سطح جهانی برای مقابله با فساد سعی 
می کنند که از همان ابتدا جلوی تعارض 
منافع را بگیرند. این موضوع با شعارهایی 
که دولت جدید در مورد مبارزه با فساد 

داده هماهنگی ندارد.
 : د کر فه  ضا ا مه  ا د ا ر  د وی 
خویشاوندساالری به خودی خود برای 
مردم که تحت فشار سهمگین هستند، 
آزاردهنده  پیام  این  که  دارد  پیام  یک 
است و می تواند زمینه همراهی عمومی 
را کاهش دهد. ما در شرایط سهمگین 
به  دیگر  زمان  هر  از  بیش  اقتصادی 
همراهی عمومی و اعتماد اجتماعی نیاز 
داریم اما خویشاوندساالری یا فضاهایی 
همراهی  برای  را  زمینه  دست،  این  از 
شرایط  این  از  عبور  برای  اجتماعی 
برای ما دشوارتر می کند. مهمترین اثر 
عموم  که  است  این  خویشاوندساالری 
نمی کنند  باور  را  شعارها  دیگر  جامعه 
و آماده همراهی برای عبور از روزهای 
سخت نیستند. در نتیجه ممکن است که 

جامعه دچار بحران شود.
ساخت:  خاطرنشان  فروزان فرد 
بیش از 5۰ سال است که ما در اقتصاد 
تورمی  شرایط  تجربه  حال  در  ایران 
هستیم اما به نظر می آید وضعیتی که 
امروز با آن مواجه هستیم قابل مقایسه 
با هیچ دوره تاریخی نیست. همه چیز 
در لبه های بحران های بزرگ قرار دارد. 
مسائل مختلفی مانند سیاست خارجی، 
شکل اتخاذ تصمیمات داخلی و همینطور 
بحران های طبیعی که ما را احاطه کرده 
مانند وضعیت بسیار اسفبار خشکسالی 
کنار یکدیگر پیام های خوبی را مخابره 
نمی کنند و نیازمند تالش و تعامل ویژه 
بین حکمرانان ما و جلب رضایت عمومی 
است تا بتوان از این شرایط عبور کرد. 
باید خود را جدی تر و درست تر از گذشته 
برای مواجهه درست با بحران ها آماده 
جلب  نیازمند  موضوع  این  که  کنیم 

اعتماد عمومی و رضایت مردم است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

خویشاوندساالری در اقتصاد، زمینه ساز ایجاد رانت و فساد می شود
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د  جها زمان  سا رئیس 
بر  گفت:  ایالم  کشاورزی 
 23 ها  ریزی  برنامه  اساس 
در  کشاورزی  غیردولتی  خدمات  مرکز 

استان ایجاد می شود.
د  جها سازمان  –رئیس  یالم  ا
کشاورزی ایالم گفت: بر اساس برنامه 
غیردولتی  خدمات  مرکز   23 ها  ریزی 

کشاورزی در استان ایجاد می شود.
این  اعالم  با  اقدسی  محمدعلی 
خبر اظهار داشت: با توجه به محدودیت 
خدمات مراکز دولتی با همکاری نظام 
مهندسی کشاورزی سطح استان در نظر 
داریم 23 مرکز در مناطق عمده تولید 

و در دل مزارع کشاورزی ایجاد کنیم.
وی افزود: همچنین قصد داریم با 
استفاده از فارغ التحصیالن بیکار ضمن 

برون سپاری بخشی از خدمات که توسط 
مراکز دولتی ارائه می شود، این خدمات 
را بهتر در اختیار کشاورزان قرار دهیم.

رئیس جهاد کشاورزی ایالم گفت: 

این مراکز شبانه روزی برای  تخصص 
کارشناس  مراکز  این  در  مختلف  های 
از  که  هایی  تعرفه  با  و  کرده  جذب 
طرف وزارت جهاد کشاورزی برای برون 

واگذاری  قابل  خدمات  برخی  سپاری 
فعالیت  گردان  خود  بصورت  است، 

می کنند.
وی اضافه کرد: این مراکز ضمن 
اشتغالزایی برای فارغ التحصیالن بیکار، 
می توانند در زمینه های آموزشی و ارائه 
نکات فنی مشارکت و در جهت پیشبرد 
اهداف کشاورزی در سطح استان از این 

مراکز بهره گرفت.
غ  ر فا  : د کر یح  تصر سی  قد ا
قالب  در  استان  کشاورزی  التحصیالن 
کشاورزان  و  سازماندهی  مراکز  این 
مراکز  این  به  خدماتی  هرگونه  برای 
مراجعه می کنند و در صورت نیاز این 
و  تجهیزات  برای  تسهیالت  به  مراکز 
الزم  های  حمایت  نیاز  مورد  امکانات 

انجام خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم : 

ایجاد ۲۳ مرکز خدمات غیردولتی کشاورزی در ایالم
کشف تجهیزات تولید رمز ارز در محدوده امور برق 

منطقه ۳ اصفهان با همکاری اطالعات سپاه

همزمــان بــا فعالیــت گســترده کلیــه همــکاران در بــرق منطقــه 3 
شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان و تعامــل بــا نهادههــای مختلــف اقدامــات 
قابــل توجهــی بــرای کشــف رمــز ارز صــورت گرفــت بــه طــوری کــه 
ــا  ــه ب ــر ک ــتگاه ماین ــداد ۱۴3 دس ــون تع ــا کن ــال ۱۴۰۰ ت ــدای س از ابت
احتســاب تــوان مصرفــی آنهــا و سیســتم فــن و خنــک کننــده مکمــل 
ــته اند  ــاز داش ــرف غیرمج ــووات مص ــدود 3۰۰ کیل ــزات ح ــن تجهی ای

شناســایی و از مــدار اســتفاده خــارج شــده اســت
امیررضــا امامــت جمعــه رییــس اداره کنتــرل لــوازم انــدازه گیــری 
ــورت  ــای ص ــاری در هماهنگی ه ــال ج ــاه س ــدای تیرم ــت :در ابت گف
گرفتــه و همــکاری ســپاه مکانــی کــه بــه نوعــی توزیــع و تعمیــر کننــده 
دســتگاههای ماینــر بودنــد شناســایی و در اقدامــی هماهنــگ تعــداد 5۰ 
ــط  ــف و ضب ــال کش ــارد ری ــی ۱۰ میلی ــا ارزش تقریب ــر ب ــتگاه ماین دس
گردیدوشناســایی بعضــی از ماینرهــا نیــز توســط گــزارش هــای مردمــی 

صــورت گرفــت
وی تصریــح کــرد : از نــکات بــارز و قابــل توجــه در ایــن کشــف، 
شناســایی تجهیــزات تولیــد رمــز ارز بســیار کم مصــرف بود که شناســایی 
ایــن تجهیــزات را از روی پروفیــل بــار بــرق مصرفــی بــه ســختی مــی 
ــر مجــاز  ــت غی ــه مهــم اســت ماهی ــی آنچــه ک شــد تشــخیص داد ول
بــودن اســتفاده از تعرفــه بــرق مصرفــی مــی باشــد کــه بــه قــوت خــود 

باقــی اســت
ــی  رغــم تــالش جمعــی همــکاران شــرکت  ــد کــرد : عل وی تاکی
ــه وضــع  ــزوم توجــه جــدی ب ــرق اصفهــان و ســایر نهادهــا، ل ــع ب توزی
قوانیــن مکمــل کــه منطبــق بــر واقعیت هــای این تجهیــزات و اســتخراج 

ــود... ــل احســاس می ش ــتر از قب ــر روز بیش ــد ه ــز ارز می باش رم

صورت  شهربه  خمینی  در  نوجوان  هفته  مناسبت  به 
ویژه برگزار میگردد

مســئول ســتاد برگــزاری هفتــه نوجــوان شهرســتان خمینــی 
ــه مناســبت ایــن هفتــه در  شــهربابیان اینکــه برنامــه هــای مختلفــی ب
کلیــه محیــط هــای شهرســتان در دســت اجراســت اظهــار کــرد: هفتــه 
نوجــوان و بســیج دانش آمــوزی بــا شــعار »نوجوانــان انقالبــی، پیشــگامان 
ــزار می شــود. ــاه برگ ــان م ــا ســیزدهم آب گام دوم انقــالب« از هشــتم ت

حســینعلی عمــادی  افــزود: گام دوم انقــالب دارای ســه کلیــد واژه 
اساســی شــامل »نوجــوان«، »امیــد« و »آینــده » اســت و 

بــر همیــن اســاس مــا برنامــه هــای مختلــف در کلیــه موضوعــات 
در نظــر گرفتــه ایــم کــه در دســت اجراســت

وی  بــا بیــان اینکــه از جملــه برنامه هــای هفتــه نوجــوان بــه برنامــه 
ــا پرچــم حــرم امــام رضــا ع اســت  اشــاره  ــا نوجــوان بیمــار ب ــدار ب دی
کــرد و افــزود بــه ایــن نوجوانــان از طــرف ســتاد برگــزاری لــوح یادبــود 
و هدایایــی اهــدا خواهــد شــد تــا بتوانیــم هــر چنئــد کوچــک شــادی را 

بــه ایــن عزیــزان هدیــه نماییــم
عمــادی افــزود: بــه مناســبت گرامیداشــت روز نوجــوان و شــهادت 
می شــود  برگــزار  شــهر  خمینــی  در شهرســتان  فهمیــده،  شــهید 
گفت:برگــزاری نمایشــگاه هنــری از آثــار نوجوانــان در نگارخانــه آفتــاب 

ــت. ــه هاس ــن برنام ــه ای ــگ از جمل ــینما فرهن س
ــا  ــال ب ــوان  امس ــه نوج ــتر هفت ــی از پوس ــزود: رونمای ــادی  اف عم
ــن پوســتر توســط  ــد کــه ای حضــور مســیولین شهرســتان برگــزار گردی
نــو جــوان هــای شهرســتان آمــاده گردیــده شــده بــود کــه توســط فرزنــد 

شــهیدمدافع حــرم عبدالرضــا مجیــری  رونمایــی گردیــد. 
 از برنامــه هــای دیگــر مــی تــوان بــه پویــش »نوجــوان و گــوی 
آرزو هــا « نیــز اشــاره کــرد کــه در آن نوجوانــان  می تواننــد درمراکــز و 
ســتاد هــای در نظــر گرفتــه شــده آرزوهــای خــود را  از 5 تــا ۱۱ آبــان 

نوشــته ودر اختیــار مســئولین مربوطــه قــرار دهنــد 
وی از برگــزاری مراســم جشــن هفتــه نوجــوان  بــا موضــوع ســبک 
زندگــی نوجــوان ایرانــی در شهرســتان خمینــی هر اشــاره کــرد و گفت :در 
ایــن ویــژه برنامــه نوجوانــان بــا توجــه بــه اســتعدادی کــه دارنــد در قالب 
هــای مختلــف همچــون  اســتندآپ، لب آهنــگ، مجری گــری، گویندگــی، 
دوبلــه طنــز و جــدی و نوازندگــی و ... بــه اجــرای برنامــه مــی پردازنــد 
کــه ایــن برنامــه از 8 آبــان مــاه شــروع شــده و تــا ۱3 آبــان در کانــون 

ســلمان فارســی خمینــی شــهر از ســاعت ۱۹ الــی 2۱ اجــرا میگــردد..
وی همچنیــن بــه اجــرا کارگاه هــای آموزشــی مختلف اشــاره کرد و 
گفــت در ایــن راســتا برگــزاری کارگاه هــای مختلفــی همچــون همچــون 
ــیاری از  ــد انیمیشــن و بس ــینما ، تولی ــا س ــنایی ب ــوزی ، آش ــارت آم مه
ــان در  ــرای نوجوان کارگاه هــای دیگــر در مراکــز آموزشــی شهرســتان ب

نظــر گرفتــه شــده اســت
ــری در  ــدد دیگ ــای متع ــرای برنامه ه ــه اج ــادی ب ــینعلی عم حس
ــد  ــال لبخن ــه دنب ــردی ب ــت م ــش حکای ــه نمای ــر برنام ــتان نظی شهرس
و پویــش فضــای مجــازی نوجــوان و دغدغــه هــای اجتماعــی ،ســاخت 

ــپ هــای اطــالع رســانی مجــازی و... اشــاره کــرد. کلی

شناسایی  هویت شهید  گمنامی دیگر در استان سمنان  
پس از ۳8 سال 

هویــت شــهید صفرعلــی فیــض بیگدلــی پــس از 38 ســال  
شناســایی شــد.

ســرهنگ »محمــد حســن ســالمی« در گفتگــو بــا خبرنــگار 
دفاعپــرس در ســمنان اظهــار داشــت: خبــر شناســایی شــهید »صفرعلــی 
فیــض بیگدلــی« توســط تیمــی متشــکل از ســردار ســرتیپ دوم پاســدار 
ــه همــراه  ــده ســپاه اســتان قزویــن ب »رســتمعلی رفیعــی آتانــی« فرمان
جمعــی از مســئولین اســتان قزویــن، دقایقــی پیش )شــامگاه روز دوشــنبه 
مــورخ ۱۰ آبــان ۱۴۰۰( بــه تنهــا یــادگار این شــهید واال مقام اطــالع داده 
شــد و دختــر شــهید پــس از گذشــت 38 ســال از چشــمانتظاری درآمــد.

ســالمی گفــت: پیکــر یکــی از شــهدای گمنــام آرمیــده در پــارک 
 DNA جنگلــی بیارجمنــد شهرســتان شــاهرود از طریــق آزمایــش

ــد. ــایی ش شناس
وی ادامــه داد: »شــهید صفــر علــی بیگدلــی« فرزنــد رحیم در ســوم 
فروردیــن ســال ۱3۰۹ در روســتای زاغــه از توابــع شهرســتان زنجــان بــه 
دنیــا آمــد و در ســال ۱3۶2 بــه عنــوان بســیجی از طریــق ســپاه زنجــان 
ــاه  ــم اســفند م ــه باطــل شــتافت و ســرانجام هفت ــه حــق علی ــه جبه ب
ــه درجــه  ــر ب ــات خیب ــراق در عملی ــون ع ــره مجن ــان ســال در جزی هم
رفیــع شــهادت نائــل آمــد و مفقــود االثــر شــد و پیکــر مطهــر ایــن شــهید 
پــس از ســالها تفحــص و عــدم شناســایی در اســفند مــاه ســال ۱3۹5 بــه 
عنــوان شــهید گمنــام در پــارک جنگلــی بیارجمنــد شهرســتان شــاهرود 

اســتان ســمنان بــه خــاک ســپرده شــد.
ــتان  ــدس اس ــاع مق ــهای دف ــر ارز ش ــار و نش ــظ آث ــر کل حف مدی
ســمنان ادامــه داد: یادمــان پــارک جنگلــی بیارجمنــد مزیــن به دو شــهید 
جاویــد االثــر اســت کــه بــه عنــوان زیارتــگاه و میعادگاهی برای عاشــقان 
ــه ســعادتمندی و افتخــار مــردم ایــن  ــه و مای ــرار گرفت امــام و شــهدا ق
شــهر اســت کــه پــس از 38 ســال یکــی از ایــن دو پیکــر شناســایی شــد.

وی افــزود: خبرهــای تکمیلــی پیرامــون مراســم و برنامههــا متعاقبــا 
اعــالم خواهــد شــد.

دهمین  در  سمنان  ای  منطقه  برق  شرکت  حضور 
رزمایش سراسری صنعت برق

دهمین رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آماده به کار مولدهای 
برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و ضروری همزمان با 3۱ استان 

کشور دراستان سمنان برگزار شد. 
به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل و با حضور  محمدحسن 
متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر و سردار غالمرضا جاللی رییس سازمان 
از مسووالن و مدیران دو نهاد، به  پدافند غیرعامل کشور و جمعی دیگر 
صورت ارتباط ویدئو کنفرانسی با 3۱ مرکز استان کشور و با دستور رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور این رزمایش با رمز یا امام رضا )ع( آغاز شد. 
رزمایش فوق، همزمان در استان سمنان نیز با حضور مهندس سید 
علی اکبر صباغ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان و رئیس کارگروه 
استانداری وسید  پدافند غیر عامل  ،ایرج کارخایی مدیر کل  استان  انرژی 
محمد حسینی نژاد سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان و برخی دیگر 
از مدیران برگزار شد که در پایان این رزمایش ، شرکتهای توزیع برق در 

کشور ،گزارشی از عملکرد مولدهای اضطراری بیان نمودند .
گفتنی ست همزمان با این رزمایش، تمامی مولدهای برق اضطراری 
پست های انتقال شرکت برق منطقه ای سمنان در این مانور شرکت نمودند. 

محمد مهدی وحدتی
مدیر دفتر روابط عمومی

در راستای پروژه کاهش تلفات برق انجام شد؛
احداث پنج هزار شبکه فشار ضعیف هوایی با استفاده 

از کابل خودنگهدار در بسطام
 مدیر امور برق بسطام گفت: در راستای پروژه کاهش تلفات انرژی 
الکتریکی، پنج هزار و ۱۰۰ متر کابل خودنگهدار در بخش بسطام احداث 

و بهره برداری شد.
سید حمیدرضا موسوی با اشاره به این که برای توسعه زیرساخت های 
برقی در بسطام، ۱۰۰ پروژه عمرانی از شروع سال جاری تا به حال به انجام 
رسیده افزود: برای این تعداد پروژه، ۴۶ میلیارد و 852 میلیون ریال سرمایه 
گذاری شده است. وی با عنوان این که از آغاز امسال تاکنون، ۱۰5 کنتور 
از شروع عملیات  هوشمند در قالب طرح فهام نصب گردیده اضافه کرد: 
اجرایی این طرح تا زمان حاضر، ۶۰2 دستگاه از این کنتورهای هوشمند در 

بخش بسطام نصب شده است.
 موسوی یادآور شد: برای تغذیه برق اشتراک های جدید، هشت ایستگاه 
هوایی توزیع برق با قدرت 2۰۰ کیلوولت آمپر نصب و در مدار قرار گرفته است.
 وی توسعه چهار هزار و 5۰۰ متر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط 
را از جمله اقدامات این امور برای ظرفیت سازی جدید در زمینه تامین برق 
مشترکان برشمرد و تصریح کرد: طرح بهینه سازی دو هزار 85۰ متر شبکه 

توزیع برق، از دیگر فعالیت های به اجرا درآمده به شمار می رود.
 وی همچنین اظهار کرد: تقویت شبکه فشار ضعیف و پست عمومی 
روستای ابرسج و احداث شبکه و پست هوایی عمومی روستای ابر، به عنوان 

دو پروژه ای هستند که در سه ماهه سوم امسال اجرایی می شوند.

ارتقای 11 سایت روستایی همراه اول در استان مرکزی
عملیات نصب وراه اندازی ارتقای ۱۱ سایت روستایی همراه اول در 

استان مرکزی پایان یافت .
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی ، در راستای 
استان ،عملیات نصب،راه  اول در روستاهای  توسعه وارتقای شبکه همراه 
اندازی و ارتقای ۱۱سایت  روستایی در شهرستان های اراک،ساوه ،فراهان 

،دلیجان،خمین، کمیجان وخنداب پایان یافت .
براساس این گزارش با بهره برداری از توسعه وارتقای این سایت ها  
دراین روستاها عالوه برتقویت ورفع مشکالت پوشش آنتن دهی ،تعدادنقاط 
کور کاهش یافته وبا افزایش پهنای باند، امکان استفاده از اینترنت همراه 
اول نیز فراهم گردید.مدیر مخابرات منطقه مرکزی از تعدادی روستاهای 
بازدید ومشکالت  اراک  واقع در بخش های مرکزی و ساروق شهرستان 

ارتباطي اینمناطق را بررسي کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی،مهندس لطفی 
، مدیر مخابرات منطقه مرکزی ، به همراه هیاتی متشکل از نمایندهمردم 
شهرستانهای اراک، خنداب و کمیجان، فرماندار اراک، مدیر کل اداره ارتباطات 

وفناوری اطالعات استان ازتعدادی روستاهایشهرستان اراک بازدید کرد.
وفناوری  ارتباطات  کل  مدیر  بازدید  این  در  گزارش  این  براساس   
اطالعات استان اعالم کرد: تعداد بسیاری از روستاهای بازدید شده، ازاینترنت 
نسل سوم و چهارم اپراتور ایرانسل برخوردار بوده و با توجه به اجرای طرح 
رومینگ بین اپراتوری در این روستاها، دارندگان سیمکارت همراه اول نیز 
میتوانند با فعال سازی رومینگ دیتا، بدون پرداخت هیچگونه هزینه اضافی، از 
اینترنت پرسرعت ایرانسل بهره مندشوند. وی ادامه داد: هدف از اجرای طرح 
رومینگ بین اپراتوری استفاده بهینه و حداکثری اپراتورها از زیرساخت های 

یکدیگر برای برقراریارتباط مناسب و پایدار است. 
گفتنی است ، در این بازدیدها، وضعیت ارتباطی روستاهای ابراهیم آباد، 
محمدیه، سوسن آباد، دهلق و میچان از توابع شهرستان اراک باحضور محمد 
حسن آصفری، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای 
قرار  ارزیابی  مورد  یادشده  روستاهای  اسالمی  شورای  اعضای  و  اسالمی 

گرفت و اکثر روستاها از ارتباطی مطلوبی برخوردار بودند.

