
بالتکلیفی ترخیص کاالهای اساسی ادامه دارد؛

واردکنندگان خصوصی همچنان منتظر واریز ارز دولتی!

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی روز گذشته ۲۰هزار 
و ۸۲۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و 
متاسفانه ۱۸۲ تن نیز در همین بازه زمانی جان خود را 

از دست دادند.
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
تا کنون ۴ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۵۴۵ نفر ُدز اول واکسن کرونا و 
دو میلیون و ۱۴۹ هزار و ۷۱۲ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و 

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۷ میلیون و ۵۷ هزار 
و ۲۵۷ ُدز رسید.

از روز یکشنبه تا ظهر دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۰ هزار و ۸۲۹ بیمار جدید مبتال به 
آنها  از  نفر   ۲۸۷ و  هزار  دو  که  شد  شناسایی  کشور  در  کووید۱۹ 

بستری شدند.
صفحه ۲

رییس جمهور منتخب:

با تسریع واکسیناسیون
 زمینه رونق گردشگری فراهم شود

قانون خانواده در ایران مربوط به 100 سال پیش است
پرداخت مهریه، تهیه خانه، برگزاری مراسم 
عروسی، پرداخت نفقه زن و فرزند، تمکین از شوهر، 
نداشتن حق خروج از کشور، نداشتن حق تحصیل 
و اشتغال، نداشتن حق حضانت فرزندان و... تنها 
است.  ازدواج  برای  امروزی  جوانان  برخی  هراس  از  بخشی 
قوانینی که راه ناهموارشان بی توجه به ساختار خانواده امروزی 
و با دادن حقوق مطلق به یکی از طرفین ازدواج و نادیده گرفتن 
طرف دیگر در مباحث مختلف زندگی مشترک؛ جوانان طالب 
ازدواج را هراسان کرده است.مطابق با آمار اعالم شده از سوی 
مسئولین، در سال ۹۹ پس از ۱۷ سال قرار گرفتن در شیب 
نزولی ازدواج، باالخره شاهد رشد حدودا چهار درصدی ازدواج 
بودیم. به طوری که ۵۳۳ هزار و ۱۶۵ مورد ازدواج ثبت شده در 
سال ۹۸ به ۵۵۶ هزار و ۶۹۹ مورد در سال ۹۹ افزایش یافته و 
این در حالی است که از سال ۹۲ تا سال ۱۳۹۸ آمار ازدواج با 

نرخ کاهشی بین ۹ تا ۴ درصد مواجه بوده است. 
صفحه۲

سیدعلیرضا حسینی طلب:

آموزش های مهارتی به بیش از ۵ هزار و ۸00 نفر 
در سه ماهه نخست سال جاری ارائه شد

5
کسری قطعه، مانع تجاری سازی ۹000 خودرو!

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1787- سه شنبه 22  تیر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
گالره عباسي: بازي 
در نقش هاي منفي 

برایم جذاب تر 
است

7فرهنگ
شاعران و نویسندگان، 

دوره کرونا شور 
زندگی را در مردم 

زنده نگه داشتند

نک 1با

این روزها سریال برادر، به کارگردانی جواد افشار از شبکه 
آی فيلم پخش می شود و در عين حال سریال دراکوال ساخته 
مهران مدیري نيز از شبکه نمایش خانگي در حال پخش است 
و این دو سریال یك وجه مشترك دارند و آن هم گالره عباسي 

است که در هر دو سریال ایفاي نقش کرده است.

 معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با اشاره 
به وضعيت فعلی جهان، گفت: در دوران شيوع ویروس کرونا، 
شاعران و نویسندگان تالش کردند در قالب زیبا و هنری شعر 
و داستان، اميد به زندگی، نشاط و شور زندگی را در مردم زنده 
نگه دارند و اجازه ندهند سنگينی این مصيبت بر آنها آوار شود.

با  ایران  صادرات  بانك  )شمس(  سپهر  مجازی  شعبه 
گذشت ۹ ماه از آغاز فعاليت خود موفق به پاسخگویی 
به بيش از ۴۵ هزار درخواست برای استفاده از انواع 

خدمات این بانك شد.

ارائه خدمات بانکی 
به ۴۵ هزار نفر در 

سامانه »شمس« بانک 
صادرات ایران

افزایش دوباره ابتال و فوتیهای کرونا در کشور قالیباف: نباید خود را عاقل تر
 از مردم بدانیم

مراسم  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  باقر  محمد 
تبلیغات  اینکه سازمان  از  افزود:  )پلتفرم( »همدم«  پیکره  از  رونمایی 
اسالمی انتخاب کرده است که به خانواده بپردازد بسیار ارزشمند است. 
امروز آن چیزی که خانواده را پایدار نگه می دارد محبت است و کانون این محبت 

در خانواده، زن خانواده است. 
صفحه ۲

اشاره  با  کشور  برق  صنعت  سخنگوی 
کاهش  برای  شده  پیش بینی  تمهیدهای  به 
خاموشی ها، گفت: از روز پنجشنبه )۱۷ تیرماه( 

هیچ خاموشی خارج از برنامه ای در کشور نداشته ایم.
نیرو،   وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 

»مصطفی رجبی مشهدی« افزود: خاموشی های ناشی 
از حریق ترانسفورماتورها نیز که در مناطق تهرانپارس، 
دو  بازگشت  با  افتاد  اتفاق  تهران  قیطریه  و  لواسانات 

ترانسفورماتور به مدار از روز)یکشنبه( برطرف شد.
صفحه ۳

پایان خاموشی های خارج از برنامه

DONYAYEJAVANANMAG.IR

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي)پاالیشگاه نهم)فاز 12(( در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

200009349800130شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

9940019به شماره تقاضاي------R9/99/029 مناقصه شماره شماره مناقصه و تقاضا 

”P/F:PROG.LOGIC CONTROL SYSTEM “SHINKAWAموضوع و شرح مختصر اقالم درخواستی

55.400.000.000  ریالمبلغ برآوردي مناقصه 

2.770.000.000  ریالمبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران مي باشد.

تاریخ هاي مهم در فرآیند برگزاري مناقصه از 
طریق سامانه ستادایران

زمان اولین انتشار آگهی/ارسال به صفحه 
1400/04/27اعالن عمومی:

مهلت بارگیري و دریافت اسناد ارزیابی کیفی 
1400/05/06از سامانه ستادایران:

مهلت بارگذاري و ارسال پاسخ استعالم و 
1400/05/23مدارک ارزیابی کیفی در سامانه ستادایران:

آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی و مالی در 
پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.سامانه ستادایران

آدرس مناقصه گزار

استان بوشهر، کنگان- کیلومتر 15 جاده عسلویه- مجتمع گاز پارس جنوبي، پاالیشگاه نهم)فاز12( - 
کد پستي: 7539171057 

تلفن : 07731463913 - 07731463728-  فکس: 07731463327 -07731463351

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام 
می پذیرد وبه 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 07731463728 – 07731463913  تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي
شناسه آگهی:1161473

آگهي فراخوان
 مناقصه عمومي

 دو مرحله ای- نوبت دوم

اطالعیه ای  ایران طی  صادرات  بانک 
اعالم کرد تمامی سهامداران شرکت »صنایع 
خاک چینی ایران« با نماد »کخاک« می توانند از 
روز پنج  شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰ به مدت یک سال 
برای دریافت سود سهام این شرکت در سال 
مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۹ به شعب بانک 

صادرات ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، در این اطالعیه از سهامداران شرکت 
»صنایع خاک چینی ایران« خواسته شده ضمن 
مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات ایران 
در سراسر کشور، با ارائه اصل کارت ملی یا 

شناسنامه و کد سهامداری )کد بورسی( نسبت 
به دریافت نقدی یا واریز آن به حساب های 

سپهری خود اقدام کنند.
عالوه بر این، پرداخت سود سهام افراد 
کمتر از ۱۸ سال، پس از احراز هویت کامل و 
)پدر(  به ولی  دریافت کپی شناسنامه، صرفاً 

بالمانع خواهد بود.
پرداخت سود سهام به نماینده قانونی 
سهامدار تنها با ارائه وکالت نامه رسمی معتبر به 
همراه اصل کارت ملی یا شناسنامه، گواهی نقل 
و انتقال سپرده سهام سازمان بورس و یا اعالم 

شفاهی کد بورسی سهامدار امکان پذیر است.

شعبه مجازی سپهر )شمس( بانک صادرات ایران با 
گذشت ۹ ماه از آغاز فعالیت خود موفق به پاسخگویی به 
انواع خدمات  از  از ۴۵ هزار درخواست برای استفاده  بیش 

این بانک شد.
شعبه  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
مجازی سپهر )شمس( بانک صادرات ایران با عنوان سامانه 
پیشخوان مجازی خدمات الکترونیکی این بانک در ۱۵ شهریور 
۱۳۹۹ همزمان با شصت و نهمین سالروز تاسیس بانک صادرات 
ایران آغاز به کار کرد و تاکنون به ۴۵ هزار درخواست برای 
بهره مندی از خدمات غیرحضوری بانک پاسخ داده شده است.