شورای  ومعماری  شهرسازی  کمیسیون  انتقادرئیس 
شهرکرج ازعملكرد شهرداری:

جای خالی موضوعات شاخص وکالِن شهری، درالیحه 
های شهرداری

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر کرج از عملکرد 
جای  از  و  کرد  انتقاد  فعالیت شورای ششم  ماه  شهرداری طی حدود سه 
خالی لوایح کالن برای موضوعات عمرانی، شهرسازی، ترافیکی، فرهنگی 

و نظایر آن سخن گفت.
حسین مهاجری با بیان این انتقاد در نطق پیش از دستور خود در بیست 
و یکمین جلسه رسمی، بیشترین لوایح و موضوعاتی که در طول مدت شکل 
گیری شورا به این پارلمان وارد شده را موضوعات شخصی و روزمره عنوان 
کرد.مهاجری گفت:اگرچه شهرداری از محل برخی از این لوایح درآمدهایی 
را کسب می کند اما متاسفانه در این مدت موضوعات کالن شهری و لوایحی 

که به نفع عموم شهر و شهروندان باشد به شورا نیامده است.
مستمر  به طور  اعضای شورای شهر  و  تا شهردار  داد  پیشنهاد  وی، 
جلساتی را به صورت رسمی یا غیررسمی برگزار کرده و ضمن آن درباره 
مباحث و موضوعات کالن و مهمی چون پروژه های عمرانی،دغدغه های 
کالن مالی،فرهنگی، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و مشارکت 
های مردمی، بحث و گفت و گو شود. این عضو شورای شهر کرج پیشنهاد 
مذکور را با هدف شناخت وضعیت موجود و بررسی و تصمیم گیری درباره 

موضوعات عنوان کرد.
) *پاسخ های شهرداری قانع کننده نیست* (

کرج  شهر  اسالمی  شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، عدم پاسخ دهی شهرداری به 
برخی تذکرات اعضای شورای شهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد:در 
مواردی پاسخ داده شده اما این جواب ها اغلب با تاخیر زیاد به دست ما 

رسیده و به صورت کلی گویی است.
مهاجری،نمونه این گونه پاسخ ها را در تذکری مبنی بر دو موضوع 
آسفالت شهرک فرهنگیان و اتوماسیون امالک عنوان کرد که در تاریخ 25 
شهریورماه توسط وی مطرح شده و پاسخ آن اوایل آبان ماه ارسال شده است.

به گفته مهاجری،پاسخ های ارائه شده در حد “در دستور کار و انجام 
است” یا “در دست اقدام و پیگری است” بوده که این امر شایسته نیست 
و ضروری است شهرداری کرج از ارائه پاسخ های کلی و فاقد زمان بندی 

و اندازه گیری،امتناع کند.

 مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم 
گفت: تجهیزات و تُاسیسات حساس گاز 
ایالم برای مقابله در شرایط اضطراری، 

به آتش نشانی ایالم معرفی شدند.
بازدید  در  اللهی  شمس  عباس 
سازمان  کارشناسان  و  ندهان  فرما
و  تجهیزات  ز  ا یالم  ا نی  آتش نشا
با  ایالم  شهر  گاز  حساس  تُاسیسات 
بیان اینکه به منظور اقدامات مقابله ای 
و  شیرها  نقشه  غیرعامل،  پدافند  و 
تجهیزات و مناطق حساس گاز در اختیار 

آتش نشانی ایالم قرار می گیرد، اظهار 
داشت: حادثه خبر نمی کند و پیشگیری 
از بروز حوادث و جلوگیری از گسترش 
دستگاههای  اولویت های  از  یکی  آن 
خدمات رسان در تعامل با یکدیگر است.
ی  برا شد  مقرر   : د فزو ا وی 
توسط  موثرتر،  و  بیشتر  همکاری های 
جلسات  ایالم  آتش نشانی  سازمان 
آموزشی اطفای حریق تخصصی برای 
گاز  شرکت  حراست  و  امداد  نیروهای 
توسط  همچنین  و  شود  برگزار  استان 

گاز  شرکت   HSE واحد  کارشناسان 
استان نیز بستر آموزش ایمنی استفاده 
برای  گاز سوز  وسایل  و  طبیعی  گاز  از 
تا  شود  فراهم  نشانی  آتش  کارکنان 
آموزش  به  نیز  آتش نشانی  نیروهای 

عمومی شهروندان بپردازند.
مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم 
سطح  در  فشار  تقلیل  ایستگاههای  به 
شهر ایالم اشاره و تصریح کرد: در حال 
حاضر ۱۴ ایستگاه TBS و یک ایستگاه 
CGS و بیش از 7۰۰ شیر پلی اتیلن و 

ایالم  شهر  سطح  در  فلزی  شیر   ۱۱۰
تجهیزات  و  نقاط  جزو  که  دارد  وجود 
حساس شرکت گاز در شرایط اضطرار 

محسوب می شوند.
کرد:  خاطرنشان  للهی  ا شمس 
پیشگیرانه  اقدامات  با  می شود  تالش 
افزایش  را  گاز  در حوزه  ایمنی  ضریب 
دستگاهها  دیگر  کمک  با  و  دهیم 
فرهنگ  نفوذ  آتش نشانی،  همچون 
سازی و آموزش های ایمنی گاز در بین 

شهروندان چند برابر شود

مدیر عامل: تجهیزات و تاُسیسات حساس گاز ایالم 
به آتش نشانی ایالم معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت 
این  در  بوشهر  استان  وفاضالب  آب 
بازدید بازرس کل استان بوشهر با قدر 
و فاضالب  از تالش شرکت آب  دانی 
پروژه های  اجرا  در  بوشهر  استان 
آب شیرین کن خاطر نشان کرد: از این 
ویژه  حمایت  آن  مجریان  و  پروژه ها 
در  موانع  و  مشکالت  رفع  و  می شود 

دستور کار قرار دارد.
اسحق شهبازی با اظهار امیدواری 
در رفع مشکالت سرمایه گذاران پروژه 
آب شیرین کن بوشهر تصریح کرد: امید 
است با رفع مشکالت و تحقق مطالبات 
مجریان این پروژه ها زمینه تسریع اجرا 
برنامه  اساس  بر  آنها  از  بهره برداری  و 

زمان بندی فراهم شود.
وی با بیان اینکه با تمام توان از 
طرح های آبرسانی از جمله پروژه های 
د  می شو یت  حما ین کن  ب شیر آ
سرمایه گذاران  مشکالت  حل  افزود: 
قرارداد  جمله  از  بوشهر  آب شیرین کن 
تسهیالت  پرداخت  و  زمین  واگذاری 
بانکی در دستور کار بازرس کل استان 

قرار دارد.
ضمن  بوشهر  استان  کل  بازرس 
تاکید برمباحث صرفه جویی در مصرف 
آب از مردم درخواست نمود در مصرف 

آب صرفه جویی نمایند.
بازدید  در  حمزه پور  عبدالحمید 
بازرس کل استان بوشهر از پروژه های 

آب شیرین کن بوشهر با بیان اینکه اکنون 
2 پروژه با مشارکت بخش خصوصی در 
ساحل بوشهر در حال اجرا است اظهار 
داشت: در مجموع به ظرفیت 52 هزار 
مترمکعب پروژه آب شیرین کن در ساحل 
بوشهر در حال اجرا است و پروژه 22 
شهر  در  دیگر  مترمکعب   5۰۰ و  هزار 

بوشهر در مدار تولید قرار دارد.
پروژه  جرا  ا به  ره  شا ا با  وی 
آب شیرین کن به حجم تولید ۱7 هزار 
ساحل  در  نه روز  شبا در  مترمکعب 

نخست  فاز  کرد:  نشان  خاطر  بوشهر 
این پروژه به زودی با ظرفیت 5 هزار 
و  مدار  وارد  شبانه روز  در  مترمکعب 
و  تکمیل  آینده  سال  تا  آن  مابقی 

می شود. افتتاح 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر پروژه دیگر شیرین سازی 
آب دریا در شهر بوشهر به ظرفیت 35 
هزار مترمکعب دانست و تصریح کرد: 
این پروژه قابلیت افزایش حجم تولید آب 
تا 5۰ هزار مترمکعب در شبانه روز دارد 

که بخشی از آن امسال و مابقی سال 
آینده راه اندازی می شود.

 2 این  بر  عالوه  افزود:  حمزه پور 
پروژه، طرح های مختلف آب شیرین کن 
بوشهر  استان  روستاهای  و  شهرها  در 
این  در حال اجرا است که در مجموع 
پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی و 
سرمایه گذاری افزون بر یک هزار و 3۰۰ 

میلیارد تومان ساخته می شود.
وی با بیان اینکه اکنون در حدود 
۴۰ هزار مترمکعب از آب استان بوشهر از 
آب شیرین کن های موجود تأمین می شود 
با  امسال  امیدوارم  کرد:  نشان  خاطر 
پروژه های  نخست  فاز  از  بهره برداری 
آب شیرین کن در دست اجرا بین 2۰ تا 
3۰ هزار به ظرفیت تولید آب آشامیدنی 

افزوده شود.
ظرفیت  را  خلیج فارس  حمزه پور 
و  دانست  شرب  آب  تأمین  در  مهمی 
خاطر نشان کرد: شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر با توجه موقعیت جغرافیایی 
اقدام  از ظرفیت خلیج فارس  استفاده  و 
آب شیرین کن  طریق  از  آب  تأمین 

کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
با  امیدواریم  کرد:  بیان  بوشهر  استان 
تکمیل پروژه های آب شیرین کن و رفع 
موانع و مشکالت سرمایه گذاران بتوانیم 
به وضعیت پایدار در حوزه تأمین منابع 

آب در استان دست یابیم

قدردانی بازرس کل استان بوشهر از خدمات شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

بازرس کل استان بوشهر پروژه های آب شیرین کن بوشهر را مورد بازدید قرار داد

تولیت آستان قدس رضوی از لزوم 
به  سلیمانی  شهید  مختلف  ابعاد  معرفی 
به نسل  از قهرمان واقعی  الگویی  عنوان 

جوان
 و تریج سیره این شهید بزرگوار را 

موجب مصونیت جامعه دانست.
احمد  لمسلمین  حجت االسالم وا  
مروی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت 
سلیمانی  سردار  شهید  سپهبد  سالگرد 
مطهر  حرم  سلیمانی  تاالر شهید  در  که 
»إَِنّ  آیه  به  اشاره  با  انجام شد،  رضوی 
َسَیْجَعُل  الَِحاِت  الَصّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذیَن 
خداوند  کرد:  اظهار  ا«،  ُوًدّ ْحَمُن  الَرّ لَُهُم 
می فرماید  شریفه  آیه  این  در  متعال 
پروردگار آنانی که ایمان آوردند و نیکوکار 
شدند را در نظر خلق محبوب می گرداند 
این  مصادیق  از  یکی  سلیمانی  شهید  و 

آیه در عصر حاضر است.
رسانه  سلیمانی  شهید  افزود:  وی 
نداشت و کمتر در تلویزیون مشاهده می شد 
و هیچ گاه به دنبال نشان دادن خود نبود، اما 
جمعیتی که از اقشار گوناگون در مشهد و 
شهرهای مختلف برای تشییع پیکر شهید 
سلیمانی گرد آمدند، نشان داد که خداوند 
مردم  دل های  در  را  مؤمن  یک  چگونه 

محبوب می گرداند.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به 
خصوصیات و ویژگی های شخصیت شهید 
سلیمانی اشاره و با بیان اینکه »اخالص« در 
رأس ویژگی های ممتاز این شهید گران قدر 
بود، تصریح کرد: اخالص است که موجب 
رشد و تعالی معنوی انسان می شود و دل ها 
را تسخیر می کند که این ویژگی در شهید 

سلیمانی بارز بود.
وی به نبوغ نظامی و سیاسی و قدرت 
تحلیل و نظریه پردازی شهید سلیمانی اشاره 
علی رغم  سلیمانی  شهید  کرد:  اظهار  و 
و  نظامی  مسائل  در  نبوغ  از  برخورداری 
و  تحلیل  قدرت  از  برخورداری  و  سیاسی 
نظریه پردازی، در برابر رهبر معظم انقالب 
کاماًل مطیع و تسلیم بود و رمز موفقیت 
این شهید عزیز سربازی والیت و حرکت 

با اعتقاد در چهارچوب اوامر رهبری بود.
مروی  لمسلمین  حجت االسالم وا
تصریح کرد: رمز موفقیت مالک اشتر تنها 
قهرمانی و رشادت او در میدان نبرد نبود، 
نماد شجاعت مالک اشتر و آنچه که موجب 
سعادتمندی و ماندگاری او در تاریخ شد، 
والیتمداری و اطاعت محض مالک اشتر 
از امیرالمؤمنین علی)ع( بود؛ ویژگی ممتازی 
که شهید سلیمانی نیز در برابر رهبر معظم 

انقالب از آن برخوردار بود.
توجه  و  عنایت  به  اشاره  با  وی 
ویژه رهبر معظم انقالب نسبت به شهید 
به  سلیمانی  شهید  کرد:  اظهار  سلیمانی، 
بودن«  »انقالبی  نماد  کلمه  واقعی  معنی 
را  سلیمانی  شهید  باید  ازاین رو  است، 
ویژگی هایش  تمام  با  بود  که  همان گونه 
معرفی  در  نباید  کرد،  معرفی  مردم  به 
شهید سلیمانی سلیقه ای برخورد و تنها به 
بخشی از ویژگی های این شهید گران قدر 

پرداخته شود.
آستان قدس رضوی معرفی  تولیت 
گزینشی ابعاد شخصیت شهید سلیمانی را 
جفا به این شهید خواند و با بیان اینکه شهید 
سلیمانی به هیچ عنوان به دنبال نام و نشان 
نبود، گفت: حضرت علی)ع( در میدان نبرد با 
اشقیا شجاع ترین و قاطع ترین، در محراب 
عبادت عابدترین و در برابر یتیمان و ضعفا 
مهربان و رئوف ترین بود، شهید سلیمانی نیز 
به عنوان پرورش یافته ای در مکتب حضرت 

علی)ع( از  چنین شخصیتی برخوردار بود.
در  سلیمانی  شهید  ادبیات  به  وی 
سخنرانی هایش اشاره و تصریح کرد: شهید 
هنگام  اما  است،  نظامی  فردی  سلیمانی 
سخنرانی در موضع کرامت انسانی و رأفت 
سخن می گوید، به جوانان و نسل جدید و 
آن هایی که به ظاهر هنجارهای اجتماعی 
و دینی را رعایت نمی کنند، نگاهی توأم با 
مهربانی، رأفت و پدرانه دارد؛ نوع ادبیاتی 
می برد  کار  به  افراد  این  در خصوص  که 
قابل توجه است، تعابیری همچون »این ها 
فرزندان ما هستند«، »برادران و خواهران 
ما هستند« که این شهید واالمقام به کار 

می برد، درس آموز است.
به  مروي  حجت االسالم والمسلمین 
روحیه تواضع و مردم داری شهید سلیمانی 
اشاره و اظهار کرد: شهید سلیمانی با همه 
اما  داشت،  که  نظامی   جایگاه  و  عظمت 
میان مردم حضور می یافت و  در  همواره 
خود را جدا از مردم نمی دانست، در برخورد 
با مردم و ضعفا از جهات احساسی و عاطفی 
بسیار باالیی برخوردار بود، با تمام عظمتی 
که داشت اما هیچ گاه شأنی برای خود قائل 
نبود و ذره ای تکبر در وجودش نداشت و 
و  گرایش ها  از  صرف نظر  را  ملت  تمام 
سالیق حقیقتاً دوست می داشت؛ لذا خداوند 
نیز محبت او را در دل همه مردم قرار داد، 
که این حقیقت در تشییع پیکر این شهید 

آشکار شد.

وی با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی 
یک سرمایه ملی است، اضافه کرد: شهید 
سلیمانی یک انقالبی حقیقی و سیاستمدار 
برجسته بود، اما اهل جناح و حزب نبود، 
بزرگ تر  بسیار  سلیمانی  شهید  شخصیت 
و فراتر از جناح ها و احزاب بود؛ او تنها در 
جریان انقالب بود و شخصیتی ملی داشت، 
این سرمایه و شخصیت ملی باید حفظ شود 
و نباید اجازه مصادره شهید سلیمانی را داد.
مروی،  حجت االسالم والمسلمین 
سردار سلیمانی را سرمایه اجتماعی عظیم 
برای نظام اسالمی دانست و گفت: شهید 
سلیمانی را همان گونه که هست باید معرفی 
دیدگاه  خودمان، شهید  و  نگاه  از  نه  کرد 
سلیمانی را باید با همان شجاعت، صالبت 
انقالبی و والیتمداری و وسعت دید و نگاه 

به جامعه معرفی کرد.
در  متأسفانه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
الگوسازی برای جوانان ضعیف عمل شده 
است، شهید سلیمانی را بهترین الگو برای 
نسل جوان خواند و گفت: نسل جوان ما 
الگوهای  است،  فاخر  الگوهای  نیازمند 
و  دین گریزی  به  را  جوانان  که  نامناسبی 
می دهند  فرهنگ غرب سوق  به  گرایش 
یک تهدید و خطر برای جامعه اسالمی ما 
هستند، ما باید برای نسل جوان الگو معرفی 
ظرفیت های  با  سلیمانی  شهید  و  کنیم 
الگوی  یک  می تواند  دارد  که  عظیمی 

مناسب برای جامعه و جوانان ما باشد.
شهید  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
سلیمانی را یک امانت بزرگ دانست و با 
بیان اینکه ترویج سیره این شهید بزرگوار 
گفت:  است،  جامعه  مصونیت  موجب 
بزرگداشت شهید سلیمانی تنها به برگزاری 
یک مراسم تجلیل نیست، این جفا به شهید 
سلیمانی است؛ شهید سلیمانی باید به الگوی 

نسل جوان مبدل شود.
در  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
برای  رضوی  قدس  آستان  گفت:  پایان 
در  آنچه  هر  سلیمانی  شهید  گرامیداشت 
توان داشته باشند انجام خواهد داد و انجام 

آن را وظیفه خود می داند.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد،

لزوم معرفی شهید سلیمانی به عنوان الگوی نسل جوان برای مصونیت جامعه
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معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه:
روزانه 7۰۰ تن زباله در کرمانشاه جمع آوری می کنیم 
معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه از جمع آوری روزانه 

7۰۰ تن زباله در شهر کرمانشاه خبر داد
خسرو عیساییان با اشاره به فعال شدن گسترده خدمات شهری 
تا چهار ماهی  این در مدت سه  از  اخیر گفت: پیش  در هفته های 
که شهر فاقد شهردار بود نمی توانستیم قراردادهای الزم در حوزه 
خدمات شهری ببندیم، اما خوشبختانه با انتخاب سرپرست شهرداری 

هم اکنون کارها به سرعت روی روال برگشته و خدمات شهری در تمام شهر به 
خوبی در حال انجام است.