سامانه شمس بانک صادرات ایران هم جهت با رویکرد 

بانک برای تحول دیجیتال و راه اندازی شعب جدید و متناسب 
با نیازهای قرن پانزدهمی مشتریان، بخشی از وظایف ارائه 
با  و مطابق  دارد  به عهده  را  برخط  و  خدمات غیرحضوری 
استانداردهای جهانی ارائه به روزترین خدمات بانکی و مالی 
را ادامه خواهد داد. این سامانه با مزیت کاربری آسان، سرعت و 
امنیت باال، خدمات نوین بانکداری الکترونیکی را به مشتریان، 
از طریق اینترنت و به صورت شبانه روزی ارائه می کند و ضمن 
صرفه جویی در هزینه ها و رفت وآمد، آسودگی خاطر را برای 

مشتریان به همراه خواهد داشت.
حساب«،  »افتتاح  سامانه،  این  فعالیت  مدت  طی 
»استفاده از خدمات الکترونیک کارت و همراه بانک«، »رفع 

سوء اثر چک«، »وام ازدواج و تهیه جهیزیه«، »فعال سازی و 
غیرفعال سازی خدمات« در کنار »درخواست اینترنتی تسهیالت 
سامانه  در  »ثبت نام  و  دسته  چک«،  »دریافت  تعهدات«،  و 
اقشار  وام  »پرداخت  تسهیالت«،  اقساط  تعویق  درخواست 
ویژه«، »درخواست برای کارت اعتباری همیاران سپهر« و »وام 
اشتغالزایی کمیته امداد و سازمان بهزیستی« از جمله خدماتی 

هستند که از طریق این سامانه به مشتریان ارائه شده است.
مشتریان برای ورود به این سامانه می توانند از طریق 
نشانی اینترنتیhttps://shams.bsi.ir به سامانه شمس 
)شعبه مجازی سپهر( متصل شده و خدمات بانکی خود را به 

صورت مجازی و با امنیت و آسودگی خاطر دریافت کنند.

سهامداران شرکت »صنایع خاک چینی ایران« سود سهام خود را در شعب بانک صادرات ایران دریافت کنند

طی 9 ماه از آغاز فعالیت شعبه مجازی سپهر

ارائه خدمات بانکی به 45 هزار نفر در سامانه »شمس« بانک صادرات ایران

صفحه ۳
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قالیباف: نباید خود را عاقل تر از مردم بدانیم
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به پلتفرم همدم تاکید کرد: آن 
چیزی که خانواده را پایدار نگه می دارد محبت است و کانون این محبت در 

خانواده، زن خانواده است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم رونمایی 
از پیکره )پلتفرم( »همدم« افزود: از اینکه سازمان تبلیغات اسالمی انتخاب 
کرده است که به خانواده بپردازد بسیار ارزشمند است. امروز آن چیزی که 
خانواده را پایدار نگه می دارد محبت است و کانون این محبت در خانواده، 

زن خانواده است. 
وی ادامه داد: الگوی تربیت، نحوه تربیت و روند تربیت را زنان جامعه رقم 
می زنند. زنان نماد اخالق، عطوفت، مهربانی و حیا هستند. اگر تحول و خانواده 
پایدار می خواهیم باید به زنان توجه کنیم. پیش از انقالب ۳۰ و االن ۷۰درصد 
زنان ما سواد دارند، اما آیا از این آگاهی برای تعالی خانواده استفاده کرده ایم. 
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: نقش زن به حدی مهم است که هر 
مردی در هر مقطع از زندگی به زن ها نیاز دارند. مادر، خواهر، همسر و دختر 
می توانند زندگی یک مرد را بسازند. امروز دختر من نقش عاطفی را برای من 

ایفا می کند که هیچ کس نمی تواند جایش را پر کند. 
 وی خاطرنشان کرد: امروز در زمینه ازدواج مشکالت زیادی داریم که 
یکی از مهم ترین مشکالت، اقتصادی است. باید این مشکل را حل کنیم. 