عیساییان از جمع آوری روزانه ۶5۰ تا 7۰۰ تن زباله در سطح شهر کرمانشاه 
خبر داد و افزود: در حال حاضر جمع آوری این حجم زباله در دو تا سه شیفت 

کاری در حال انجام است.
معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با تاکید بر لزوم جمع آوری زباله 
از درب منازل گفت: اگر این امر محقق شود و مردم راس یک ساعت مشخص 
زباله ها را درب منازل بگذارند، تنها در یک شیفت کاری، کار جمع آوری زباله 

های شهر انجام می شود.
وی افزود: همچنین با انجام این کار مخازن جمع آوری زباله برچیده شده و 

دیگر شاهد پدیده »زباله گردها« نخواهیم بود.
عیساییان با بیان اینکه طرح جمع آوری زباله از درب منازل در دستور کار 
شهرداری کرمانشاه قرار دارد، گفت: مطالعات این طرح انجام شده و قرار است در 

هر منطقه این طرح در دو تا سه بلوک اجرایی شود.
وی افزود: به نظر می رسد که اجرای پایلوت طرح تاپایان سال کلید بخورد، 
البته در این زمینه نیازمند فرهنگسازی هستیم که مردم زباله های خود را راس 

ساعت مشخص درب منازل بگذارند.
این مسئول گفت: در حال حاضر حدود 3۴۰۰ مخزن در سطح شهر کرمانشاه 
مستقر هستند که بسیاری از آنها به مرور دچار آسیب و فرسودگی شده اند و هزینه 

های جایگزینی آنها باالست.
عیساییان افزود: از طرفی تمیز کردن مداوم این مخزن ها مشکالت خاص 
خود را دارد و در بسیاری مناطق زباله گردها، زباله های آنها را بیرون می ریزند 
که منظره ناخوشایندی ایجاد می کند و نیاز است هرچه سریعتر این مخازن جمع 

آوری شده و زباله ها از درب منازل جمع آوری شوند.
معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه همچنین با اشاره به فعالیت ۴2 
دستگاه خودروی جمع آوری زباله در سطح شهر کرمانشاه، گفت: این خودروها 
بیش از 2۰ سال عمر دارند و فرسوده شده اند و در حال حاضر کار نوسازی آنها 

در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل برق منطقه ای غرب:
9۰ درصد مخازن ذخیره سوخت نیروگاه های برق پُر است

به گفته مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب، مشکلی برای تامین سوخت 
زمستانی نیروگاه های برق واقع در منطقه غرب وجود ندارد.

علی اسدی در جلسه شورای پدافندغیرعامل استان کرمانشاه که برگزار شد، 
از آمادگی زمستانی نیروگاه های برق خبر داد و عنوان کرد: سوخت کافی برای 

نیروگاه ها از جمله بیستون، زاگرس، داالهو و ... تامین شده است.
وی با بیان اینکه سوخت اولیه نیروگاه ها گاز است و در نبود گاز از سوخت 
ایام اضطراری مازوت کافی هم  جایگزین مازوت استفاده می شود، افزود: برای 

وجود دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب با بیان اینکه هم اکنون ۶۰ درصد 
مخازن ذخیره سوخت نیروگاه های برق در کشور ُپر است، خاطرنشان کرد: این 

میزان ذخیره در نیروگاه های غرب و کرمانشاه حدود ۹۰ درصد است.
وی معتقد است، این میزان ذخیره برای تامین برق بیش از ۴۰ روز کافی است.

اسدی پیش بینی کرد، حداقل تا یک یا دو ما آینده معضلی در زمینه سوخت 
نیروگاه ها و بحران تامین سوخت نداشته باشیم.

موضوع دیگری که اسدی به آن اشاره کرد اهمیت حفظ صنعت آب و برق 
در برابر تهدیدات پدافندی بود و ادامه داد: تمام ریسک های احتمالی در این بخش 

شناسایی شده و سطح بندی الزم نیز صورت گرفته است.

شهری  فعالیت های  در  غیرعامل  پدافند  رعایت  ساالری: 
ضروری است

 گرگان، احمد ساالری معاون خدمات شهری شهرداری گرگان با اشاره به 
روز ملی پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل به معنی کاهش آسیب پذیری و 
جلوگیری از وارد شدن خسارات جانی و مالی به تاسیسات حیاتی و حساس در 
زمان بحران است.ساالری رعایت کلیه مالحظات پدافند غیرعامل را با توجه به 
گستردگی حوزه فعالیت شهرداری در تصمیم گیری مدیریت شهری به خصوص 
در انجام فعالیت های عمرانی، خدماتی و صدور انواع مجوزها ضروری دانست. وی 
یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه حوزه پدافند را »آماده سازی مکان های 
اضطراری سطح شهر و راه های دسترسی سریع به این مکان ها در زمان بروز 
با پیگیری و تعامل معاونت خدمات  بحران« عنوان کرد و گفت: تالش شده 
سالن های  از  تعدادی  ورزشی شهرداری  اجتماعی  فرهنگی،  با سازمان  شهری 
ورزشی برای زمان بحران تجهیز و آماده سازی شوند. ساالری از تشکیل کمیته 
افزود:  و  داد  خبر  فعالیت ها  کردن  تخصصی  برای  شهرداری  غیرعامل  پدافند 
مانور شیمیایی با همکاری سازمان آتش نشانی و پدافند شهرداری گرگان در 

این هفته اجرا می شود.
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»مسافر«  و   )Tourist( »گردشگر«  تفاوت  به  بارها 
و  پرداخته اند  غیررسمی  و  علمی  منابع  در   )Traveler(
اختالف نظرهای زیادی هم درباره اثر هر کدام وجود دارد. فارغ 
از قضاوت هایی که درباره بد یا خوب بودن این تاثیر می شود، 
یادآوری تعریف هر یک شاید کمک کند نقشی که همگام سفر 
آن  بر  و  دریابیم  بیشتر  را  برای خود مشخص کرده ایم  کردن 

اساس متوجه مسؤولیت ها و رفتارهای خود شویم.
 سازمان جهانی جهانگردی در ساده ترین تعریف، گردشگر 
یا »توریست« را کسی می داند که به محلی غیر از شهر محل 
سکونت خود و با هدفی به غیر از کار و کسب درآمد سفر کند، 
این  از  هدف  و  باشد  داشته  اقامت  آن  در  یک شب  دست کم 
ماندگاری »کسب درآمد« نباشد و انگیزه هم سفر بیشتر گذراندن 

اوقات فراغت باشد.
بیشتر کشورها به »توریست« ها نگاه تجاری دارند و آن ها 

را منبع کسب درآمد می دانند.
اما »مسافر« )Traveler( در تعریف ساده تری شخصی 

است که بین دو یا چند مکان و بیشتر به انگیزه ماجراجویی و 
در  بیشتر  توریست  با  آن  تفاوت  و  می کند  سفر  تجربه  کسب 
نوع  خاطر  به  مسافر  است.  سفر  برنامه ریزی  و  مدیریت  نوع 
برنامه ریزی بلند مدتی که گاه دارد به کسب درآمد در جریان 

سفر نیز روی می آورد.
کاشفان و ماجراجویان قدیمی که امروزه سفرنامه هایی از 

خود به جای گذاشته اند، بیشتر در این دسته قرار داده شده اند.
»توریست مقصد را با یک برنامه ریزی از قبل تعریف شده 
انتخاب می کند، به طوری که هدف از آن ارائه اطالعات کافی 
اصلی  فعالیت های  تمام  در  تجربه  بهترین  همراه  به  علمی  و 
گردشگری به مخاطب خواهد بود اما در مورد مسافر برنامه ای 
از قبل تعریف شده ای وجود نداشته و همه چیز می تواند اتفاقی 
و بدون برنامه ریزی باشد، به همین خاطر یک مسافر می تواند 
یک تجربه بد را به همراه داشته باشد و یا این که تجربه ای را 
کسب کند که در هیچ برنامه تور از قبل تعریف شده ای وجود 

نداشته باشد.

مسافر )traveller ( از نگاه شاخص های توسعه پایدار 
خصوصیاتی دارد که سازمان جهانی جهانگردی آن را این گونه 
تعریف کرده است: یک مسافر فردی است که مواد غذایی را 
هدر نمی دهد. اگر خالقیت یا نوآوری در حین سفر دید درباره 
آن تبلیغ می کند. با افراد بومی ارتباط مناسبی برقرار می کند. از 
جایی خرید می کند که محصوالت آن به محیط زیست آسیب 
نزند. به جای کاغذ از نسخه های دیجیتال استفاده می کند. کدهای 

اخالقی گردشگری را تبلیغ می کند و رواج می دهد.«
جهانی  سازمان  را  گردشگری  اخالق  جهانی  کدهای 
اصل   ۱۰ شامل  که  کرد  تصویب   ،۱۹۹۹ سال  در  جهانگردی 
و  سفر  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  اجزای  که  اساسی 

گردشگری را در بر گرفته است که به این شرح است:
احترام  و  متقابل  درک  در  گردشگری  مشارکت   :۱ ماده 

بین مردم و جوامع
ماده 2: گردشگری به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف 

فردی و جمعی

ماده 3: گردشگری، یک عامل توسعه پایدار
و  بشر  فرهنگی  میراث  حفظ  برای  گردشگری،   :۴ ماده 

مشارکت در حفظ آن
کشورهای  برای  مفید  فعالیت  یک  گردشگری،   :5 ماده 

میزبان و جوامع
ماده ۶: وظایف مشارکت کنندگان در توسعه گردشگری

ماده 7: حق گردشگری
ماده 8: آزادی حرکت گردشگری

ماده ۹: حقوق کارگران و کارآفرینان در صنعت گردشگری
ماده ۱۰: اجرای اصول اخالق جهانی گردشگری

آگاهی پیدا کردن از نوع سلیقه و نقشی که در سفر داریم 
به انتخاب مقصد، برنامه ریزی و خرید خدمات متناسب با نیازی 
که داریم کمک زیادی می کند. آگاهی پیدا کردن تصمیم گیران 
و سیاست گذاران از این نقش ها در برنامه ریزی های جامع و تأمین 
زیرساخت در مقصد، متناسب با نیازی که مخاطب آن منطقه 

دارد، نیز مؤثر است.

تبصره : کاالها و اسباب سفر و 
اشیاء شخصي مستعمل همراه مسافر 
بایستي به فاصله یک ماه قبل تا یک 
ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد.

کاالهاي  ۴(فهرست  )پیوست 
ورودي مسافران ورودي

۱ – دستگاههاي مورد استفاده 
در خانه از نوع برقي ، گازي یا نفتي ، 
اعم از اینکه استفاده از آن موکول به 
نصب در خانه در یک محل بخصوص 
باشد یا در مکان ثابتي در خانه جاي 

داده شود یا قابل حمل باشد.
و  یدکي  قطعات  و  اجزاء  ـ   2
ملزومات دستگاههاي موضوع بند یک
یدکي  قطعات  و  ء   اجزا ـ   3
 ، ري  ا سو تومبیل  ا مات  ملزو و 

موتورسیکلت و دوچرخه
۴ ـ لوزام سرمیزو خانه داري

و  اجزاء    ، شخصي  لوازم  ـ   5
قطعات یدکي و ملزومات آن

۶ ـ ساک و چمدان
7 ـ البسه ، کیف و کفش

8 ـ پارچه
۹ ـ مواد غذایي ا زجمله : ترشي 
نوشابه   ، ، آبمیوه  ، تنقالت  شکالت   ،

الکلي
 : قبیل  از  بهداشتي  لوازم  ـ   ۱۰
ادکلن  عطر،   ، ، مسواک  خمیردندان 

و غیره
۱۱ ـ لوازم آرایش و آرایشگري

)از  تدخین  لوازم  و  مواد  ـ   ۱2
نوع مجاز(

۱3 ـ کامپیوتر دستي یا کیفي و 
ملزومات آنها

۱۴ ـ لوازم ورزش
۱5 ـ لوازم التحریر

۱۶ـ دوچرخه و سه چرخه
۱7ـ گل مصنوعي
۱8ـ تفنگ بادي

۱۹ ـ فرش ماشیني
و  ، برقي  دستي  ر  بزا ا ـ   2۰

غیربرقي
کتاب   ، مجله   ، روزنامه  ـ   2۱
محصوالت  سایر  و  ، آلبوم  ، تقویم 

صنعت چاپ
22 ـ اسباب بازي

23 ـ زیور آالت بدلي
2۴ ـ مودم – فاکس مودم

طبق  باال  در  که  مواردی  البته 
قانون گفته شده است اقالم عمده که 
اختصاص  خود  به  را  بیتشرین حجم 
می دهند می باشد و مهمترین اصل 
مسافر  همراه  کاالی  تشخیص  در 
بودن  تجاری  غیر  و  بودن  مستعمل 

لوازم است.

 منظور از مسافر چیست؟
با  که  است  شخصی  فر  مسا
گذرنامه یا اجازه عبور از راه های مجاز 
به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج 
می شود.این مسافر می تواند شخص 
غیر مقیم ایران باشد که به طور موقت 
به قلمرو گمرکی وارد شده یا شخص 
مقیم ایران که از قلمرو گمرکی خارج 

یا وارد شده.

 ترخیص کاالی همراه مسافر
ترخیص کاالی همراه مسافر به 

دو دسته تقسیم می شود:
مسافر  همراه  کاالی  ترخیص 

ورودی
مسافر  همراه  کاالی  ترخیص 

خروجی
مسافر  همراه   کاالی  ترخیص 

غیر اتباع ایرانی
مسافر  همراه  کاالی  ترخیص 

ورودی
مسافری که وارد کشور می شود 
شخصی  وسایل  بر  عالوه  تواند  می 
اش با معافیت از حقوق گمرکی و سود 
بازرگانی کاال وارد نماید و ترخیص این 
کاالها به شرط غیر تجاری بودن آن 

بالمانع است.
لوازم  و  قطعات  و  اولیه  مواد 
توسط  تولیدي  واحدهاي  براي  فني 
ترخیص  بل  قا ورودی  فرین  مسا

نمي باشد .
مسافر  همراه  کاالی  ترخیص 

خروجی
مسافری که از کشور خارج می 
شود ) اعم از اتباع ایرانی یا خارجی( 
شخصی  وسایل  بر  عالوه  تواند  می 
شرط  به  را  داخلی  محصوالت  اش 
اینکه جنبه تجاری پیدا نکند از کشور 

خارج کند
ایران تحصیل  خارجیانی که در 
می کنند پس از پایان تحصیالت می 
توانند لوازم منزل خود را بدون کارت 

بازرگانی از کشور خارج کنند
به  خطي  کتب  و  عتیقه  اشیاء 
از کشور خارج می  همراه مسافر که 

شود ممنوع است .
خشکبار  مجاز  ر  مقدا حداکثر 
هر  ازاي  به  خروجی  مسافر  همراه 
به  زعفران  و  کیلوگرم   ۱۰ گذرنامه 
ازاي هر گذرنامه ۱۰۰ گرم مي باشد 
این محدودیت برای جهانگرداني که 
داراي گذرنامه خارجي باشند ، نیست .
مسافر خروجی از قلمرو گمرکی 

به مقصد مناطق آزاد و مناطق ویژه 
اقتصادی،موظفند کاالهای همراه خود 

را به گمرک اظهار نمایند.

مسافر  همراه   کاالی  ترخیص 
غیر اتباع ایرانی

می  ایرانی  مقیم  غیر  مسافران 
تواند عالوه بر لوازم شخصی خود که به 
طور قطعی قابل ترخیص است ،اشیایی 
از قبیل جواهرآالت شخصی، دوربین 
موسیقی،رایانه  آن،آالت  ملزومات  و 
م  ز ا لو ، یلچر و ، لسکه کا ، شخصی
تلفن  ، شی ز ر و ت  ا تجهیز و 
حمل  قابل  پزشکی  همراه،تجهیزات 
با مسافر،وسیله نقلیه شخصی را طبق 
رویه ی ورود موقت با ارائه تضمین به 

قلمرو گمرکی وارد نماید.

کاالی  ترخیص  برای  چناچه 
مسافری خود مشکلی دارید با شرکت 
بازرگاني ققنوس تماس حاصل نمایید.

مسافر  که  کاالهایی  فهرست 
همراه خود می تواند بیاورد را وزارت 
کند.که  می  اعالم  و  تهیه  بازرگانی 
در زیر برخی از لوازمی که مسافران 
توانند همراه خود داشته  ورودی می 

باشند را لیست کرده ایم:

۱ـ  دستگاههاي مورد استفاده در 
خانه از نوع برقي ، گازي یا 2ـ  اجزاء و 
قطعات یدکي و ملزومات دستگاههاي 

موضوع بند یک

و  یدکي  قطعات  و  اجزاء   ـ   2
ملزومات باال

 ، ي  ر ا سو مبیل  تو ا ـ   3
موتورسیکلت و دوچرخه

۴ ـ  لوزام سرمیزو خانه داري
و  اجزاء    ، شخصي  لوازم  ـ   5

قطعات یدکي و ملزومات آن
۶ ـ ساک و چمدان

7 ـ  البسه ، کیف و کفش
8 ـ پارچه

۹ ـ مواد غذایي ا زجمله : ترشي 
نوشابه   ، ، آبمیوه  ، تنقالت  شکالت   ،

الکلي
۱۰ ـ لوازم  بهداشتي از قبیل : 
ادکلن  عطر،   ، ، مسواک  خمیردندان 

و غیره

۱۱ ـ  لوازم آرایش و آرایشگري
)از  تدخین  لوازم  و  مواد  ـ   ۱2

نوع مجاز(
۱3 ـ کامپیوتر دستي یا کیفي و 

ملزومات آنها
۱۴ ـ لوازم ورزش
۱5 ـ لوازم التحریر

۱۶ـ دوچرخه و سه چرخه
۱7ـ گل مصنوعي
۱8ـ  تفنگ بادي

۱۹ ـ فرش ماشیني
و  ، برقي  دستي  ر  بزا ا ـ   2۰

غیربرقي
کتاب   ، مجله   ، روزنامه  ـ   2۱
محصوالت  سایر  و  ، آلبوم  ، تقویم 

صنعت چاپ
22 ـ اسباب بازي

23 ـ زیور آالت بدلي
2۴ ـ مودم – فاکس مودم

فرم های مورد نیاز برای ترخیص 
کاالی همراه مسافر

فرم م-2-3۱ )پته مسافری(
مدارک الزم :

پاسپورت
قبض انبار

گواهی اشتغال به کار
فهرست کاالهای ممنوع همراه 

مسافر
فرش همراه مسافر به کشورهای 

عراق،سوریه،عربستان سعودی
هر  کشورها  سایر  برای  ولی 

یا  قالی  قطعه  یک  تواند  می  مسافر 
قالیچه دست باف جمعا تا ۱2 متر از 

کشور خارج سازد

ورود و ترخیص مشروبات الکلي 
، وسایل قمار ، اسلحه سرد و گرم و 
مخدر  مواد  منفجره،  و  محترقه  مواد 

ممنوع است
ترخیص یخچال، فریزر ،تلویزیون 
و رادیو ، از فهرست کاالهاي مسافري 

با معافیت گمرکي حذف گردیده
و  نات  حیوا ترخیص  و  ورود 
پروندگان اهلي منوط به ارائه گواهي 
بهداشت از کشور مبدأ و تأیید سازمان 
دامپزشکي مي باشد و صدور آنها نیز 
از  بهداشت  گواهي  ارائه  به  منوط 

سازمان دامپزشکي خواهد بود .

ورود و ترخیص اقالم مخابراتي 
» تلفن بي سیم و ... « نیاز به  ارائه 
و  تلگراف   – پست  وزارت  از  مجوز 

تلفن مي باشد .
ورود وترخیص گیاهان » گل – 
نهال و ... « و انوع بذر نیاز به  ارائه 

مجوز از قرنطینه نباتي مي باشد .
 

همراه  کاالی  ترخیص  نکات 
مسافر

میزان حقوق گمرکی در صورتی 
که کاال بیش از حد مجاز باشد مثال 
لباس به ازای هر کیلوگرم 25۰ هزار 
ریال و یا ۱۰۰ درصد ارزش هر کدام 

است.
از ۱5۰ گرم  بیش  اگر بخواهید 

به  نیاز  کنید  وارد  کشور  به  را  طال 
مجوز از بانک مرکزی دارید.

خواهد  می  که  مسافری  برای   
خود  رسیدن  از  قبل  را  خود  کاالی 
ارسال کند از ۱ ماه قبل آن را بارنامه 
می کند و فرستنده و گیرنده آن نام 
خودش را می نویسد سپس با داشتن 
گذرنامه ، اسناد حمل ، قبض انبار و 
انجام تشریفات گمرکی آن را ترخیص 

می کند.
 ترخیص دارو به اندازه مصرف 
بود  بیشتر  اگر  است  مجاز  شخصی 
نیازبه مجوز وزارت بهداشت و پرداخت 

حقوق ورودی دارد.
ورود دارو  فقط در حد مصرف 
است.  ترخیص  قابل  کم  و  شخصی 
مجوزهای  اخذ  مشمول  ازان  بیشتر 

قانونی از قبیل وزارت بهداشت بعالوه 
حقوق ورودی می گردد.

و  واردات  کلی  ممنوعیت های 
صادرات

مقررات  و  نین  ا قو براساس 
جمهوری اسالمی ایران، ورود برخی 
کلی  به طور  آن ها  صدور  یا  کاالها 

ممنوع است.

بعضی از این کاالها عبارتند از:
مشروبات الکل

وسایل قمار
مواد  و  گرم  و  سرد  اسلحه ی 

محترقه و منفجره
مواد مخدر

نشریات، تصاویر، فیلم، عکس و 
هر کاالیی که مغایر شئونات مذهبی 

و ملی کشور باشد.
هر نوع نوشته ی مخالف مذهب 
عفت  و  نظم  مخل  یا  کشور  رسمی 

عمومی و شئون ملی
سایر کاالهایی که منع شرعی و 
قانونی دارند، یا ورود و صدور آن ها به 
موجب جدول تعرفه ی گمرکی ممنوع 

شناخته شده است.
فریزر،  یخچال فریزر،  یخچال،   
استثنای  )به  رادیوضبط  و  تلویزیون 
فهرست  ز  ا بل(  پرتا ضبط  دیو  ا ر
کاالهای مسافری با معافیت گمرکی 
شامل  ممنوعیت  این  شده اند.  حذف 
کاالی همراه مسافران عادِی مبادِی 
مجاِز ورودی و مناطق آزاد تجاری و 

صنعتی است.
ع  ضو مو ی  ها ال کا خیص  تر
مذکور،  حجیم  کاالهای  ممنوعیت 
غیرتجاری  جنبه ی  که  صورتی  در 
ز  ا ه  د ستفا ا بدون   ، شد با شته  ا د
ورودی  حقوق  اخذ  با  و  معافیت 

است. بالمانع 
ممنوعیت ورود کاالهای مذکور 
شامل مسافران گذر مرزی و آن دسته 
معافیت  از  که  ورودی  مسافران  از 
مسافری استفاده نمی کنند و درعوض 
مبادی  در  شاهد  فروشگاه های  از 
نیز  می کنند،  خرید  کشور  ورودی 

می شود.
ورود حیوانات و پروندگان اهلی 
از  بهداشت  گواهی  ارائه ی  به  منوط 
کشور مبداء و تایید سازمان دام پزشکی 
است و صدور آن ها نیز منوط به ارائه ی 
گواهی بهداشت از سازمان دامپزشکی 

خواهد بود.
ورود و صدور حیوانات و پرندگان 
گواهی  ئه ی  را ا به  منوط  وحشی 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  از 

خواهد بود.
ورود و ترخیص اقالم مخابراتی 
مانند تلفن بی سیم و… تنها با ارائه ی 
مجوز از وزارت پست، تلگراف و تلفن 

مجاز است.
ورود وترخیص گیاهان مانندانواع 
ارائه ی  با  تنها  و…  نهال  گل،  بذر، 
مجوز از قرنطینه ی نباتی مجاز است.
ورود وترخیص ماهی زنده تنها با 
ارائه ی مجوز وزارت جهاد کشاورزی 

مجاز است.
 

مقررات واردات کاالهای همراه 
ایرانیان مقیم خارج

شخصی  اشیاء  و  خانه  لوازم 
مستعمل ایرانیان مقیم خارج، اعم از 
مسافر با گذرنامه ی عادی، خدمت یا 
سیاسی که مدت اقامت آنان در خارج 
آخِر  ماِه  و شش  بیشتر  یا  سال  یک 
آن متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء 
مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت 
است  آزاد  شوند،  می  وارد  ایران  به 

مشروط بر این که:
الف. لوازم و اشیاء مسافر از کشور 
بین  و  او حمل شوند  اقامت  و محل 
یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود او 

به گمرک برسند.
ب. لوازم و اشیاء مزبور با وضع و 
شئون اجتماعی مسافر مناسب بوده و 

جنبه ی تجاری نداشته باشند.
ج. ظرف مدت پنج سال قبل از 
نکرده  استفاده  معافیتی  چنین  از  آن 

باشند.
برای  که  دولت  کارمندان  د. 
یا  له  یک سا یت  ر مو ما م  نجا ا
شوند،  می  اعزام  خارج  به  بیشتر 
ن  یا پا ز  ا قبل  که  تی  ر صو ر  د
وارد  یک ساله  توقف  و  ماموریت 
مدت  شرط  مشمول  شوند،  کشور 
این  در  مذکور  توقف  یک ساله ی 

بود. نخواهند  بند 
)توضیح: منظور از اشیاء و لوازم 
شخصی مذکور در این قانون، اشیایی 
استفاده ی  مورد  فقط  عرفًا  که  است 
از  صاحب آن قرار می گیرد و منظور 
عرفًا  که  هستند  اشیایی  خانه،  لوازم 
صاحب  خانواده ی  استفاده ی  مورد 
محل  یک  در  اقامت  زمان  در  آن ها 
مشمول  شخصی  تومبیل  ا  . شد با

مقررات فوق الذکر نمی شود.(
همراه  کاالهای  واردات  و.    
مسافران ورودی به کشور درصورتی 
که جزو لوازم شخصی آنان و در حد 
گمرک  تشخیص  به  باشد،  متعارف 

مجاز است.

فهرست 
کاالهاي همراه مسافر
محترم  هیأت   79/12/2۳ مورخ  هـ  59174/ت/2109  شماره  تصویبنامه  به  عنایت  با 
وزیران و اصالح ماده ۳1 آئین نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و صادرات و تبصره هاي 

آن به شرح زیر اصالح میگردد.
مسافران ایراني و غیرایراني که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاري، صنعتي به کشور 
وارد مي شوند عالوه بر اسباب سفر و اشیاي مشخصي مستعمل همراه خود به شرط غیرتجاري 
بودن از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق 
گمرکي و دو برابر سود بازرگاني وارد و ترخیص نمایند ، مشروط براینكه کاالهاي مزبور از نوع 
کاالهاي ممنوع شرعي یا قانوني نبوده و جنبه تجاري نداشته باشند و عالوه برآن با فهرست 

کاالهاي مسافري ابالغ شده از سوي وزارت بازرگاني مطابقت داشته باشد. 

شما گردشگر هستید یا مسافر؟
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بوکس قهرمانی جهان؛
شه بخش؛ اولین مدال آور بوکس ایران در رینگ جهانی

دانیال شه بخش بوکسور وزن ۶۰ کیلوگرم ایران با صعود به مرحله نیمه نهایی 
مسابقات جهانی 2۰2۱ صربستان تاریخ ساز شد و نخستین مدال بوکس ایران را در 

ادوار مختلف مسابقات جهانی به ارمغان آورد.
بوکس  رقابت های  بوکس،  فدراسیون  از  جوانان  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
قهرمانی جهان از روز دوشنبه هفته گذشته در بلگراد پایتخت صربستان آغاز شده 

و تا ۱5 آبان ماه ادامه دارد.
عصر روز گذشته)سه شنبه( دانیال شه بخش بوکسور سطح باالی ایران در جمع 
هشت نفر با »ادگاراس اسکوردیلیس« از لیتوانی مبارزه کرد و در حالی که در راند 
نخست با حساب سه بر دو از حریف عقب بود، در راند دوم و سوم برتری محسوسی 
داشت و در نهایت برنده شد.وی با صعود به نیمه نهایی ضمن قطعی کردن مدال 
برنز، تاریخ سازی کرد. این نخستین مدال بوکس ایران در ادوار مختلف مسابقات 
جهانی است.شه بخش پیش از این مقابل بوکسورهای گامبیا، مکزیک و قرقیزستان 
به پیروزی رسیده بود.تیم ایران با ۱۰ بوکسور و هدایت »علیرضا استکی« در این 

رویداد حضور یافته است.

کارشناس هندبال:
 تورنمنت قطر به نفع تیم ملی است

کارشناس هندبال کشورمان گفت: سه تیمی که در تورنمنت قطر حضور دارند، 
مدعیان قاره آسیا هستند و رویارویی ایران با آن ها محکی جدی برای بازیکنان تیم 

ملی کشورمان به حساب می آید. 
تیم ملی هندبال کشورمان دوشنبه شب برای حضور در تورنمنت قطر راهی 
دوحه شد. تیم های قطر، کویت و عربستان در این تورنمنت حضور دارند. تیم ملی 
سهمیه  کسب  و  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  قدرتمند  حضوری  برای  کشورمان 

جهانی، در این تورنمنت تدارکاتی شرکت کرده است. 
از این رو »حمید صادقی« کارشناس هندبال کشورمان در این خصوص اظهار 
داشت: این تورنمنت خیلی به نفع تیم ملی است. این مسابقات به »مانوئل موتایا 
فرناندز« سرمربی تیم ملی کمک می کند تا بازیکنانش را در شرایط بازی بسنجد. 

سه تیمی که در این تورنمنت حضور دارند، مدعیان قاره آسیا هستند.
وی در خصوص سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال بیان کرد: شناختی که از 
قبل از او داشتم این بود که فرناندز در بیشتر تیم هایی که حضور داشته، به عنوان 
کمک مربی بوده و در رومانی سرمربیگری کرده است. او یک تئوریسین و آنالیزور 
بزرگ در هندبال دنیاست. من از نزدیک تمرینات تیم ملی را دیدم. فرناندز تمرینات 
بازیکنان  این تمرینات بر اساس شرایط  بسیار خوبی در دستور کار قرار می دهد. 

کشورمان طراحی شده تا بازخورد خوبی داشته باشد. 
سرمربی تیم هندبال ذوب آهن اضافه کرد: فرناندز هر چیزی که یک مربی 
باید داشته باشد را دارد و همه الزامات را رعایت می کند. امیدوارم بتواند با تیم ملی 
نتایج خوبی بدست آورد. صادقی در مورد بازیکنان دعوت شده به تیم ملی هندبال 
گفت: این بازیکنان به طور حتم لیاقت داشتند که دعوت شدند. هر کس دیگری 
را دعوت می کرد چرا که بضاعت هندبال  بازیکنان  بود، همین  فرناندز  هم جای 
کشورمان همین است. باید ببینیم این بازیکنان می توانند انتظارات مربی اسپانیایی 
را برآورده کنند یا خیر. برخی بازیکنان شاید در تمرینات خوب باشند اما در شرایط 

مسابقه نتوانند عملکرد خوبی داشته باشند و یا برعکس. 
وی افزود: در اردوهای تیم ملی با فرناندز صحبت کردم و می دانم که او از 
نظر روحی، روانی و تکنیکی شناخت خوبی از بازیکنان دارد. او به خوبی در این 

موارد ورود کرده و رزومه همه بازیکنان را در اختیار دارد. 

سمیرا ایمانی: رویایم مربیگری در اروپا بود
مربی والیبال زنان باشگاه پورتو با بیان اینکه رویایم مربیگری در اروپا بود، 
ایران تجربه  باید برای والیبال زنان  گفت: به آنچه که در ذهنم داشتم رسیدم و 

جدیدی کسب کنم.
چند سال است که باشگاه پورتو پرتغال برای ورزش دوستان ایرانی به نامی 
آشنا تبدیل شده و این مهم به خاطر حضور مهدی طارمی مهاجم بوشهری فوتبال 

ایران و درخشش او در ترکیب تیم فوتبال این باشگاه است.
اما در چند روز گذشته نامی دیگر موجب شد تا افزون بر فوتبال ایرانیان در 
اخبار خود نتایج والیبال این باشگاه را نیز پیگیری کنند و این به خاطر حضور نخستین 
مربی زن کشورمان در این مجموعه ورزشی است. »سمیرا ایمانی« ملی پوش سابق 
و مربی تیم های باشگاهی والیبال ایران با قراردادی یکساله به جمع کادر فنی تیم 
والیبال زنان باشگاه پورتو اضافه شده است.ایمانی که در سوپر لیگ والیبال ایران 
هشت عنوان قهرمانی را کسب کرده سابقه حضور ۱2ساله در تیم ملی را دارد و 
توانسته در حدود ۱5 سال نیز در سطح اول والیبال زنان کشورمان فعالیت داشته 
باشد. فعالیتی که همیشه در سطح اول بوده و اکنون نیز در مربیگری نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تمام تالشم در زندگی ورزشی این است که همیشه در بهترین 
سطح باشم گفت: در اروپا تجارب جدیدی را خواهم آموخت که در اختیار والیبال 
زنان ایران قرار خواهم داد چون همیشه آرزویم قهرمانی تیم والیبال زنان در آسیا بود. 

 همیشه تالش داشتم بهترین باشم
از نخستین نفرات عضو تیم ملی والیبال زنان بعد از انقالب اسالمی بودم و 
همیشه تالش داشتم که بهترین عملکرد را از خود در زمین به نمایش بگذارم. ۱2 
سال در تیم ملی بودم و ۱5 سال نیز در سطح یک والیبال زنان ایران بازی می 
کردم. همیشه فیکس بودم و اگر مشکالت شخصی نبود بدون شک می توانستم 
بیشتر از این نیز باشم. در مدت بازیگری هشت عنوان قهرمانی سوپر لیگ والیبال 
زنان و چندین عنوان نایب قهرمانی را کسب کردم. مدتی به خاطر مسائل خانوادگی 

و بچه داری از والیبال دور بودم و بازگشتم به این رشته با مربیگری بود.
رویایم مربیگری در اروپا بود

بعد از دوری کوتاه مدت از والیبال به عنوان مربی به این رشته بازگشتم و از 
آن زمان رویایم مربیگری در اروپا بود. رویایی که اکنون محقق شده و باید از علم 
کشورهای اروپایی برای ارتقا دانش خود در زمینه مربیگری استفاده کنم. آنچه سالیان 
پیش در ذهنم بود اکنون محقق شده و باید از این فرصت بهترین بهره ممکن را 
ببرم تا تجربیاتم را به والیبال زنان ایران انتقال دهم. زنان ایران ظرفیت زیادی در 

این رشته دارند و می توانند دوباره به سکوی قاره کهن برسند. 

لیگ برتر جذاب تر از همیشه؛
آنتونیو کونته سرمربی تاتنهام شد
سرمربی بزرگ ایتالیایی با تصمیم 
نونو  جانشین  عنوان  به  تاتنهام  سران 
تا رقابت قهرمانی  انتخاب شد  اسپریتیو 
خود  به  ای  تازه  شکل  حاال  برتر  لیگ 

بگیرد.
بیانیه ای  انتشار  با  تاتنهام  باشگاه 
از  پس  گرفته  تصمیم  که  کرد  اعالم 
لیگ  رقابت های  از  بازی   ۱۰ گذشته 
با نونو اسپیریتو سانتو  برتر به همکاری 

پایان دهد.
اخیر  تابستان  که  سانتو  اسپریتو 
هدایت تاتنهام را برعهده گرفت، شروع 

خوبی با این تیم داشت و در آغاز فصل جدید لیگ برتر انگلیس سه برد متوالی از 
جمله برتری مقابل منچسترسیتی برای اسپرز به ارمغان آورد، اما در ادامه تیمش 

دچار اُفت شد.
این مربی پرتغالی که کمتر از چهار ماه روی نیمکت تاتنهام بود، در ۱۰ 
بازی که هدایت تیم را برعهده داشت، رکورد 5 برد و 5 باخت را از خود در لیگ 

برتر برجای گذاشت.
و  می رسید  گوش  به  قبل  روز  چند  از  مربی  این  اخراج  درباره  شایعاتی 
گمانه زنی هایی نیز درباره جانشینان احتمالی او صورت گرفته بود اما از این بین 

آنتونیو کونته به صورت جدی با این باشگاه لندنی وارد مذاکره شد.
از ابتدا نیز او هدف دنیل لِوی مالک تاتنهام بود. سرمربی ایتالیایی پس از 
کناره گیری از هدایت اینتر در تابستان حاضر نشد هدایت هیچ تیمی را قبول کند.
تاتنهام که سال گذشته فصل را با ژوزه مورینیو استارت زد ولی با ادامه نتایج 
ضعیف حکم به اخراج او داد، سال هاست که به دنبال موفقیت در لیگ برتر است ولی 
با آقای خاص نیز به این هدف نرسید. تیمی که با پوچتینو تا فینال لیگ قهرمانان 
نیز پیش رفت ولی با تصمیم سران باشگاه چند ماه بعد شغل خود را از دست داد.
تابستان امسال از گزینه هایی چون زین الدین زیدان، فونسه کا و اریک تن 
هاگ نیز به عنوان گزینه های مربیگری تاتنهام یاد می شد اما برای دنیل لِوی 
مهمترین گزینه، کسی جز کونته نبود و باالخره پس از چند ماه توانست رضایت 

مرد ایتالیایی را جلب کند.
فابریتزیو رومانو خبرنگار اسکای اسپورت ایتالیا، اعالم کرد که کونته به لندن 
پرواز کرده و آماده است تا قراردادی را با باشگاه تاتنهام به امضا برساند که تا ژوئن 

2۰23 او را روی نیمکت این تیم حفظ خواهد کرد.
توافق  به  تاتنهام  ایتالیایی  ورزشی  مدیر  پاراتیچی  فابیو  با  او  گذشته  شب 
شفاهی رسید و رسما قراردادی تا 2۰23 با بند تمدید امضا کرد. کونته یک سال و 
نیم آینده را روی نیمکت تاتنهام حضور خواهد داشت و طبعا در صورت موفقیت، 

قراردادش طوالنی مدت را خواهد بست.
کونته سابقه دو فصل هدایت چلسی و کسب یک قهرمانی لیگ برتر با این 
باشگاه را دارد. تاتنهام سال هاست که نتوانسته قهرمان انگلیس شود و باید دید 

کونته این طلسم را خواهد شکست یا خیر.
لیگ برتر حاال بدون شک جذاب تر از همیشه دنبال خواهد شد. بازگشت 

کونته یعنی داع تر شدن جدال مربیان مطرح و نامدار در لیگ برتر.
به اسامی زیر نگاه کنید، پپ گواردیوال در سیتی، یورگن کلوپ در لیورپول، 
توماس توخل در چلسی و حاال کونته در تاتنهام تا بار دیگر سپیدپوشان لندنی 
وارد نقشه قهرمانی لیگ برتر شوند. فاصله با صدر فعال ۱۰ امتیاز است ولی هفته 

هایی طوالنی تا پایان در راه است.
بسیاری معتقدند با مجموعه فعلی و تنها با تقویت سمت راست خط دفاعی، 
کونته می تواند تاتنهام را مدعی قهرمانی و موی دماغ بزرگان لیگ برتر کند. 

زمان ثابت خواهد کرد که این ادعا تا چه اندازه درست است.
طبق ادعای گاتزتا دلو اسپورت، مهمترین دغدغه کونته در تاتنهام برنامه 
های نقل و انتقاالتی این تیم بود و در نهایت سران باشگاه توانستند با وعده های 

بزرگ خود، او را راضی به عقد قرارداد کنند.
جدید  بازیکنان  برای جذب  کونته  اختیار  در  یورو  میلیون   ۱75 است  قرار 
قرار بگیرد. در فهرست مربی ایتالیایی نام ۴ بازیکن دیده می شود و او خواهان 

جذب شان است.
مانوئل التزاری مدافع راست التزیو، فرانک کسیه هافبک دفاعی میالن، 
دوژان والهوویچ مهاجم ارزشمند فیورنتینا و استفان دی فرای مدافع میانی هلندی 
اینتر. برای کونته تقویت تیم در سه خط دفاعی، میانی و حمله جزو اولویت ها بوده 
ضمن اینکه او از حاال مشخص کرده است که روی ۴ بازی نظر مثبت ندارد. از 
این بین شانس جذب کسیه که در پایان فصل قراردادش با میالن تمام می شود 
باال به نظر می رسد. او تمایلی برای تمدید ندارد و میالنی ها ترجیح می دهند با 

انتقال او مبلغی قابل توجه کسب کنند.
طبق ادعای گاتزتا، دله آلی، لوکاس مورا، استفان برخواین و جیوانی لوسلسو 
بازیکنانی هستند که باید همین زمستان یا حداکثر تا تابستان به دنبال تیمی جدید 

برای خود باشند.