اقتصاد مهم است، اما بپذیریم که بخشی از زندگی است.
قالیباف در ادامه ازدواج را بخشی از فرآیند شکل گیری خانواده دانست و 
گفت: قطعا مشکالت اقتصادی، فرهنگی و رفتاری بسیاری داریم که مانع این 
امر شده و یکی از چالش های مهم آن اقتصادی است و بنده به عنوان مسئول 
باید پاسخگو باشم که از آن فرار نمی کنم و اقرار می کنم کارنامه خوبی نداریم 
اما سوال اینجاست که خانواده هایی که وضع اقتصادی مطلوب دارند، همه 

دارای ثبات و پایداری هستند؟ لذا اقتصاد مهم است اما همه زندگی نیست.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه تداوم خانواده  به خصوص در ۵ 
سال نخست را نسبت به تشکیل خانواده بسیار مهم تر دانست و افزود: راه اندازی 
پلتفرم همدم اقدام بسیار به جایی بود که با همه مسائل ایرانی و اسالمی و 

سنت های اصیل نهاد خانواده سنخیت دارد.
وی با بیان این که انتخاب همسر برای جوانانی که در اوج احساسات 
هستند، باید همراه با عقالنیت و آگاهی باشد گفت: در این امر بسیار مهم 
نیازمند مشاوران مومنی هستیم که در این زمینه از علم  روز برخوردار باشند 
و پلتفرم همدم تالش کرده تا مبتنی بر سنت های خانواده و مبانی اسالمی، 
انتخابی  آگاهانه و  با استفاده از روش های نوین و علمی به جوانان برای 

ازدواجی پایدار تحت نظر خانواده کمک کند.
شفاف سازی،  رویکرد   ۴ همدم  پلتفرم  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
هوشمندسازی، مردمی سازی  و کارآمدسازی را با هم در بر دارد، عنوان کرد: 
باشد می تواند مجموعه موفقی  را داشته  این ۴ رویکرد  هر مجموعه ای که 
تأثیرگذار  انسان  به ۴ موقعیت مکانی که در زندگی  باید  اینکه  باشد ضمن 
است، توجه کرد که این مکان ها شامل منزل، مسجد، مدرسه و محله است 
که اگر این مکان ها به درستی و مثل ساعت با هم کار کنند، در تمامی امور 

حتی امور اقتصادی می توانیم موفق باشیم.
قالیباف در ادامه با تأکید بر خودداری از دولتی شدن امور ابراز داشت: 
نباید خود را عاقل تر از مردم بدانیم و باید اجازه دهیم مکان هایی مانند محله ها 
و مساجد کارکرد واقعی خود را داشته باشند به خصوص مساجد نباید خالی 

شوند و باید بتوانند به همه شئون زندگی مردم پاسخ دهند.
رئیس قوه مقننه در پایان با بیان اینکه فرصت های بسیاری در بعد نیروی 
انسانی و ظرفیت های اقتصادی در کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد: سوء 
مدیریت و تصمیمات غلط وقت کشور را تلف کرد که باید اصالح شود و باید 

فرزند زمانه خویش باشیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم.

افزایش دوباره ابتال و فوتیهای کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی روز گذشته ۲۰هزار و ۸۲۹ بیمار جدید 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۱۸۲ تن نیز در همین بازه 

زمانی جان خود را از دست دادند.
تا  بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
کنون ۴ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۵۴۵ نفر ُدز اول واکسن کرونا و دو میلیون و 
۱۴۹ هزار و ۷۱۲ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 

تزریق شده در کشور به ۷ میلیون و ۵۷ هزار و ۲۵۷ ُدز رسید.
از روز یکشنبه تا ظهر دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۲۰ هزار و ۸۲۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 

شناسایی شد که دو هزار و ۲۸۷ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۳۹۴ هزار و ۲۷۹ 

نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۶ هزار و ۴۱ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون سه میلیون ۴۱ هزار و ۵۴۱ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

سه هزار و ۷۹۰ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت 
های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۲۴ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۴۲۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۴۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۸۶ شهر در وضعیت 
نارنجی، ۱۱۹ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

رییس جمهور منتخب:
با تسریع واکسیناسیون، زمینه رونق گردشگری فراهم شود

رییس جمهور منتخب، توسعه فرهنگ ملی و درآمدزایی را دو ارزش افزوده 
حوزه گردشگری عنوان کرد و گفت: باید با تسریع واکسیناسیون کرونا زمینه رونق 

بیش از پیش فعالیت های گردشگری فراهم شود.
به گزارش روابط عمومی دفتر رییس جمهوری منتخب، علی اصغر مونسان 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیش از ظهر دوشنبه با حضور در 
دفتر رییس جمهوری منتخب، با آیت اهلل سید ابراهیم رییسی دیدار و گفت وگو کرد.