زالتان به تیم ملی سوئد دعوت شد
ابراهیموویچ برای همراهی تیم ملی سوئد در دو دیدار پایانی در  زالتان 
کشور  این  ملی  تیم  به  اسپانیا،  و  گرجستان  برابر   2۰22 جهانی  جام  انتخابی 

دعوت شد.
مهاجم ۴۰ ساله باشگاه آ.ث میالن ایتالیا که در سه حضور اخیر خود برای این 
تیم، دوبار موفق به گلزنی شده است، مسابقات یورو 2۰2۰ را به دلیل مصدومیت 
از ناحیه زانو از دست داد و باوجود فراخوانده شدن به تیم ملی سوئد از سوی »یان 

اندرسون«، مجبور شد تا از همراهی این تیم انصراف دهد.
دوم  در گروه  برمی گردد که  تیمی  به  ملی سوئد  تیم  در  با حضور  زالتان 
انتخابی جام جهانی پس از ۶ بازی ۱5 امتیاز جمع آوری کرده و صدرنشین است. 
صدرنشینان هر گروه به طور مستقیم راهی جام جهانی قطر شده و تیم های دوم 

نیز راهی انتخابی دوم خواهند شد.

سورپرایز ناپولی برای سالروز درگذشت »مارادونا« لو رفت
»دیگو  بزرگداشت  مراسم  برای  ایتالیا  ناپولی  باشگاه  که  را  پیراهنی  طرح 

مارادونا« به تن خواهد کرد، لو رفت.
آرماندو مارادونا  آذرماه( نخستین سالروز درگذشت دیگو  نوامبر)چهارم   25
اسطوره فقید تیم ملی آرژانتین است و تیم های مختلفی که وی در دوران درخشان 

فوتبالی، برای آنها بازی کرده بود، به دنبال ادای احترام به وی هستند.
یکی از این تیم ها ناپولی است؛ باشگاهی که وی در آن به معنای واقعی 
کلمه یک اسطوره محسوب می شود و به همین منظور، این باشگاه برای ادای 

احترام  به رسم یادبود، پیراهنی بسیار ویژه را تدارک دیده است.
در همین راستا، عکسی در فضای مجازی منتشر شده  که در آن »چاکی 
لوزانو« بازیکن این تیم پیراهن مذکور را به تن کرده است. قرار بود این تصویر 28 
نوامبر منتشر شود؛ زمانی که ناپولی در ورزشگاه خانگی خود که دیگو مارادونا نام 

دارد، از التزیو میزبانی خواهد کرد.

شکست دوباره پرسپولیس 
در اراک واکنش های منفی زیادی 
نسبت به کیفیت این تیم به همراه 
داشته است، اما سرخپوشان سال 
گذشته هم تنها شکست شان در اراک رقم 

خورده بود.
نیم  پرسپولیس  که  روزهایی  آن  در 
آغاز  را  بیستم  لیگ  رقابت های  اول  فصل 
روزها  این  از  حتی  شاید  اوضاع  بود،  کرده 
هم در اردوی تیم بدتر بود. شجاع خلیل زاده، 
علی علیپور، مهدی ترابی و بشار رسن به 
عنوان ستاره های تیم راهشان را جدا کرده 
بودند و پرسپولیس با شروع مسابقات فقط در 
بخش دفاعی مسنجم عمل می کرد و شاید 
آمادگی ای  همین  سپاهان  و  استقالل  اگر 
که در لیگ بیست و یکم نشان داده  اند، در 
دوره قبلی هم داشتند، شرایط برای کسب 
پنجمین قهرمانی می توانست سخت تر هم 
بشود و پرسپولیس که عملکرد خیره کننده ای 
در نیم فصل دوم داشت، حتی به بیش از ۶7 

امتیاز برای قهرمانی نیاز داشته باشد.
و  گل محمدی  یحیی  وجود  این  با 
با  بودند  شده  موفق  مقطع  آن  در  کادرش 
آسیایی  رقابت های  در  محدودیت ها  تمام 
موضوع  همین  و  کنند  پیدا  راه  فینال  به 
از سوی جامعه هواداری  تا  بود  سبب شده 
نداشته  تیم وجود  پرسپولیس فشاری روی 
باشد؛ موفقیتی که اگر الهالل با آن مشکالت 
عجیب و غریب کرونا روبرو نمی شد، شاید 
شرایط  حتی  پرسپولیس  و  نمی خورد  رقم 
دشوارتری را در ابتدای لیگ بیستم تجربه 
سایه  زیر  دوره  آن  در  پرسپولیس  می کرد. 
کم  بود،  گرفته  هواداران  از  که  آرامشی 
در  تقویت  با  و  کرد  پیدا  را  خودش  کم 
تکرار  را  موفقیت هایش  توانست  نیم فصل 
می رسد  نظر  به  جدید  فصل  در  اما  کند، 
بار  زیر  از  نتوانسته اند  هنوز  سرخپوشان 
شکست مقابل آبی پوشان عربستانی بیرون 
بیایند و اردوی تیم همچنان تحت تاثیر این 

ناکامی قرار دارد. 
در  روزها  این  که  دیگری  موضوع 
افت  می شود،  دیده  وضوح  به  پرسپولیس 
محسوس ستاره هایی نظیر حامد لک، مهدی 
امیری، سعید  نعمتی، وحید  ترابی، سیامک 
آقایی، عیسی آل کثیر، احسان پهلوان و به 
ویژه مهدی ترابی است که انتظارات زیادی 
موضوع  این  کنار  در  و  دارد  وجود  آنها  از 
هنوز خریدهای جدید نظیر رضا اسدی، حامد 
پاکدل، رضا دهقانی، علی نعمتی و علیرضا 
کردن جای شهریار  پر  برای  که  ابراهیمی 
مغانلو، احمد نوراللهی و محمدحسین کنعانی 
به  نتوانسته اند  هنوز  زادگان جذب شده اند، 
عملکردی که از آنها در ذهن داریم، دست 

پیدا کنند، اما خیلی زود است از این بازیکنان 
قطع امید کرد و کار آنها را برای فصلی که 
27 هفته آن باقی مانده، تمام شده دانست.

ضمن اینکه اگر سپاهان و استقالل را 
رقبای اصلی پرسپولیس در مسیر قهرمانی 
لیگ بیست و یکم بدانیم، برخالف این دو 
از  نتوانسته  دلیل  هر  به  پرسپولیس  تیم، 
پتانسیل بازیکن خارجی برای افزایش قوای 
تیمی اش استفاده کند. در استقالل یامگا و 
ژستد دو بازیکن خارجی جدید این تیم به 
در  توانسته  آنها  از  یکی  که  می روند  شمار 
یک مسابقه سه امتیاز را به اردوی آبی پوشان 
برساند و در اردوی سپاهان هم تا پایان هفته 
سوم عملکرد کریستوفر کنت به گونه ای بوده 
را  نیازمند  پیام  خالی  جای  کسی  فعال  که 
احساس نکرده است. به نظر می رسد این یک 
نقطه ضعف بزرگ برای سرخپوشان در مقابل 
رقبای اصلی است؛ اینکه فرصت استخدام 
بازی هایی  در  تا  باشند  داشته  را  بازیکنی 
مثل مصاف با آلومینیوم اراک اثرگذار باشد.
گل محمدی  یحیی  بین  ین  ا ر  د
با  را  ایده آلش  ترکیب  دارد  سعی  همچنان 
پیاده  جدید  و  قدیمی  بازیکنان  از  تلفیقی 
سرخپوشان  اخیر  بازی های  مرور  با  و  کند 
این  بوده ایم،  تغییر  شاهد  آنها  تمام  در  که 
موضوع مشخص است. این چالشی بزرگ 
برای یحیی گل محمدی و کادرش به شمار 
می رود تا بتوانند ترکیب اصلی خودشان را 
پس از چند آزمون و خطا پیدا کنند و البته که 
هر چه این آزمون و خطا به طول بینجامد، 

شاید فرصت جبران از دست برود.
فنی  مشکالت  ز  ا بخشی  ین ها  ا
پرسپولیس در آغاز راه لیگ بیست و یکم 

 5 واسطه  به  که  لیگی  می رود؛  شمار  به 
که  عطشی  و  سرخپوشان  اخیر  قهرمانی 
سلطه  این  به  بخشیدن  پایان  برای  رقبا 
البته  و  بود  خواهد  دشوار  بسیار  دارند، 
این طبیعی است که یک تیم پس از یک 
دوره طوالنی موفقیت که برای سرخپوشان 
کیفیت  افت  با  است،  رسیده  سال   5 به 

مواجه شود. 
داشته  جامع تری  مطلب  اینکه  برای 
ابعاد  از  را  پرسپولیس  شرایط  و  باشیم 
این  به  باید  باشیم،  کرده  بررسی  مختلف 
سرخپوشان  که  داشت  اشاره  هم  نکته 
تهرانی برخالف دو رقیب اصلی شان، در دو 
بازی ابتدایی، دو بازی سخت خارج از خانه 
را مقابل دو تیم گردن کلفت لیگ یعنی فوالد 
خوزستان و آلومینیوم اراک برگزار کرده اند 
و کسب ۶ امتیاز از سه مسابقه برابر این دو 
تیم و همینطور نساجی که نشان داده اند از 
با  کیفیت ترین تیم های لیگ 2۱ام هستند، 

خیلی هم نتایج بدی به شمار نمی رود.
در این میان شاید بهتر باشد سرمربی 
حرف هایش  با  و  باشد  واقع گراتر  هم  تیم 
در  بگیرد.  را  مضاعف  فشار  ایجاد  اجازه 
با  که  کرد  استنباط  اینطور  می توان  واقع 
با  شکست  کردن  مرتبط  و  جویی  بهانه 
توجیه  برای  را  زمینه  شما  بیرونی،  عوامل 
حالی  در  کرده اید،  مهیا  بعدی  ناکامی های 
که پذیرش شکست می تواند فضای ذهنی 

را برای جبران آماده کند.
دروازه  خط  از  اگر  اما  حال  هر  به 
محسوس  طور  به  پرسپولیس  بگذریم،  که 
با  و هجومی  میانی  دفاعی،  منطقه  در سه 
مشکالتی مواجه است و یحیی گل محمدی 

به  را  تیم  نتوانسته اند  هنوز  کادرش  و 
خروج  از  پیش  که  برسانند  هماهنگی ای 
ایجاد  نوراللهی  و  کنعانی زادگان  مغانلو، 
کرده بودند. برای پوشش این نقاط ضعف، 
گل محمدی در حال ایجاد تغییرات متوالی 
است و احتماال گزینه بازیکن خارجی هم در 
چند روز باقی مانده با جدیت و فشار بیشتری 
دنبال می  شود، اما اینکه هواداران فوتبال در 
با  ایران پس از چند سال موفقیت متوالی، 
نشان  غیرطبیعی  واکنش های  باخت  یک 
می دهند و همه چیز را زیر سوال می برند، 
شاید بیشتر به بی حوصلگی هواداران و بی 
صبری آنها و مسائلی نظیر غرق شدن در 

دنیای کری خوانی ارتباط پیدا کند.
پرسپولیس فصل گذشته نیز در اراک 
شکست  خطیبی  رسول  شاگردان  مقابل 
خورده بود، اما به هیچ وجه فشاری که روی 
وارد شد، شباهتی  از آن شکست  تیم پس 
به هجمه ها علیه تیم پس از شکست دوم 
نداشت. اما اگر مواردی که در این مطلب به 
آنها پرداختیم را کنار هم بگذاریم و دیدی 
آن  وقایع  و  فوتبال  به  نسبت  منطقی تر 
جبران  که  می شویم  متوجه  باشیم،  داشته 
شکستی که در اراک رخ داد، کاری سخت 
یا ماموریتی غیرممکن نیست، اما اگر برخی 
جزئیات نظیر واکنش کادر فنی و هواداران 
فنی  نظر  از  و  بماند  همینطور  شکست  به 
هم گشایشی نشود، باید پذیرفت که تداوم 
افتاده و  به خطر  اردوگاه سرخ  موفقیت در 
وقتی این خطر جدی تر می شود که بدانیم 
این  به  دادن  پایان  برای  رقیب  تیم های 
و  منسجم تر  را  خودشان  همیشه  از  سلطه 

مهیاتر کرده اند.

واکنش  های عجيب به باخت پرسپوليس؛

فاجعه ای در کار نیست؛ هنوز ۲7 هفته مانده است!

که  کرد  اعالم  پرسپولیس  باشگاه 
اما  شد  تمام  باشگاه  این  کارگزاری  مزایده 
قیمت پیشنهادی متقاضیان نظر مسووالن 

باشگاه را جلب نکرد.
مهلت  پایان  با  پرسپولیس  باشگاه 
مزایده کارگزاری باشگاه اطالعیه ای به این 
باشگاه  کارگزاری  مزایده  کرد:  صادر  شرح 
خواسته های  از  آن  انجام  که  پرسپولیس 
هواداران بود، انجام شد ولی در پایان مهلت 
قانونی، قیمت های پیشنهادی، نظر باشگاه 
را تامین نکرد. به این ترتیب باشگاه بعد از 
اقدام  تشریفات،  ترک  قانونی  مراحل  طی 
برای مذاکره مستقیم را آغاز می کند. این در 
حالی است که در این مدت کسب درآمد از 

فضاهای موجود انجام شد.
در ادامه آمده است: باشگاه فرهنگی 
ملزومات  اساس  بر  پرسپولیس،  ورزشی 
قانونی و همچنین خواسته هواداران مبنی 

بر انتخاب کارگزار و حامی مالی از طریق 
مزایده، نسبت به انجام این کار اقدام کرد. 
در مهلت تعیین شده، تعدادی از شرکت ها 
شرکت  جهت  پاکت،  دریافت  به  نسبت 
و  پیشنهاد  ارایه  کردند.  اقدام  مزایده  در 
هشتم  روز   ۱۹ ساعت  تا  پاکت  تقدیم 

پیشنهادی  ارقام  اما  رسید  پایان  به  آبان 
نظر باشگاه را تامین نکرد. این بررسی طی 
روزهای نهم و دهم آبان انجام و تصمیم 
اعالم  ترتیب  ین  ا به  شد.  اخذ  نهایی 
می شود مزایده کارگزاری پرسپولیس برنده 
با طی مراحل  نداشت. باشگاه پرسپولیس 

قانونی ترک تشریفات، انتخاب کارگزار یا 
اسپانسر خود را از طریق مذاکرات مستقیم 

انجام خواهد داد.
این اطالعیه افزود: برای این منظور 
شرکت هایی به عنوان طرف مذاکره در نظر 
گرفته شده اند، ضمن آن که افراد حقیقی و 
حقوقی که فکر می کنند می توانند نظر باشگاه 
را جلب کنند برای این منظور شانس خواهند 
هواداران  اطالع  به  ارتباط  این  در  داشت. 
مزایده  که  مدت  این  در  می رساند،  عزیز 
جریان داشت، باشگاه زمان را از دست نداد. 
چنان که مشاهده شد در این زمان نسبت به 
حوزه  در  موجود  فضاهای  از  درآمد  کسب 
اقدام  الکترونیک  تجارت  و  اسپانسرینگ 
گردید. همچنین در صورت واگذاری تبلیغات 
محیطی به باشگاه ها، باشگاه پرسپولیس این 
آمادگی را دارد که  تبلیغات را انجام دهد و 

درآمدزایی نماید.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

شماره پرونده :۱۴۰۰۰۴۰۱۶۰۴5۰۰۱۰۴۴/۱ 
شماره بایگانی پرونده :۱۴۰۰۰۱۱۱2 

شماره آگهی ابالغیه :۱۴۰۰۰38۱۶۰۴5۰۰۰۰۴5 
تاریخ صدور :۱۴۰۰/۰8/۱۱ 

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 
بدین وسیله به – احسان فیض شرفوندی نام پدر:سلیمان تاریخ تولد 
:۱3۶۴/۰2/۰8شماره ملی :32582۶۹۶۴5 شماره شناسنامه :7۱۱ به نشانی 
:کرمانشاه شهرک چهارمین شهید محراب کوی باالتر از مدرسه ابتدائی ابالغ 
می شود در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق ،به موجب گزارش مورخ 
۱۴۰۰/۰8/۹کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست ،خودرو به 
شماره انتظامی ۴۶ ب ۶32ایران ۱۹به مبلغ 55۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردیده 
.لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی خودرو مذکور معترض می باشید ،اعتراض کتبی 
خودرا ظرف مدت پنج روز ازتاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی 
دستمزدکارشناس  تجدید نظر به مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال به دفتر این اجرا 
تسلیم نمایید .ضمنًابه اعتراضی که خارج ازموعد یافاقد فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد 
۱2/م الف /۱۶۶7

کرمانشاه 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقا/خانم بطول گهواری  دارای شماره شناسنامه 328 بشرح دادخواست به 
کالسه ۰۰۰۰3۶3از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنبن توضیح 
داده که شادروان اله داد فرجی  بشناسنامه 3۴۹در تاریخ ۱۴۰۰/۰3/2۴ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
بطول گهواری   328   کدملی 332۹۴۹۹32۱    ۱337/۰3/۰3  گیالنغرب همسر 

متوفی 
خدیجه فرجی 5۶۰ کدملی 332۹5۰۱8۹8         ۱3۶۱/۰۶/2۰ گیالنغرب  دختر 

متوفی 
زهرا فرجی ۱2۱۰ کد ملی 33۴۱2787۰2       ۱3۶۰/۰۴/۰۴  اسالم آباد غرب 

دختر متوفی 
حدیث فرجی ۱۰۰25  کد ملی 33۴۱۶5۴۰38    ۱3۶7/۰2/۰۴  اسالم آباد غرب 

دختر متوفی 
سعید فرجی     ۰ کد ملی 332۰۱۶3۹۹۱   ۱377/۰۹/۰۴ سرپل ذهاب  پسر متوفی 
ایوب فرجی      ۰ کد ملی 332۰۰273۰۱    ۱3۶۹/۰2/۱7  گیالنغرب  پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب غالمرضا پروین   

اخطاریه دفترخانه
با سالم  هاشمی  نژاد  رضا  آقای سید  ))جناب  روزنامه  جهت 
دادگاه   2 شعبه  از  دادنامه صادره  مفاد  اجرای  راستای  در  احتراما 
خانواده رشت مبنی بر طالق به شما اخطار می گردد ظرف مهلت 
قانونی جهت ثبت در این دفترخانه حاضر شوید در غیراینصورت 
وفق مقررات عمل خواهد شد و اعتراض شما مسموع نخواهد بود.((

دفتر ازدواج ۱35 و طالق ۴3 رشت

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل 
اداره ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت اول : ۱۴۰۰/7/27        تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۰/8/۱2

بخش 3: 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای برهان جاللی فرزند احمد 
پالک  تحت   325۶233۰۶۶ ملی  کد  کرمانشاه  صادره   557 شناسنامه  شماره 
به مساحت 733۱/8۶ متر مربع  از 2723 اصلی بخش 3 سنندج  ۱57 فرعی 
ابوالمحمد زارع صاحب به آدرس سنندج روستای چنو  خریداری شده از نسق 

نرسیده به پلیس راه 

بهنام قباد رئیس ثبت منطقه یک سنندج     

آگهي حصروراثت
خانم مریم رجبی باالگفشه به شماره شناسنامه 258۰۶۴3۹۱5  فرزند مطلب 
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
پیل آقا رجبی باالگفشه فرزند هاشم  در تاریخ ۱382/۹/۶ در شهرستان لشت 
نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-ابوالقاسم 
رجبی باالگفشه به ش ش 5 فرزند پیل آقا نسبت پسر2-محمود رجبی به ش 
ش ۱۶ فرزند پیل آقا نسبت پسر3-احمد رجبی باالگفشه به ش ش۱5 فرزند پیل 
آقا نسبت پسر۴-علیرضا رجبی باالگفشه به ش ش ۱5۰۱ فرزند پیل آقا نسبت 
آقا نسبت پسر۶- پسر5-مطلب رجبی باالگفشه به ش ش ۱3۱۹ فرزند پیل 

عبدالمناف رجبی باالگفشه به ش ش ۱382 فرزند پیل آقا نسبت پسر7-هاشم 
آقا نسبت پسر8-شهربانو رجبی  رجبی باالگفشه به ش ش ۱۱۴۴ فرزند پیل 
باالگفشه به ش ش ۶ فرزند پیل آقا نسبت دختر۹-ماه خانم عبدی نژاد باالگفشه 
به ش ش 258۰733۴۹3 فرزند عبدالرحیم نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره ۰۰۰۰7۶3/2 مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي 
نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف لشت نشا 
تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نشا-محمدرضا زکی پور

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت و کارت وانت مزدا تک کابین 
انتظامی 2۶8 ب  به شماره  و مدل ۱387  آبی  ای  نقره  رنگ  به 
 D۱۱۱۴۹ 22-ایران5۶ به شماره موتور ۱۱۱3۶۹ به شماره شاسی
وازدرجه  مفقود  محمدحسن  فرزند  فالحتی  علی  آقای  به  متعلق 

اعتبار ساقط می باشد.

مزایده کارگزاری باشگاه پرسپولیس برنده نداشت

هافبک تیم ملی امید گفت: آن چیزی که کادرفنی 
قای  آ نظرم  به  و  دم  دا ئه  ا ر ا ا  ر می خواست  من  ز  ا
برای  همین  و  است  راضی  همه مان  از  هم  مهدوی کیا 

است. کافی  من 
امید مقابل  تیم ملی  برتری  درباره  محمد خدابنده لو، 
آسیا  ملت های  جام  نهایی  مرحله  به  صعود  و  تاجیکستان 
واقعا  تاجیکستان  و  بود  سختی  بسیار  بازی  کرد:  اظهار 
پیشرفت کرده بود و هماهنگ بود. آن ها 8-7 سالی کنار 
هم بازی می کردند اما خداراشکر دست پر بیرون آمدیم. یکی 

از سخت ترین بازی هایی که در رده ملی بازی کرده بودم، 
همین بازی بود چون فشار و جو بازی و حضور تماشاگران 
بسیار کار را برای ما سخت کرده بود اما به هر حال بازی را 

با موفقیت به پایان رساندیم.
و  آمد  ماه جمع شد،  یک  در  که  تیمی  داد:  ادامه  او 
بهترین نتیجه را کسب کرد و در سه بازی ۹ امتیاز کسب 
کرد. به نظرم این تیم نیاز به زمان دارد تا به موفقیت برسد. 
ارائه دادم  خودم هم آن چیزی که کادرفنی می خواست را 
و به نظرم آقای مهدوی کیا هم از همه مان راضی است و 

همین برای من کافی است.
هافبک تیم ملی امید با بیان این که اعتقادم این است که 
کمی جلو تر برویم شرایط از این بهتر هم خواهد شد، گفت: 
می دانیم که شرایط تیم مان بسیار بهتر خواهد شد. این تیم 
با این کادرفنی می تواند برای حضور در المپیک موفق شود. 
اتفاق خوبی که افتاد است این است که تیم سه سال زود 
تر از بازی های مقدماتی المپیک جمع شده است و اردوهای 
با  المپیک  به  خوبی تدارک دیده شده است. طلسم نرفتن 

این تیم شکسته می شود.

هافبک تیم ملی امید: 
طلسم نرفتن به المپیک با این تیم شكسته می شود
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اینکه دولت  بر  تاکید  با  معاون اول رییس جمهوری 
به دنبال خودکفایی در تولید کاغذ در کشور است، گفت: 
و  نشر  و  مطبوعات  فعلی  نیاز  تامین  دولت  جدی  تالش 
واحدهای  و  کارخانه ها  روی  پیش  موانع  رفع  و  چاپ 

است. کاغذ  تولیدی 
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی معاون 
اول رییس جمهوری، محمد مخبر صبح سه شنبه در جلسه 
بررسی مسائل و مشکالت مربوط به خودکفایی تولید کاغذ 
در کشور و تامین کاغذ مطبوعات و نشر، با تاکید بر اینکه 
دولت به دنبال خودکفایی در تولید کاغذ در کشور است، گفت: 
تالش جدی دولت این است که با تامین نیاز فعلی مطبوعات و 
نشر و چاپ، موانع پیش روی کارخانه ها و واحدهای تولیدی 
کاغذ را نیز برطرف کند تا با اتکا به توان داخلی، به سمت 

خودکفایی در تامین کاغذ حرکت کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونین امور مطبوعاتی 
و امور فرهنگی این وزارتخانه هم در این جلسه گزارش هایی 

از میزان تخصیص ارز و واردات کاغذ طی سه سال اخیر ارائه 
کردند و در توضیح مشکالت و نیازهای مطبوعات و نشر و 
کننده  تولید  کارخانه های  فراروی  مسائل  نیز  و  کشور  چاپ 

کاغذ پرداختند.
وزیر صنعت،  امین  فاطمی  سیدرضا  که  جلسه  این  در 
معدن و تجارت هم حضور داشت،   راهکارهای تامین ارز برای 
رفع نیاز فعلی مطبوعات به کاغذ و نیز ملزومات فعال سازی 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  کاغذ  تولید  کارخانه های  ظرفیت 
نیازها و موانع پیش روی  گرفت و مقرر شد در اسرع وقت 
کارخانه های تولید کننده کاغذ احصاء و تصمیمات الزم برای 

حل این مسائل اتخاذ شود.
در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر مقرر 
شد کاغذ موردنیاز برای رفع نیاز فعلی مطبوعات بسرعت تامین 
شده و مشکالت پیش روی کارخانه های تولید کننده کاغذ 
حل و فصل شود به گونه ای که کشور ظرف مدتی معین به 

خودکفایی کاغذ برسد.

مخبر: کاغذ مورد نیاز نشر و مطبوعات تامین می شود

ی  ر نسا ا خو شفی  کا
می گوید: قهرمانان و خوانندگان 
 ، رمان  ها ز  ا بسیاری  اصلی 
داستان های کوتاه و داستان های پیوسته ای 
که در دوره قاجار نوشته شد، نوجوانان بودند 
کتاب »قصه های عهد  در  این مساله  که 

قجر« نشان داده شده است.
در  نساری  خوا کاشفی  سیدعلی 
تازه ترین کتابش به نام »آشنایی با تاریخ 
ادبیات داستانی ایران، قصه های عهد قجر« 
-که از سوی کتاب چ منتشر شده است- از 
ادبیات داستانی نوین و مدرن در ایراِن دوره 
حکومت قاجاریان و بررسی آن ها برای رده 
سنی نوجوان می گوید. او پیشتر کتاب هایی 
با موضوعات مشابه مانند »قصه سینماجات 
عهد بوق«، »قصه روزنامه جات عهد بوق« 
و »دعواهای ادبی« داشته و از تجربیاتش 

برای نگارش این کتاب بهره برده است.
کاشفی خوانساری درباره این کتاب 
 ۱۹8 در  نسخه،   ۱۰۰۰ شمارگان  با  که 
صفحه منتشر شده، معتقد است که مخاطب 
اصلی کتاب های ادبیات داستانی امروز ما 
می گوید:  و  هستند  دبیرستانی  نوجوانان 
»کتاب »قصه های عهد قجر« به معرفی 
داستان هایی که در دوره قاجار در ایران و 
به زبان فارسی منتشر شده، می پردازد. البته 
نگاه،  نوع  تحلیل ها،  سطح  که  شد  سعی 
بخش های انتخاب شده از داستان ها، و به 
طورکلی حال وهوای کتاب، نوجوانانه باشد 
و نه براساس سالیق و نیازهای بزرگساالن 
متخصص، دانشگاهی و یا خبرگان ادبیات 
کشور.« در ادامه این گفت وگو را می خوانیم:

 
که  قجر«  عهد  »قصه های  کتاب 
شده  منتشر  چ  کتاب  سوی  از  تازگی  به 
ادبیات  تاریخ  با  است، به موضوع آشنایی 
این  درباره  ایران می پرازد، کمی  داستانی 

اثر توضیح دهید.
این کتاب به معرفی ادبیات داستانی 
حکومت  دوره  ایراِن  در  مدرن  و  نوین 
قاجاریان می پردازد. در زمان این حکومت 

بود که با آغاز چاپ کتاب و مطبوعات در 
ایران زمینه های آشنایی بیشتر ایرانیان با 
وضعیت اروپا، غرب و جهان فراهم شد و از 
جمله تاثیرات آن، آشنایی ایرانیان با ادبیات 
داستانی غرب و داستان، رمان و داستان 
کوتاه به معنای مدرن آن بود که در ادامه 
سیاق  و  سبک  با  داستان هایی  نگارش 
ایران به همراه داشت. کتاب  جدید را در 
چنین  معرفی  به  قجر«  عهد  »قصه های 

داستان هایی و بررسی آن ها می پردازد.
 

ادبیات  از  با داستان هایی  این کتاب 
کهن، برای گروه سنی کودک و نوجوان 
نوشته است. در نگارش این کتاب از چه 
و  روایت  برای  زبانی  کارکردهای  و  زبان 
سنی  گروه  این  برای  مفاهیم  بهتر  فهم 

استفاده کرده اید؟
ن  نا ا جو نو ب  کتا ین  ا طب  مخا
امروز  معتقدم  من  هستند.  دبیرستانی 
مخاطب اصلی کتاب های ادبیات داستانی 
هستند؛  دبیرستانی  نوجوانان  همین  ما 
خوانندگان  از  توجهی  قابل  بخش  یعنی 
و خریداران رمان های ترجمه ای و تالیفی، 
آثار عامه پسند، کتاب های زرد، رمان های 
پلیسی و جنایی، رمان های وحشت و عمده 
آنچه که ما به عنوان بازار ادبیات داستانی 
نوجوانان  می شناسیم،  جهان  و  ایران  در 
دبیرستانی هستند. کتاب »قصه های عهد 
قاجار در  داستان هایی که در دوره  قجر« 
را  شده   منتشر  فارسی  زبان  به  و  ایران 
معرفی کرده است. البته سعی شد که سطح 
تحلیل ها، نوع نگاه، بخش های انتخاب شده 
حال وهوای  طورکلی  به  و  داستان ها،  از 
کتاب نوجوانانه باشد و نه براساس سالیق و 
نیازهای بزرگساالن متخصص، دانشگاهی 

و یا خبرگان ادبیات کشور.
 

»قصه های عهد قجر« را در مقایسه 
با داستان هایی که امروز برای گروه سنی 
چگونه  می شود،  نوشته  نوجوان  و  کودک 

ارزیابی می کنید؟

که  شد  داده  نشان  کتاب  این  در 
مخاطب بسیاری از رمان  ها، داستان های 
در  که  پیوسته ای  داستان های  و  کوتاه 
همان  از  است،  شده  نوشته  قاجار  دوره 
زمان نوجوانان بودند که درواقع قهرمان 
آثار  اصلی  خوانندگان  و  داستان ها  اصلی 
کتاب  این  هدف  اما  می آیند.  شمار  به 
معرفی ادبیات کودک و نوجوان در دوره 
قاجار نیست، بلکه ادبیات داستانی را مرور 
می کند. طبیعی است همان طور که زمان 
تا  مثال حدودا ۱۰۰  برای  و  عوض شده 
این  داستان های  زمانی که  از  ۱5۰ سال 
کتاب معرفی شد، گذشته است و جامعه 
و نگاه آن عوض شده، در داستان ها هم 
داستان های  به  نسبت  بسیاری  تغییرات 
که  این جاست  جالب  اما  بینیم.  امروز 
است،  خواندنی  هم  هنوز  داستان ها  این 
مشترک  دغدغه  آن  لیل  د ید  شا که 
داستان های دوره قاجار یعنی پرداختن به 
علل عقب افتادگی و توسعه نیافتگی ایران، 
ناالیقی مدیران، تاثیرات خلق و خوی های 
منفی ایرانیان و نکاتی از این دست باشد 
که بسیاری از این موضوع ها دقیقا امروز 
هم مصداق دارد و دغدغه نوجوانان امروز 

ما هم هست.
 

به نظر شما دلیل ماندگاری و جذاب 

حکایت های  و  قصه ها  داستان ها،  بودن 
نسل های گذشته چیست که تا این میزان 

در ذهن باقی مانده است؟
که  است  هنر  و  ادبیات  ویژگی  این 
ندارد  مصرف  تاریخ  نیست،  کهنه شدنی 
ادبی  آثار  از  نمی شود؛  خارج  دور  از  و 
چندهزار ساله گرفته که امروز هم جذاب 
و خواندنی هستند تا ادبیات دوران تمدن 
اسالمی، قرون وسطی، دوران رنسانس و 
داستان های عهد قاجار. در عین حال که 
ما به نگارش داستان های جدید و آشنایی 
با ادبیات معاصر ما و جهان نیاز داریم، مرور 
آثار کهن تر همچنان برای نوجوانان جذاب 
و خواندنی و البته مفید و آموزنده است و 
ادبیات  و  هنر  خاصیت  و  خصلت  به  این 
برمی گردد که نوعی ماندگاری را در خود 

به همراه دارد.
 

تجربه نگارش این کتاب را در مقایسه 
با دیگر آثارتان چگونه می بینید؟

من پیشتر کتاب هایی با موضوعات 
مشابه داشتم و از تجربیاتم برای نگارش 
این کتاب استفاده کردم. دو کتاب من به 
و  بوق«  عهد  سینماجات  »قصه  نام های 
دهه  در  بوق«  عهد  روزنامه جات  »قصه 
مختلفی  یز  جوا و  شدند  منتشر  هشتاد 
ناشر  این که  از  بعد  آوردند.  به دست  را 

در  شد،  تعطیل  حوا(  )نشر  کتاب ها  این 
نشر  توسط  کتاب ها  این  اخیر  سال های 
کتابی  همچنین  شد.  چاپ  تجدید  گویا 
ادبی«  »دعواهای  نام  به  مشابه  تقریبا 
ایران و جهان  در  ادبی  نقد  تاریخ  درباره 
دهه  وایل  ا که  رم  دا نان  نوجوا برای 
منتشر  مدرسه  انتشارات  توسط  هشتاد 
است  سال   2۰ حدود  متاسفانه  و  شد 
برای  تاریخ  حوزه  نشد.  تجدیدچاپ  که 
نوجوانان به ویژه تاریخ ادبیات و فرهنگ 
بود، مضافا  از دغدغه های همیشگی من 
هم  قاجار  دوره  درباره  که  آثاری  این که 
 3۰ مجموعه  مثل  نیستند؛  کم  داشتم 
کودکان«  ادبیات  تاریخ  »گنجینه  جلدی 
که با دبیری من در انتشارات مدرسه کار 
یا کتاب »از باب قرائت اطفال« که  شد 
در  و  است  قاجار  دوره  مطبوعات  درباره 
همچنین  شد.  منتشر  قدیانی  انتشارات 
کتابی با موضوع تقریبا مشابه در انتشارات 
زنده  اگر  و  دارم  چاپ  زیر  کتاب  جهان 
قاجار  دوره  در  نوشتن  به  همچنان  باشم 

ادامه می دهم.
  

نوشتن برای نسل کودک و نوجوان 
امروز با توجه به نیازها و عالقه مندی هایشان 
رویکرد،  این  با  می کند.  خاص  را  کار 
کهن  داستان های  و  قصه ها  بازنویسی 
را  چالش هایی  چه  امروز  نوجوانان  برای 

به همراه دارد؟
بازآفرینی  و  بازنویسی  از  روزها  این 
ویژگی ها  و  کودکان  برای  قدیمی  آثار 
می شود.  صحبت  بسیار  آن  اقتضاعات  و 
بازآفرینی  و  بازنویسی  مخالف  اصال  من 
نکته  می خواهم  اما  نیستم  قدیمی  آثار 
دیگری را بگویم؛ معموال در بازنویسی ها 
پیام یا روح کلی داستان یا پیرنگ داستان 
البته  می شود،  حفظ  آن  اتمسفر  و  فضا  و 
خیلی  خالق  بازآفرینی  تا  بازنویسی  از 
وقت ها شخصیت ها، محور و امثال این ها 
نو می شود که اصال چیز  و  تغییر می کند 
بدی نیست، اما می خواهم بگویم که آثار 

کهن فقط یک ایده داستانی و یا یک پیام 
و  برداریم  را  آن ها  ما  نیستند که  اخالقی 
از  بخشی  بدهیم.  ارائه  و  کنیم  امروزی 
و هرگونه  آن هاست  زبان  آثار  این  ارزش 
رها  را  زبان  آن،  بازآفرینی  و  بازنویسی 
می کند و کنار می گذارد. من فکر می کنم 
در کنار بازنویسی ها، به گزیده کردن ها و 
نیاز داریم  ادبیات کهن  آثار  از  تلخیص ها 
که با شرح، پانوشت، تلخیص و این موارد 
همان نثر، همان لغات، همان واژه ها، همان 
دستور زبان عینا برای بچه های امروز در 
و  زبان  من  نظر  به  بگیرد.  قرار  دسترس 
محتوا  از  بخشی  قدیمی  نوشته های  فرم 
و اصالت آن ها را شکل می دهد که خوب 
است به حفظ و نقل این فرم و ظاهر و زبان 

هم توجه کنیم.
 

در حال حاضر کتابی در دست نگارش 
یا آماده انتشار دارید؟

و  است  نوشتن  و  خواندن  کارم 
در  کتاب هایی  همیشه  که  است  طبیعی 
صف انتشار یا در حال نگارش یا مطالعه 
کتاب ها  این  فهرست  که  باشم  داشته 
کتاب  مثال  برای  است؛  زیاد  معموال 
مقاالت  مجموعه  شامل  گفتن«  نقد  »از 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  نقد  درباره  من 
منتشر  قو  انتشارات  سوی  از  که  است 
دینی  ادبیات  »تاریخ  کتاب  یا  می شود 
پیشامدرن«  جهان  در  نوجوان  و  کودک 
کرد.  خواهد  منتشر  جمال  انتشارات  که 
اما هنوز  پایان رسیده  به  از کارهایی که 
ناشری ندارد، دوسه کتاب را نام می برم؛ 
نوعی  به  که  هستم«  پدرم  »من  کتاب 
کتاب  یا  است  تاریخی  اتوبیوگرافی  یک 
»۱۱۰ پرسش بی جواب« که به نوعی به 
ایران  در  پیشرفت  و  توسعه یافتگی  بحث 
برای نوجوانان می پردازد. همچنین کتاب 
»چهل دروغ شیرین درباره ایران باستان« 
به  انتقادی  و  طنز  نگاهی  نوعی  به  که 
است  باستان  ایران  درباره  رایج  باورهای 

که برای نوجوانان نوشته شده است.

کاشفی و قهرمانان »قصه های عهد قجر«

»سرود رهایی«؛ تاریخ شفاهی با محمود حکیمی منتشر شد
مصاحبه  موضوع  با  رهایی«  »سرود  کتاب   
تاریخ شفاهی با محمود حکیمی به تالش »غالمرضا 
و  پژوهشگر  مصاحبه کننده،  عنوان  به  امیرخانی« 
تدوین گر توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران منتشر شد.
عمومی  روابط  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
سرود  کتاب  ایران،  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
تنظیم شده  پیوست  یک  و  در هفت فصل  رهایی، 
دوران  خانوادگی،  زندگی  کتاب  اول  فصل  و  است 
کودکی و نوجوانی محمود حکیمی را در برمی گیرد. 
در فصل دوم به موضوع سپاه دانش و دانشسرای عالی 

پرداخته شده؛ فعالیت های فرهنگی اعم از آغاز نویسندگی از جمله مواردی است که 
پژوهشگر و تدوینگر در فصل سوم به آن اشاره کرده است.