مونسان در این دیدار با تبریک انتخاب آیت اهلل رییسی از سوی مردم و آرزوی 
موفقیت برای او و دولت آینده، گزارشی از آخرین وضعیت برنامه ها و اقدامات وزارتخانه 

تحت مدیریت خود ارائه کرد.
آیت اهلل رییسی نیز در این دیدار با تشکر از تبریک مونسان و گزارش او، گفت: 
یکی از الطاف الهی به سرزمین ما وجود جاذبه های گردشگری و طبیعی فراوان در 
سرتاسر کشور است و هنوز مناطق بکر زیادی در بخش های مختلف کشور داریم 

که امکان آباد شدن و بالفعل شدن استعدادهای گردشگری را دارند.
رییس جمهوری منتخب با بیان اینکه گردشگری ظرفیت باالیی برای ایجاد 
موثرتری  شکل  به  عرصه  این  فعاالن  از  که  است  ضروری  افزود:  دارد،  اشتغال 

حمایت شود.
رییسی یکی از مزایای گردشگری عالوه بر بازدید و لذت بردن از گردش در 
جاذبه های طبیعی را آشنایی مردم با تاریخ تمدن و فرهنگ غنی کشورمان دانست 
و تصریح کرد: کمک به تعمیق مفاهیم و ارتقای مولفه های فرهنگ ملی و ظرفیت 
توانمندی های  از  فاکتور  دو  کشور،  روستاهای  و  شهرها  در  درآمدزایی  مناسب 

گردشگری و میراث فرهنگی برای ایجاد ارزش افزوده باال هستند.
رییس جمهوری منتخب تاکید کرد که باید با تسریع واکسیناسیون کرونا زمینه 

رونق بیش از پیش فعالیت های گردشگری فراهم شود.

قانون خانواده در ایران مربوط به 100 سال پیش است؛

ترس از هزینه ها و قوانین قدیمی، مانع رونق ازدواج جوانان
تهیه  مهریه،  پرداخت 
سم  ا مر ی  ر ا گز بر  ، نه خا
زن  نفقه  پرداخت  عروسی، 
و فرزند، تمکین از شوهر، نداشتن حق 
خروج از کشور، نداشتن حق تحصیل و 
نداشتن حق حضانت فرزندان  اشتغال، 
و... تنها بخشی از هراس برخی جوانان 
امروزی برای ازدواج است. قوانینی که 
ساختار  به  توجه  بی  ناهموارشان  راه 
خانواده امروزی و با دادن حقوق مطلق 
به یکی از طرفین ازدواج و نادیده گرفتن 
طرف دیگر در مباحث مختلف زندگی 
مشترک؛ جوانان طالب ازدواج را هراسان 

کرده است.
مطابق با آمار اعالم شده از سوی 
مسئولین، در سال ۹۹ پس از ۱۷ سال 
ازدواج،  نزولی  شیب  در  گرفتن  قرار 
باالخره شاهد رشد حدودا چهار درصدی 
ازدواج بودیم. به طوری که ۵۳۳ هزار و 
۱۶۵ مورد ازدواج ثبت شده در سال ۹۸ 
به ۵۵۶ هزار و ۶۹۹ مورد در سال ۹۹ 
افزایش یافته و این در حالی است که 
از سال ۹۲ تا سال ۱۳۹۸ آمار ازدواج با 
نرخ کاهشی بین ۹ تا ۴ درصد مواجه 

بوده است. 
به گفته مدیر کل دفتر برنامه ریزی 
و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش 
و جوانان براساس نظرسنجی های انجام 
شده بر روی جوانان در آستانه ازدواج، 
در حالی ۶۰ درصد جوانان به ضرورت 
ازدواج تاکید دارند که ۳۳ درصد جوانان 
حتی با وجود پیدا شدن فرد مناسب و 
تمایلی  اقتصادی  شرایط  بودن  فراهم 
به ازدواج ندارند و از سوی دیگر ۳۴.۹ 
بودن  باال  جوانان،  همین  از  درصد 
نیز  درصد   ۳  .۲۶ و  ازدواج  هزینه های 
ترس از ازدواج ناموفق را از دالیل تاخیر 

در ازدواج خود بیان کرده اند.
ترس  چرایی  و  دالیل  اگرچه 
های  مولفه  می تواند  ازدواج  از  جوانان 
فراوان و متفاوتی داشته باشد اما یکی 
از مسائل قابل تامل عدم تطابق قوانین 
به  و  امروزی  خانواده  ساختار  با  فعلی 
دنبال آن اضطراب و هراس از تشکیل 
زندگی مشترک است به طوری که در 
سنگینی  وظایف  قانون  موارد،  برخی 
نظیر تامین تمام مخارج زندگی مشترک 
را بر عهده مرد گذاشته و در خصوص 
مشارکت در تامین هزینه ها هیچ الزامی 
برای زن قائل نشده و از سوی دیگر نیز 
نظیر  اولیه زن  نادیده گرفتن حقوق  با 
حق تحصیل، خروج از کشور، حضانت 
و غیره در پی دادن امتیازاتی برای جبران 
تکلیف سنگین تامین مخارج زندگی به، 

مرد است.