اما فصل چهارم کتاب سرود رهایی، به آشنایی حکیمی با شهید سیدمحمد 
بهشتی، دکتر علی شریعتی و دیگر روحانیون، همکاری با ناشران تهران، گسترش 

فعالیت ها در قم، تصمیم برای آموزش زبان انگلیسی به طالب اختصاص دارد.
امیرخانی مولف این کتاب در فصل پنجم و ششم کتاب که در حوزه تاریخ 
شفاهی تدوین شده است به ترتیب به مسافرت محمود حکیمی به انگلستان و بازگشت 
به ایران و همکاری با آموزش و پرورش و در فصل پایانی این کتاب به آثار مصاحبه 

شونده پیش از انقالب اسالمی و پس از انقالب اسالمی نیز اشاره کرده است.
غالمرضا امیرخانی مصاحبه کننده، پژوهشگر و تدوین گر این اثر در بخشی از 
پیشگفتار آورده است: »محمود حکیمی نام کامال آشنایی برای بسیاری از افراد جامعه 
به خصوص متولدین دهه ۴۰ و 5۰ و اواخر دهه 3۰ شمسی است. افرادی که در دهه 
5۰، سال های کودکی و نوجوانی خود را گذراندند. در آن سال ها داستان نویسی برای 
کودکان و نوجوانان، مراحل اولیه رشد و تکوین خود را سپری می کرد و هنوز در عرصه 
ادبیات مذهبی و داستان نویسی با رویکرد دینی، گام های چندانی طی نشده بود و به 
همین سبب، بسیاری از بزرگان و متفکران دینی دریافته بودند که این مسئله، نقطه ضعفی 
است برای ترویج و بسط ارزش های اسالی و باید هرچه زودتر آستین همت باال زنند.«
عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: اینگونه بود 
که بزرگانی چون شهید بهشتی و شهید باهنر، مرحوم سید ضیاء برقعی، مرحوم علی 
گلزاده غفوری و حتی تا مفسر و فیلسوف عالی قدری چون عالمه طباطبایی، بخشی 
از فعالیت فرهنگی خود را به آفرینش آثاری به زبان ساده برای کودکان و نوجوانان 
اختصاص دادند. در این راه، برخی از ایشان با آموزش و پرورش وقت هم همکاری 
کردند و کتاب های تعلیمات دینی مقاطع مختلف را به رشته تحریر در آوردند. به 
رغم این تالش ها، هنوز عرصه ادبیات و داستان از نبود چنین رویکردی رنج می برد.
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ازراست: فهیمه جعفری، محمدرضا گودرزی، مهدی زارع
اختصاصی دنیای جوانان

رفتن همیشه تلخ ترین
جای قصه هاست

اعظم زارع

شاعر به سمت فاصله ها دل سپرد و بعد
در خود تمام دلهره ها را شمرد و بعد

مانند جاده ای از سمت کوچه باغ
دستش به دست های غزل ساده خورد و بعد

کنجی نشست و ثانیه ها را یکی یکی
با واژه ها به سمت خداوند برد و بعد

با چشم های خیس به باران نشسته اش
در هق هقی شکست و گلو را فشرد وبعد

بین خطوط خسته دفتر دلش گرفت
وقتی که واژه غصه او را نخورد و بعد

رفتن همیشه تلخ ترین جای قصه هاست
آن جا که راه سمت نگاهت نبرد و بعد

رفتی و رد پای تو بر صفحه دلش
امضاء ...کسی که پای غزل جان سپرد و بعد

آگهی قانون تعیین تكلیف اراضی و 
مالكیت فاقد سند  ساختمان های 

در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
امالک  مفروزی  مالکیت  سند  درخواست  که  اشخاصی  مالکیت  سند 
رای  به صدور  منتهی  آنها  تقاضای  و  اند  نموده  را  تقاضای خود  مورد 
آنان به شرح زیر  در هیئت حل اختالف گردیده، اسامی و مشخصات 
محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  دو  در  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در 
تاریخ  از  ماه  دو  مدت  در  چنانچه  و  میشود  آگهی  عموم  اطالع  جهت 
موکول  مالکیت  سند  صدور  شود  واصل  اعتراض  آگهی  اولین  انتشار 
اعتراضی  این صورت چنانچه  بود در غیر  ارائه حکم دادگاه خواهد  به 
تقدیم  یا معترض در مهلت مقرر گواهی  و  نگردد  اداره واصل  این  به 
امالک  مالکیت  اسناد  نکند  ارائه  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
مورد آگهی برابر مقررات بنام متقاضیان صادر خواهد شد و صدور سند 

به دادگاه نخواهد شد.  مالکیت مانع مراجعه متضرر 
۱ - ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی پالک 7۹7 فرعی از ۱3 
اصلی بخش 8 قریه کانی چرمگ به نام سحر شادی  به مساحت ۱۱۴7۶/۴8 

از محل نسق علیمراد شفیعی متر مربع مورد خریداری 
2- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 7۹۶ فرعی از ۱3 
 7۴8۰ مساحت  به  شادی   نام سحر  به  چرمگ  کانی  قریه   8 بخش  اصلی 

از محل نسق علیمراد شفیعی متر مربع مورد خریداری 
 ۶2 از  فرعی   ۴۴ باغ  پالک  قطعه  اعیان یک  و  3- ششدانگ عرصه 
اصلی بخش 8 قریه علی آباد به نام عبداله ساالرآبادی  به مساحت 3۱82 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق علی دولتیاری
۴- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۱۰۰ فرعی از ۱ اصلی 
بخش 7 قریه کوانه به نام ابراهیم کمانگر  به مساحت ۱۰5۶3/2۰ متر مربع 
مورد خریداری از محل نسق محمدحسن روحانی و صالح و اسماعیل کمانگر

 ۱ از  فرعی   ۱۰2 باغ  پالک  قطعه  اعیان یک  و  5- ششدانگ عرصه 
اصلی بخش 7 قریه کوانه به نام خسرو کمانگر  به مساحت 2۴25 متر مربع 
مورد خریداری از محل نسق محمدحسن روحانی و صالح و اسماعیل کمانگر

۶- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۱۰۱ فرعی از ۱ اصلی 
7 قریه کوانه به نام خسرو کمانگر  به مساحت 723۴/2۰ متر مربع  بخش 
مورد خریداری از محل نسق محمدحسن روحانی و صالح و اسماعیل کمانگر

 5 از  فرعی   ۱3۰ باغ  پالک  قطعه  اعیان یک  و  7- ششدانگ عرصه 
اصلی بخش 8 قریه کره گل به نام حسن محمدی  به مساحت 2277 متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق حسن محمدی
 5 از  فرعی   ۱2۹ باغ  پالک  قطعه  اعیان یک  و  8- ششدانگ عرصه 
اصلی بخش 8 قریه کره گل به نام حسن محمدی  به مساحت ۹7۶7 متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق حسن محمدی
 5 از  فرعی   ۱33 باغ  پالک  قطعه  اعیان یک  و  ۹- ششدانگ عرصه 
اصلی بخش 8 قریه کره گل به نام حسن محمدی  به مساحت 2۱۱۱ متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق حسن محمدی
۱۰- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۱3۱ فرعی از 5 
اصلی بخش 8 قریه کره گل به نام حسن محمدی  به مساحت 327۴/8۰ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق حسن محمدی
۱۱- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۱32 فرعی از 5 
اصلی بخش 8 قریه کره گل به نام حسن محمدی  به مساحت ۶۶۹۹ متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق حسن محمدی

۱2- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۹7 فرعی از ۱ اصلی 
بخش 7 قریه کوانه به نام کیهان کمانگر  به مساحت ۴۱۴3/۱۴ متر مربع 
مورد خریداری از محل نسق اسماعیل و صالح کمانگر و محمدصالح روحانی
۱3- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۹۹ فرعی از ۱ اصلی 
بخش 7 قریه کوانه به نام کیهان کمانگر  به مساحت ۱3۴5۱/۹۰ متر مربع 
مورد خریداری از محل نسق اسماعیل و صالح کمانگر و محمدصالح روحانی
 ۹8 پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ   -۱۴
مساحت  به  کمانگر   کیهان  نام  به  کوانه  قریه   7 بخش  اصلی   ۱ از  فرعی 
و  کمانگر  و صالح  اسماعیل  نسق  از محل  مورد خریداری  مربع  متر   2۹32

روحانی محمدصالح 
۱5- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 2۱8 فرعی از 28 
اصلی بخش 8 قریه بزوش به نام احمد قربانی  به مساحت ۱۰33۱/25 متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق رحیم قربانی
۱۶- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 22۰ فرعی از 28 
اصلی بخش 8 قریه بزوش به نام منیژه قربانی  به مساحت ۴32۱ متر مربع 

مورد خریداری از محل نسق احمد قربانی
از  فرعی   22۱ پالک  باغ   قطعه  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ   -۱7
28 اصلی بخش 8 قریه بزوش به نام صالح امانی  به مساحت ۱۰۰۰۰ متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق احمد قربانی
۱8- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 57 فرعی از ۴2 
متر   3372۱ مساحت  به  کویک   مولود  نام  به  طیانه  قریه   8 بخش  اصلی 

مربع مورد خریداری از محل نسق مجید تمامی
۱۹- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک 58 فرعی از ۴2 
8 قریه طیانه به نام مولود کویک  به مساحت ۶۴3۱/۴5 متر  اصلی بخش 

مربع مورد خریداری از محل نسق مجید تمامی
2۰- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۱۰3 فرعی از ۱ 
اصلی بخش 7 قریه کوانه به نام علی اکبر کمانگر  به مساحت 2۱۰۰ متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق محمود کمانگر
2۱- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۱۰5 فرعی از ۱ 
اصلی بخش 7 قریه کوانه به نام هاشم کمانگر  به مساحت 5۰۱8/53 متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق محمود کمانگر
22- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۱۰۶ فرعی از ۱ 
اصلی بخش 7 قریه کوانه به نام هاشم کمانگر  به مساحت 25۶8/25 متر 

مربع مورد خریداری از محل نسق محمود کمانگر
از  فرعی   2۰ مزروعی  پالک  زمین  قطعه  23- ششدانگ عرصه یک 
۱۹ اصلی بخش ۹ قریه مجید آباد به نام محمد زارعی  به مساحت 3۰۰۰ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق محمدمراد زارعی
از  فرعی   2۱ مزروعی  پالک  زمین  قطعه  2۴- ششدانگ عرصه یک 
۱۹ اصلی بخش ۹ قریه مجید آباد به نام محمد زارعی  به مساحت 585۰ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق محمدمراد زارعی
25- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 2۱5 فرعی از 
قربانی  و مهدی  قربانی  نام های حسن  به  بزوش  قریه   8 اصلی بخش   28
مربع  متر   ۱2۰۰۰ مساحت  به  ششدانگ   از  دانگ  سه  نسبت  به  کدام  هر 

مورد خریداری از محل نسق احمد قربانی
فرعی   8۴۶ پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ   -2۶
از ۱۶ اصلی بخش 8 قریه شاهینی به نام محمد علی رستمی  به مساحت 

7۹2۹/۶۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق احمد رستمی
27- نسبت به چهار دانگ و نیم از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 
مزروعی  پالک ۱8۹ فرعی از 58 اصلی بخش ۹ قریه امیر آباد به نام احمد 

محل  از  خریداری  مورد  مربع  متر   32۱۶۱/8۹ مساحت  به  ساعدموچشی  
نسق حسین اردالن و عبداله ایوبی

28- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 227 فرعی از 
۶۱ اصلی بخش 8 قریه چقابراله به نام غالمحسین رفیعی کیا  به مساحت 

۱2۱۰3 متر مربع مورد خریداری از محل نسق محمدمراد قیسوندی
2۹- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 2۱۹ فرعی از 
5۹2۰ متر  به مساحت  قربانی   نام فرج  به  8 قریه بزوش  28 اصلی بخش 

ابوالمحمد قربانی از محل نسق  مربع مورد خریداری 
3۰- ششدانگ عرصه  و اعیان یک قطعه باغ و زمین مزروعی  پالک 
2۰3 فرعی از ۹ اصلی بخش 8 قریه تخت زنگی به نام محمود محمدی به 
مساحت ۶25۱ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبدالکریم ابراهیمی
3۱- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۱7۶ فرعی از ۴7 
اصلی بخش ۹ قریه کیله گالن به نام منصور کاظمی  به مساحت 223۹/25 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبداله کاظمی کیله گالن
32- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۱77 فرعی از ۴7 
اصلی بخش ۹ قریه کیله گالن به نام منصور کاظمی  به مساحت 72۶۶/3۰ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبداله کاظمی کیله گالن
فرعی   ۱8۱ پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ   -33
مساحت  به  کاظمی   منصور  نام  به  کیله گالن  قریه   ۹ بخش  اصلی   ۴7 از 

۱2۱7۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبداله کاظمی کیله گالن
فرعی   ۱8۰ پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ   -3۴
مساحت  به  کاظمی   منصور  نام  به  کیله گالن  قریه   ۹ بخش  اصلی   ۴7 از 
2۰2۰8/3۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبداله کاظمی کیله گالن
فرعی   ۱78 پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ   -35
مساحت  به  کاظمی   منصور  نام  به  کیله گالن  قریه   ۹ بخش  اصلی   ۴7 از 
۱۶3۶8/7۴ متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبداله کاظمی کیله گالن
فرعی   ۱7۹ پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ   -3۶
مساحت  به  کاظمی   منصور  نام  به  کیله گالن  قریه   ۹ بخش  اصلی   ۴7 از 
۴۹۹۰/85 متر مربع مورد خریداری از محل نسق عبداله کاظمی کیله گالن
37- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 7۹5 فرعی از ۱3 
اصلی بخش 8 قریه کانی چرمگ به نام سحر شادی  به مساحت 27۴85/۰7 

از محل نسق علیمراد شفیعی متر مربع مورد خریداری 
38- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 2۱7 فرعی از 
28 اصلی بخش 8 قریه بزوش به نام فتح اله کمانگر  به مساحت ۱۶۶7۴ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق رحمان قربانی
3۹- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 2۱۶ فرعی از 
28 اصلی بخش 8 قریه بزوش به نام فتح اله کمانگر  به مساحت 237۶۰ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق محمد نوری
۴۰- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 222 فرعی از 
28 اصلی بخش 8 قریه بزوش به نام های حبیب اله قربانی و احمد قربانی 
هر کدام به نسبت سه دانگ از ششدانگ  به مساحت 7۶28 متر مربع مورد 

خریداری از محل نسق امین قربانی
۴۱- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 3۱۱ فرعی از 
3۹ اصلی بخش 8 قریه آهنگران به نام احمد رضایی  به مساحت 882۴/۶5 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق مولود فاتحی
۴2- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 3۱۰ فرعی از 
3۹ اصلی بخش 8 قریه آهنگران به نام احمد رضایی  به مساحت 858۶/۴۰ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق غریب محمدی
۴3- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 3۰۹ فرعی از 

3۹ اصلی بخش 8 قریه آهنگران به نام احمد رضایی  به مساحت 7۱۰۴/5۰ 
متر مربع مورد خریداری از محل نسق حسین فاتحی

۴۴- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  پالک 3۱2 فرعی از 
3۹ اصلی بخش 8 قریه آهنگران به نام احمد رضایی  به مساحت ۱2۱5۰ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق مولود فاتحی
فرعی   2۴3 پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ   -۴5
به مساحت  امینی   نام محمدامین  به  ورمهنگ  قریه   8 اصلی بخش   5۰ از 

۱۹883/2۶ متر مربع مورد خریداری از محل نسق کاکاء علی شیروانی
از  فرعی   88 مزروعی  پالک  زمین  قطعه  ۴۶- ششدانگ عرصه یک 
۱8 اصلی بخش ۹ قریه عباس آباد به نام رستم بهرامی کمانگر  به مساحت 

28۰۰/8۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق شیخ بایزید موالنایی
مزروعی   زمین  قطعه  از ششدانگ عرصه یک  نیم  و  دانگ  ۴7- جهار 
ایوبی  نامدار  نام  به  امیرآباد   ۹ قریه  58 اصلی بخش  از  پالک ۱۹۰ فرعی 
نسق  محل  از  خریداری  مورد  مربع  متر   ۱۹۴۱2/85 مساحت  به  امیرآباد 

عطایی عبدالحمید 
از  فرعی   87 مزروعی  پالک  زمین  قطعه  ۴8- ششدانگ عرصه یک 
به مساحت ۶527 متر  نام مختار وفایی   به  8 قریه ماویان  ۱ اصلی بخش 

مربع مورد خریداری از محل نسق احمد واضحی
فرعی   233 پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ   -۴۹
به  قلعه  قلعه و مرتضی  یاسر  نام های  به  قریه بالن   8 52 اصلی بخش  از 
متر مربع   ۱۹5۱/۶۰ به مساحت  از ششدانگ  دانگ  و دو  نسبت چهاردانگ 

مورد خریداری از محل نسق محمود صادقی
فرعی   23۱ پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ   -5۰
به  قلعه  قلعه و مرتضی  یاسر  نام های  به  قریه بالن   8 52 اصلی بخش  از 
مربع  متر   8۶۶۹/۶ مساحت  به  ششدانگ  از  دانگ  دو  و  چهاردانگ  نسبت 

مورد خریداری از محل نسق محمود صادقی
فرعی   23۰ پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ   -5۱
به  قلعه  قلعه و مرتضی  یاسر  نام های  به  قریه بالن   8 52 اصلی بخش  از 
متر مربع   5722/۹۰ به مساحت  از ششدانگ  دانگ  و دو  نسبت چهاردانگ 

مورد خریداری از محل نسق محمود صادقی
فرعی   232 پالک  مزروعی   زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ   -52
به  قلعه  قلعه و مرتضی  یاسر  نام های  به  قریه بالن   8 52 اصلی بخش  از 
مربع  متر   5۶25/8 مساحت  به  ششدانگ  از  دانگ  دو  و  چهاردانگ  نسبت 

مورد خریداری از محل نسق محمود صادقی
53- ششدانگ عرصه و اعیان پالک ۱88۶ فرعی از ۴5 فرعی از5۱ 
مربع  متر   ۱۰۰/72 مساحت  به  آریایی  ابوبکر  آقای  نام   به   8 بخش  اصلی 

الواسطه امامعلی فتحی مع  از  مورد خریداری 
5۴- ششدانگ عرصه و اعیان پالک 7۶7۰ فرعی از 7۶ فرعی از 53 
اصلی بخش 8 به نام های آمنه محمدی و رامین قبادی به نسبت دودانگ 
از  خریداری  مورد  مربع  متر   ۱3۶/7۰ مساحت  به  نیم  و  دانگ  سه  و  ونیم 

الواسطه احمد خان وکیل مع 
55- ششدانگ عرصه و اعیان پالک 7۶88 فرعی از 7۶ فرعی از 53 
متر   8۰/2۱ مساحت  به  مسعودی   والی  آقای  های  نام  به   8 بخش  اصلی 

مربع مورد خریداری از احمد خان وکیل مع الواسطه

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰7/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰7/۱2

علی محمد براتی – رئیس ثبت کامیاران
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عكس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

چهارشنبه  12  آبان 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1871

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562801-66917۳12 -66915268      
فكس:661261۳9

بازگشت رضا شفیعي جم با آپاچي

ساخته  آپاچی  سینمایی  فیلم 
روی  آبان   2۶ از  که  معیریان  آرش 
پرده خواهد آمد با پرداختی به مسائل 
سعی  کمدی  بادرونمایه  اجتماعی 
دارد برخی موضوعات رایج ومتداول 
در جامعه را کنکاش کند و بازگشت 

مي باشد.  سینما  به  شفیعي جم  رضا  دوباره 
آپاچی، محصول سال ۱3۹7 است که فیلمنامه آن به قلم اصغر نعیمی 
در ژانر کمدی اجتماعی به رشته تحریر درآمده و به نوعی با نگاهی به 
روابط بین انسان ها به این موضوع می پردازد که همیشه باید برای تاخت 

و تاز آپاچی ها چاره اندیشی کرد. 
رضا شفیعی جم، سحر قریشی، یوسف تیموری، نعیمه نظام دوست، 
مریم معصومی، حمید لوالیی، رضا ناجی، مهتاج نجومی و شهره لرستانی 

در این فیلم به ایفاي نقش پرداخته اند.

رضا فیاضي در خانه پرتقالي ها

است  سریالي  پرتقالی ها،  خانه 
دارد  کمدی  و  فانتزی  فضایی  که 
خود  فبلمبرداري  روزهاي  آخرین 
از  قسمت  اولین  مي کند.  سپري  را 
پرتقالی ها،  خانه  تلویزیونی  مجموعه 

شاه رستم  علیرضا  مشترک  کارگردانی  به 
و علیرضا تهرانی و تهیه کنندگی غالمرضا 
بختیاری به زودی از شبکه دوم سیما پخش می شود. پخش این سریال 
به صورت دو روز در هفته و در روز های پنجشنبه و جمعه خواهد بود. رضا 
فیاضی، شهین تسلیمی، بهراد خرازی، فاطمه کریمی، علیرضا شاه رستم، 
شاهرخ خدایی، آیالر عباسی، مریم وحیدزاده، آوا گنجی بازیگرانی هستند 
که در این سریال به ایفای نقش می پردازند و در خالصه داستانش آمده: 
در یک خانه قدیمی سه طبقه، پدربزرگ و مادربزرگ به همراه فرزندانشان 

زندگی می کنند...

علي سرتیپي و رونق دوباره سینما

و  پخش کننده  سرتیپي،  علي 
مدیریت  که  سینما  موفق  تهیه کننده 
یکیي از پردیس هاي سینمایي تهران 
هم برعهده دارد، این روزها از استقبال 
رونق  و  سینمایي  فیلم هاي  از  مردم 

مي گوید  و  دارد  رضایت  سینماها  دوباره 
در کنار فیلم هایي چون دینامیت و درخت 
گردو، اکران فیلم قهرمان ساخته اصفر فرهادي نیز به این رونق به شدت 

کمک کرده است. 
در حالي که فیلم  درخت گردو تاکنون بیش از 3 میلیارد و دینامیت 
بیش از ۱7 میلیارد تومان فروش داشته اند حاال قهرمان گیشه ها را تسخیر 
کرده است و سینماداران به شدت از این استقبال مردم، خرسند هستند 
چرا که در حدود یکسال و نیم گذشته عمال تعطیل بودند و بسیاري از 

سینماداران به ورشکستگي رسیدند.
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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

پایان فیلمبرداري بي مادر با امیر آقایي

یی  سینما فیلم  ی  ر ا د فیلمبر
سیدمرتضی  کارگردانی  به  بی مادر، 
فاطمی در لوکیشن های شهر تهران 
و  رسید  پایان  به  کرج  محمدشهر  و 
همزمان مراحل فنی آن برای حضور 
در چهلمین جشنواره فیلم فجر آغاز 

گفته  که  سینمایی  فیلم  این  است.  شده 
می شود، روایتگر داستان متفاوتی در ژانر اجتماعی  است در کانون فیلم 
نسیم با مدیریت محمدرضا مصباح و علی اوجی تولید می شود تا تجربه 
دیگري از تهیه کنندگي براي علي اوجي باشد. امیر آقایی، میترا حجار، 
بیتا  محمدی،  سارا  اوجی،  علی  پورعابدینی،  پردیس  جمشیدی،  پژمان 
عزیزاوقلو، شیرین ضابطیان و فاطمه میرزایی ترکیب کامل بازیگران این 
فیلم را تشکیل می دهند. در خالصه داستان این فیلم آمده است: انسان 

چیزی به دست نمی آورد، مگر چیزهایی از دست بدهد.
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ممیزي ها و شبكه نمایش خانگي

جواد نوروزبیگي: آینده خوبي در انتظار شبكه خانگي نیست!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26۳05824- فكس: 26۳05824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

ممیزي هاي  پي  در  روزها  این 
تولیدات  بر  ساترا  از سوي  که  عجیبي 
که  افتاده  اتفاق  خانگي  نمایش  شبکه 
بسیاري  گالیه  به  منجر  نهایت  در 
حتي  و  تهیه کنندگان  هنرمندان،  از 
قبله  سریال  همچنین  و  شد  پلتفرم ها 
پخش  ادامه  از  دلیل  همین  به  عالم، 
به  نیز  مخاطبان  حاال  داد،  انصراف 
سانسورهایش خسته  و  ساترا  از  شدت 
شده و هر روز اخباري مبني بر ممیزي 
باعث  خانگي  شبکه  سریال هاي  روي 
مي شود تا گالیه ها از ساترا هم بیشتر 
شود. هرچند به نظر مي رسد ساترا که 
همانند  مي باشد،  صداوسیما  نظر  زیر 
سازمان مطبوع خود خیلي به گالیه هاي 
همانطور  و  نمي دهد  اهمیت  مخاطبان 
تغییر  هیچ  شاهد  صداوسیما  در  که 
در  طبیعتا  نیستیم،  مسیري  و  روشي 
خوب  اتفاقات  منتظر  نباید  هم  ساترا 
صداوسیما  که  مي رسد  نظر  به  باشیم. 
سریال هاي  دارد  قصد  ساترا  طریق  از 
قمع  و  قلع  را  خانگي  نمایش  شبکه 
پاي سریال هاي  تا شاید مخاطب  کند 
تلویزیوني بنشیند ولي برعکس این کار 
بار دیگر مخاطب را به سمت آثار خارجي 

و ماهواره فراري مي دهد!

جواد نوروزبیگی که این روزها تهیه 
سریال میدان سرخ را برعهده دارد که از 
شبکه خانگي در حال پخش است روز 
تلویزیونی  برنامه  در  حضور  با  گذشته 
پلتفرم های  تاثیر  درباره  بی چارچوب، 
نمایش خانگی در جریان سریال سازی 
صحبت کرد و گفت: پلتفرم ها به فضای 
زیادی  بسیار  کمک  جامعه  فرهنگی 
کردند. فکر می کنم این هدف که سال ها 
می خواستند مردم را از ماهواره دور کنند، 
با پلتفرم ها اتفاق افتاد که موفقیت بسیار 
زود  خیلی  متاسفانه  ولی  بود.  خوبی 
دچار چالش شد و به نظرم اگر به فکر 
نباشند، آسیب بسیار بزرگی به آن زده 
خواهد شد. کرونا در تاثیرگذاری بیشتر 
پررنگی  نقش  مردم  میان  در  پلتفرم ها 
آن  بیشتر  شدن  دیده  باعث  و  داشت 

در جامعه شد.
شاخص  و  موفق  تهیه کننده  این 
سینما در پاسخ به این سوال که برای 
شدن  دیده  بیشتر  و  سرمایه  بازگشت 
به عهده  را  آنها  تولید  سریال هایی که 
چهره  بازیگران  از  اندازه  چه  تا  دارد، 
بخش  با  من  کرد:  بیان  می برد،  بهره 
خصوصی کار می کنم. بخش خصوصی 
در بخش بزرگی بیزینس خود را می بیند 

امر  این  در  بازیگر  که  است  طبیعی  و 
به  مِن  نظر  از  اما  دارد  پررنگی  نقش 
اصلی  عامل  تهیه کننده،  یک  عنوان 
نمایش خانگی  اثر در  دیده شدن یک 

فیلمنامه آن است.
پاسخ  در  سینما  تهیه کننده  این 
انتخاب  در  پلتفرم ها  که  سوال  این  به 
خانگی  نمایش  سریال های  بازیگران 
چه میزان دخالت می کنند؟ افزود: واقعا 
دخالتی در این امر ندارند و کار کامال 
مشورتی است. نماینگان پلتفرم ها، کار 
و  می کنند  واگذار  نظارت،  با  همراه  را 

تاکیدی بر انتخاب بازیگر ندارند.
حاضر  حال  در  که  نوروزبیگی 
سریال میدان سرخ را در پلتفرم نمایش 
خانگی در حال پخش دارد، در پاسخ به 
میدان سرخ سریالی  آیا  این سوال که 
شکست خورده است؟ گفت: از نظر من 
چنین نیست. استقبال و بازتاب نظر مردم 
چنین چیزی را نشان  نمی دهد و سریال 
اقبال خوبی مواجه شده و مردم آن  با 
را می بینند. طبیعتا شاید جامعه منتقدان 
و سینما از این سریال خوششان نیاید، 
ولی مردم آن را دوست دارند. االن برای 
قضاوت این سریال زمان خوبی نیست و 
باید نیمي از آن بگذرد تا بتوان درباره آن 

نظر داد که شکست خورده است یا نه! 
سریال میدان سرخ شاید سریال ممتازی 
نباشد، اما جایگاه خودش را پیدا می کند. 
اگر این سریال شکست خورده بود، باید 
نصف  را  سریال  قسمت های  تعداد  ما 
ما  برای  اتفاقی  چنین  ولی  می کردیم، 
نیفتاد و از نظر ما و پلتفرم، این سریال 

در مسیر خودش در حرکت است.
ممیزی  درباره  تهیه کننده  این 
باعث ضعف های  این سریال که  های 
ممیزی های  کرد:  بیان  است،  آن شده 
انتقادات  دالیل  از  یکی  سریال  داخل 
آن مشکالت  از  بخشی  ولی  است  آن 
با  اول  همان  در  ماست.  درون گروهی 
ورود ساترا چنان آسیبی به سریال ها زده 
می شود که چندین دقیقه از سکانس های 
این  باعث  و  می شود  فیلم حذف  مهم 

انتقادات می شود.
وی با اشاره به اینکه ما از درون 
سینما آمده ایم و با استادارهای فیلم های 
سینمایی آشنایی داریم، بیان کرد: طی 
شرایطی ما به جایی به نام ساترا آشنا 
شدیم و تمام برنامه ریزی های ذهنی ما 
در  است.  ریخته  بهم  سینما  به  نسبت 
میدان  سریال  راکوردهای  حاضر  حال 
بهم ریخته  به همین دالیل  سرخ هم 

است. متاسفانه ما نسبت به ممیزی های 
جدید حرکت و تغییر می کنیم که قطعا 
آسیب های جدی را هم به همراه دارد. 
گرفته اید،  مجوز  ارشاد  وزارت  از  شما 
وسط کار به شما می گویند که باید برای 
ادامه مسیر به ساترا که اهداف دیگری 
را دنبال می کند، مراجعه کنید. به دلیل 
وزارت  از  ما  مجوزهای  جایگاه   تغییر 
ارشاد به ساترا، متاسفانه توقفی در عرصه 
داشتیم،  خانگی  نمایش  سریال سازی 
در صورتی که می توانستیم صادرکننده 

سریال به کشورهای دیگر باشیم.
دیده  پیرامون  نوروزبیگی  جواد 
در  خانگی  نمایش  سریال های  شدن 
تلویزیون گفت:  با سریال های  مقایسه 
تلویزیون  که  بگوییم  است  فی  کا
که  است  زمان  آن  است،  پولی  هم 
هم  تلویزیون  مخاطب  میزان  همین 
از  نیمی  معتقدم  من  می کند.  ریزش 
خانگی  نمایش  سریال های  جمعیت، 
را به روش های مختلف می بینند، ولی 
تلویزیون دیگر محصوالت سابق خودش 
را تولید نمی کند و مخاطبی ندارد و این 

از نداشتن مدیریت خوب است.
این تهیه کننده سینما در پاسخ به 
این سوال که به چه دلیل سریال های 

کشورهای  به  ایران  خانگی  نمایش 
دیگر صادر نمی شوند که در شبکه های 
چون  کرد:  بیان  شوند؟  پخش  جهانی 
جهانی  استاندارهای  با  سریال ها  این 
ساخته نمی شوند. ما سریال های نمایش 
جغرافیای  و  محدوده  برای  را  خانگی 
خاص می سازیم و در کشورهای دیگر 
فکر  جغرافیایی  محدوده  این  به  کسی 
هم نمی کند. اینکه  توقع داشته باشیم 
سریال های ما در نتفلیکس قرار بگیرد 
هنوز زود است، چون شرایط و استاندار 
نتفلیکس را نداریم و ممیزی های موجود 

هم یکی از آنهاست.

نوروزبیگی در پاسخ به این سوال 
اگر  ممیزی ها،  وجود  به  توجه  با  که 
فردی مانند اصغر فرهادی سریال بسازد، 
می تواند در نتفلکیس پخش شود؟ بیان 
کرد: سطح سینمای ما با سریال ها قابل 
آقای روستایی در  فیلم  مقایسه نیست. 
فرانسه در حال اکران است و فروش بسیار 
زیر  ما  سریال های  اما  دارد،  هم  خوبی 
دست وزارت ارشاد و ساترا با ممیزی های 
فراوان افتاده و نمی توان آن را با سطح 

سینمای ما در جهان مقایسه کرد.
این تهیه کننده شاخص در پاسخ به 
این پرسش که به چه دلیل کارگردان ها 

میزان  این  خانگی  نمایش  سریال  در 
دلیل  داد:  توضیح  می شوند؟  عوض 
اصلی این تغییر این است که ما عده ای 
را به سینما آورده ایم و تصور می کنیم که 
می توانند سریال سازی کنند، ولی می بینیم 
که مشکالتی ایجاد می شود و نتیجه ای 
نخواهد داشت. به طور مثال در میدان 
سرخ، کارگردان ها از من می خواستند که 
استعفا بدهند و ما آنها را عوض نکردیم!

ن  یا پا ر  د بیگی  ز و ر نو د  ا جو
شرایطی  با  کرد:  بیان  صحبت هایش 
که ساترا رقم زده است، آینده خوبی را 

برای نمایش خانگی نمی بینم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

چاپ: گل آذین
66791265-66

محمد حسین زاده

در دوران کرونا هنرمندان تئاتري 
اینکه  با  به شدت دچار آسیب شدند و 
این روزها و با بازگشایي سالن هاي تئاتر 
برخي از آنها به کار خود بازگشته اند ولي 
هنوزهم استقبال مخاطب از آثار تئاتري 
چشمگیر نمي باشد. با این حال برخي از 
چهره هاي شاخص این عرصه دست از 
فعالیت نکشیده و سعي مي کنند با اجراي 
نمایش هاي مختلف چراغ تئاتر را روشن 
نگه دارند. یکي از نمایش هاي در حال 
نازنین مي باشد که شبنم  اجرا، پزشک 

قلي خاني اجراي آن را برعهده دارد.
شبنم قلی خانی در گفتگو با دنیاي 
خود  نمایش  آخرین  پیرامون  جوانان 
پزشک  نمایش  حاضر  حال  در  گفت: 
این  که  دارم  اجرا  حال  در  را  نازنین 
با  آموزشی  دوره  یک  حاصل  نمایش 
آوان  آموزشگاه  در  اجرا  تا  اید ه  عنوان 
است. به دلیل اینکه تعداد هنرجو ها زیاد 
و شرایط کرونایی بود ما تصمیم گرفتیم 
اپیزودیک  نمایش  یک  نمایش  این 
بازی  اپیزود  هر  در  واقع  در  که  باشد 
بچه ها تمام شود و بتوانند در گروه های 

کوچکتری تمرین بکنند.
وی پیرامون انگیزه خود از اجرای 
نمایش پزشک نازنین بیان کرد: چون 
شرایط کرونایی است و به هر حال در 
به وجود  ناامیدی  جور  یک  افراد  همه 
عزیزانشان  خانواده ها  از  خیلی  و  آمده 
را از دست داده اند دوست داشتیم یک 
ببریم  صحنه  روی  را  کمدی  نمایش 
نازنین  نمایش پزشک  به همین خاطر 

نوشته نیل سایمون را انتخاب کردیم.
و  سینما  شناخته شده  چهره  این 
نشد،  دور  تئاتر  از  هرگز  که  تلویزیون 
پیرامون تاثیر کرونا بر تعویق در اجرای 
ما  کرد:  اظهار  نازنین  پزشک  نمایش 
در این چندماه با بچه ها تمرین زیادی 
داشتیم اما چندین بار با ورود به وضعیت 
قرمز کرونا مواجه مجبور شدیم کار را 
شرایط  شدن  بهتر  از  پس  و  تعطیل 
از  بعد  کار  کنیم خالصه  دوباره شروع 
تقریبا حول و حوش 5 ماه آماده اجرا شد.
قلی خانی پیرامون مضمون نمایش 
نمایشنامه  کرد:  اظهار  نازنین  پزشک 
طنز  یک  نوعی  به  زنین  نا پزشک 

اجتماعی است و بعضی از اپیزودهایش 
شاید  واقع  در  بیشتر  است  تلخی  طنز 
یکجور  زنین  نا پزشک  گفت  بشود 
می گیرد  سخره  به  را  طبقاتی  اختالف 
با  ارتباط  در  غنی  و  فقیر  که  وقتی  و 
خنده  باعث  می گیرند  قرار  یکدیگر 
تماشاچی می شود. این نمایش به دلیل 
مضمون کمدی که داشت برای بچه ها 
هم خیلی جالب بود االن هم در حال 
هرشب  من  و  هستیم  نمایش  اجرای 
نمایش  این  از  مخاطبان  که  می بینم 
استقبال کرده و با تماشای آن می خندند 
اگر  ما  سخت  شرایط  این  در  بنابراین 
تماشاچی ها  لب  به  را  لبخندی  بتوانیم 
را  مفیدی  کار  خیلی  نظرم  به  بیاوریم 

انجام دادیم.
تئاتر  کارگردان  و  بازیگر  این   
پیرامون فضای اجرایی نمایش پزشک 
نازنین تصریح کرد: ما حدودا 5 ماه برای 

نمایش پزشک نازنین تمرین داشتیم و 
در این اثر دکور خاصی نداریم، چراکه 
اپیزود های نمایش پزشک نازنین فضای 
متفاوتی با هم دارند و داستان آنها عوض 
مدام  طور  به  می خواستم  اگر  می شود 
دکور عوض کنیم برای بچه های هنرجو 
با توجه به تجربه کمی که دارند واقعا 
شرایط را سخت می کرد بنابراین سعی 
کردیم که تقریبًا بدون دکور فضا را به 
نتیجه مطلوبی که می خواهیم برسانیم 
و باید بگویم که هنرجوهایم خیلی خوب 

»پزشک نازنین« را اجرا کردند.
بازتاب  پیرامون  قلی  خانی  شبنم 
بیمان  ر  د نین  ز نا پزشک  یش  نما
از  کدام  هر  داشت:  اظهار  مخاطبان 
را  نازنین  پزشک  نمایش  مخاظبان 
تماشا می کنند معتقدند که این نمایش 
و  شده  بهتر  هم  حرفه ای  کار  یک  از 
بار  اولین  اینکه  با  بچه ها  خداروشکر 

است خیلی هایشان روی صحنه می روند 
و بعضی  از آنها ترم پیش با خود ما در 
از  رفتند، ولی خیلی  واقع روی صحنه 
آن ها اولین باری است که روی صحنه 
می روند اما اجرای بسیار خوبی داشتند.

این بازیگر پیرامون ایده تا اجرای 
من  کرد:  بیان  نازنین  پزشک  نمایش 
همیشه می گویم که کار ما آموزش دادن 
می گویند  آموزشگاه ها  از  خیلی  است 
بردن  روی صحنه  را  هنرجو  حتی  که 
می کنم  فکر  من  ما  ا است،  اشتباه 
می رود  روی صحنه  هنرجو  که  زمانی 
می گیرد  قرار  حرفه ای  کار  یک  در  و 
آن  می بیند  نزدیک  از  را  تماشاچی  و 
استرس ها آن اضطراب ها و آن کمبود 
اعتماد به نفسی که خیلی از آن ها دارند 
با این حرکت کم کم در شب های اجرا 
برطرف می شود و هنرجو واقعا خودش 
را پیدا می کند و همیشه هم گفتم که 

صدها مرتبه تمرین مثل یک دانه اجرا 
همین  از  بچه ها  حال  هر  به  نمی شود 
کار های گروهی و تیم ورک است که 
یاد می گیرند که خودشان بخواهند در 
آینده بخواهند تئاتر اجرا کنند بنابراین 
خیلی موافق ایده تا اجرا هستم بچه ها 
هم نکات آموزشی را در طول ۴تا 5 ماه 
یاد می گیرند و هم تجربه روی صحنه 

رفتن را کسب می کنند.
این چهره محبوب و پرکار با اشاره 
شرایط  در  نمایش  اجرای  ریسک  به 
کرونایی افزود: به هر حال ما زمانی که 
هنرجوها را ثبت نام کردیم اوال متقاضی 
داشتیم و باید بگویم که متقاضی زیادی 
اجرا  تا  ایده  دوره  برای  داشتیم  هم 
واقعا در طول تمرین و همین االن در 
زیاد  بسیار  صحنه  پشت  و  اجرا  طول 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنیم 
و از هنرجوها نیز خواهش می کنیم که 
کنند  رعایت  را  بهداشتی  اصول  حتما 
اجرا  آخر  لحظه  تا  صحنه  پشت  حتی 
باشند  داشته  ماسک  که  موظفند  همه 
صحنه  روی  می آیند  که  لحظه ای  و 
ماسک شان را در می آورند. در تمرین ها 
نیز همین اصول را با قوت تمام رعایت 
می کنیم همچنین از طرفی خدا را شکر 
سالن  تمرین ما )پالتو( خیلی بزرگ بود 
و هنرجوها با فاصله از همدیگر تمرین 
بود  اپیزودیک  کار  چون  و  می کردند 
نفره به سالن تمرین  الی 5  گروه ها ۴ 
می آمدند و جمعیت زیادی هنگام تمرین 

در سالن نداشتیم.
ن  یا پا ر  د نی  قلی خا شبنم 
در  کرد:  خاطرنشان  صحبت هایش 
پایان باید بگویم از اینکه هم بچه ها و 
و  همکاری  این  از  خانواده هایشان  هم 
آموزش ایده تا اجرا لذت می برند حس 
بسیار قشنگی دارم و همیشه گفتم پدر و 
مادر ها بهترین هدیه را به فرزندان شان 
می کنند  موافقت  که  زمانی  می دهند 
ثبت نام  آموزشی  دوره  چنین  در  بچه ها 
کنند و این تجربه خوب را داشته باشند به 
هر حال خاطره خوبی برایشان خواهد بود 
چه بخواهند به طور حرفه ای این کار را 
ادامه بدهند و چه حتی در حد یک تجربه 
برایشان باشد و دیگر نخواهند ادامه دهند 
و  قشنگ  بسیار  کار  دو صورت  هر  در 

تجربه خوبی برایشان خواهد بود.

انگیزه هاي اجراي تئاتر در دوران کرونا

شبنم قلي خاني: در این دوران بیش از هر زماني به شادي نیاز داریم