ناهموار  مسیر  در  اینکه  از  فارغ 
قوانین ازدواج، حقوق زنان بیشتر نادیده 
گرفته شده یا مردان؛ با وجود قوانینی 
اقتصادی  و  اجتماعی  تغییرات  با  که 
جامعه امروزی تطابق ندارد؛ چطور انتظار 
می رود جواِن مشتاِق ازدواج از تشکیل 

زندگی مشترک هراسان نباشد؟. 
ساختار قانون با ساختار خانواده های 

امروزی تطابق ندارد
حقوق  حوزه  فعال  جعفری،  مینا 
با  قانون  ساختار  اینکه  بیان  با  خانواده 
تطابق  امروزی  خانواده های  ساختار 
و  استرس  موجب  امر  همین  و  ندارد 
می شود،  ازدواج  برای  افراد  هراس 
جوانان  برخی  هراس  چرایی  درباره 
نسبت به ازدواج گفت: فارغ از مباحث 
عاطفی و احساسی، ازدواج یک قرارداد 
و این نکته مهمی است. در ازدواج نیز 
مطابق با هر قراردادی نیازمند توجه به 
ما  مباحث  عمده  مالی هستیم.  مسائل 
در ازدواج به مسائل مالی مابین زوجین 
گذار  قانون  بنابراین  می شود  معطوف 
باید مسائل مالی را شفاف و با توجه به 
نظر  در  امروزی  خانواده های  وضعیت 
امروزی  خانواده  ساختار  چراکه  بگیرد 
و تکالیف زوجین تغییر کرده اما حقوق 

تغییر نکرده است.
وی با اشاره به قانون مدنی کشور، 
به  مربوط  حدودا  قانون  این  داد:  ادامه 
آن  ساختار  و  است  پیش  سال   ۱۰۰
هسته ای  خانواده  وضعیت  با  منطبق 
امروزی نیست. با این وجود وقتی ساختار 
بنابراین  نیست  خانواده ها  شبیه  قانون 
حقوق و تکالیف افراد خانواده نیز متفاوت 
طبق  مثال  برای  بود.  خواهد  قانون  از 
قانون مرد رییس خانواده است و نفقه 
زن بر عهده اوست، در حالی که آیا در 
جامعه امروزی زنها خارج از خانه شاغل 
اینکه  ولو  ندارند؟  درآمدی  و  نیستند 
زندگی  خرج  را  خود  درآمد  بعضا  زنان 
با  قانون  این  فررندان خود می کنند.  و 
ساختار خانواده کنونی همخوانی ندارد.

تنهایی  به  زندگی  مخارج  تامین 
توسط مردان با وضعیت اقتصادی فعلی 

سازگار نیست
اینکه  بر  تاکید  با  حقوقدان  این 
امروزی  جامعه  مختلف  بخشهای  در 
احساس  زنان  اشتغال  و  به حضور  نیاز 
اینکه  بنابراین  کرد:  تصریح  می شود، 
تنها آقا شاغل و تامین مخارج زندگی 
نیز بر عهده  او باشد، با جامعه امروزی 
خوانی  هم  فعلی  اقتصادی  وضعیت  و 
ندارد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی به گونه ای نیست که زنها در 
عرصه نباشند بلکه در بخشهای مختلف 

نیاز به زنان احساس می شود.
از بین رفتن ساختار سنتی جامعه 

و تغییر نقش زنان
به گفته وی، جامعه ساختار سنتی 
خود را کامال از دست داده و نقش زنان 
تغییر کرده و این در حالی است که ما به 
ازای حقوقی آن را در خانواده نمی بینیم. به 
طوری که چه بسا در برخی خانواده ها آقا 
درآمدی ندارد و مخارج زندگی بر عده زن 
است درحالی که طبق قانون مرد رییس 
خانواده است و زن باید از او تبعیت کند.

اشاره  نیز  نفقه  بحث  به  جعفری 
کرد و گفت: طبق قانون، زن در ازای 
نفقه قانونی که از مرد دریافت می کند 
نیازی  و  انجام دهد  تمکین  باید  صرفا 
به انجام امور منزل توسط زن نیست، 
در حالی که آیا در خانواده ایرانی اساسا 
را  منزل  کارهای  که  دارد  وجود  زنی 
تمکین  شوهر  از  صرفا  و  ندهد  انجام 
رییس  حق  این  دیگر  سوی  از  کند؟. 
خانواده بودن مردان مشکالت زیادی را 
برای زنان ایجاد کرده است. با توجه به 
افزایش آگاهی نسبی جوانان، آیا موارد 
ازدواج  ایجاد ترس  به  ذکر شده منجر 

در جوانان نمی شود؟.
گفت:  خانواده  حقوق  فعال  این 
دختری که حق طالق، خروج از کشور، 
اشتغال  حق  و  زندگی  محل  تحصیل، 
می هد،  دست  از  ازدواج  از  پس  را 

به  اما  قانون  نترسد؟  ازدواج  از  چگونه 
ازای تکالیف مالی که به دوش مردان 
گذاشته به آنها چنین حقوقی را نیز داده 
اکنون  که  است  حالی  در  این  و  است 
مشترک  زندگی  هزینه های  مالی  اداره 

برابر شده است.
دالیل هراس برخی زنان از ازدواج

این حقوقدان با اشاره به عدم بهره 
از قوانین مانوسی در جهان نظیر تقسیم 
به  افزود:  ایران،  در  اموال حین طالق 
طالق،  هنگام  موال  ا تقسیم  جای 
قانون مهریه را مقرر می کنیم که عمال 
دریافت آن برای زنان غیر ممکن است. 
بنابراین هراس و اضطراب از ازدواجی 
که در آن عمال مهریه نخواهی داشت 
و حق طالق، حق حضانت، حق افتتاح 
زنان  برای  و…  فرزند  برای  حساب 
ایجاد می شود. حتی در صورت گرفتن 
باز  شوهر  از  طالق  حق  برای  وکالت 
در  شوهر  شرکت  عدم  در صورت  هم 
جلسات مشاوره پیش از طالق، امکان 

طالق وجود ندارد.
هراس مردان و خانواده هایشان از 

اجرای مهریه توسط زنان
حقوقی  دالیل  به  اشاره  با  وی 
ترس برخی مردان از ازدواج ادامه داد: 
تمام  که  فعلی  اقتصادی  وضعیت  با 
مخارج معیشتی زندگی مشترک و نفقه 
زن بر عهده مرد است، آیا مردان توانایی 
از  دارند؟.  را  مشترک  زندگی  تشکیل 
پسران  هراس  جمله  از  دیگر  سوی 
مهریه  طلب  خانواده هایشان،  و  جوان 
از سوی دختر است. خیلی از خانواده ها 
از اجرای مهریه استرس دارند. در واقع 
زندگی مشترک بدون آرامش با جنگ 
و جدال آغاز می شود چراکه قوانین ما 
باید  نمی بیند.  قرارداد  نوعی  را  ازدواج 
قوانین مربوطه را منطبق با شرایط روز 
تعییر دهیم تا ساختار خانواده مستحکم 

شود و دچار آسیب های پیاپی نشود. 
لزوم توجه به مسائل مالی ازدواج 

به عنوان یک قرارداد
جعفری در پایان با تاکید بر اینکه 
امروزی  خانواده  ساختار  با  ما  قانون 
همخوانی ندارد و باید تغییر کند، تصریح 
کرد: امروزه فرهنگ جامعه تغییر اما قوانین 
تغییر نکرده و حتی درجا زده اند که خود 
منجر به افزایش طالق و کاهش ازدواج 
می شود. در این شرایط جوانان رغبتی برای 
ازدواج پیدا نمی کنند و از ازدواج ترس دارند. 
باید مسائل مالی ازدواج را جدی گرفت و به 
عنوان قرارداد به آن نگاه کرد. عقدنامه های 
ما صوری و شکل قرارداد ندارد لذا الزم 
ازدواج  درباره  شفاف  مرد  و  زن  است 

صحبت کنند.
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مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی خبرداد؛
های  رشته  از  ارشد  دانشجوی  پذیرش  »ممنوعیت  مصوبه  لغو 

غیرمرتبط« 
وزارت علوم مصوبه ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از رشته های غیرمرتبط 

را تا زمان انجام بررسی های بیشتر و کارشناسانه لغو کرد.
دکتر محمدرضا آهنچیان مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی با ارسال نامه ای 
به معاونان آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، در خصوص مصوبه تغییرات 
احتمالی آزمون کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط، اعالم کرد: تصمیم گیری درباره 
تغییر در رشته های مرتبط برای داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد، به انجام 

مطالعات و بررسی های بیشتر موکول شده است.
مصوبه  اساس  بر  است؛  آمده  آهنچیان  محمدرضا  دکتر  نامه  از  بخشی  در 
ارشد  آزمون کارشناسی  دانشجو«،  پذیرش  و  هفدهمین جلسه »شورای سنجش 
به روال سال های گذشته انجام می شود و تصمیم گیری درباره تغییر در رشته های 
مرتبط برای داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد، به انجام مطالعات و بررسی های 

بیشتر، موکول شده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی توضیح داده است که این دفتر مرجع 
مقتضی  تصمیمات  و  نیست  دانشگاه ها  ورودی  آزمون های  درباره  تصمیم گیری 
تحصیالت  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  »شورای  مصوبه  اجرای  خصوص  در 
تکمیلی« پس از انجام بررسی های کارشناسی در سطح کارگروه های تخصصی و 
طرح و تصویب در شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی اتخاذ خواهد شد.

همچنین در این نامه از مدبران دفتر برنامه ریزی دانشگاهها درخواست شده 
است که نقطه نظرات دانشگاه ها برای ارتقای کیفیت آموزش و توانمندی داوطلبان 

پذیرفته شده در دوره های تحصیالت تکمیلی به این دفتر اعالم شود.

آغاز توزیع کارت آزمون وکالت از امروز
کارت  شرکت در آزمون  وکالت سال ۱۳۹۹ از امروز سه شنبه  ۲۲ تیر برای 
مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش قرار خواهد 

گرفت.
متقاضیان  برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح 
فوق به درگاه اطالع رسانی مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه ای 
)نام، نام خانوادگی، کد ملی، سال تولد و ...( و یا اطالعات ثبت نامی )شماره پرونده، 
شماره سریال و کد پیگیری و ...( از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت 
تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه 

امتحانی مربوط مراجعه نمایند.
برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون 
و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به شماره داوطلبی، 
پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی 
شود، الزم است با مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان و ورود به سیستم 
پاسخگویی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطالعات 

مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت نام اقدام نماید.
این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سیستم پاسخگویی عضویت 
داشته باشند. لذا متقاضیان برای دستیابی به اطالعات فوق، باید در ابتدا نسبت به 

عضویت در این سیستم برای بازیابی اطالعات، اقدام کنند.
 آن دسته از متقاضیان این آزمون که مبتال به کرونا شده  بودند )اعم از بیمارانی 
که در بیمارستان بستری و یا در منزل قرنطینه هستند( سازمان سنجش آموزش 
کشور با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر ویژه ای اتخاذ 
نمود. بر این اساس متقاضیانی که عالئم بیماری آنها از تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۰ به 
صورت قطعی تایید شده بود از روز پنجشنبه ۱۷ تا روز جمعه ۱۸ تیر می توانستند 
با مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان )بخش سایر آزمون های استخدامی( 
فرم خوداظهاری را تکمیل نموده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا )تاییدیه 
بیمارستان و یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا( را در 

بخش مورد نظر بارگذاری  کنند.

دستگیری گدای میلیونر در انار کرمان
فرمانده انتظامی انار از شناسایی و دستگیری یک متکدی با حساب مالی ۴ میلیارد 

و ۸۰۰ میلیون ریالی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا خلیلی نژاد در تشریح این خبر افزود: 
در پی گزارش های مردمی به پلیس مبنی بر اینکه فردی ۵۹ ساله به صورت مشکوک 
ضمن حضور در مساجد شهر با چرب زبانی ضمن جریحه دار کردن احساسات مردمی و اینکه 
مسافر در راه مانده است اقدام به تکدی گری می کند، بررسی این موضوع در دستور کار 
پلیس قرار گرفت.وی ادامه داد: ماموران با بررسی موضوع و تحقیقات میدانی این فرد را در 
مسجد روستای »محمد آباد« شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی و دستگیری او در بازرسی 
از خودرو متعلق به وی مبالغی وجه نقد و ۲ عدد کارت بانکی جاساز شده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان انار بیان کرد: با اعتراف صریح متهم به بزه انتسابی مبنی 
بر تحصیل مال نامشروع از طریق تکدی گری، سوابق او نیز بررسی که مشخص شد در 

۲ سال گذشته نیز دارای چنین سابقه ای بوده است.
خلیلی نژاد خاطر نشان کرد: این فرد که اهل و ساکن یکی از شهرهای شمالی کشور 
است کار تکدی گری خود را از استان »سیستان و بلوچستان« آغاز کرده و سرانجام پس از 

دستگیری در این شهرستان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
وی گفت: با دستور مقام قضایی کارت های بانکی کشف شده متعلق به وی مورد 
بررسی قرار گرفت و مشخص شد با احتساب وجوه نقد و دارایی های او هنگام دستگیری 

مبلغ ۴میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال موجودی دارد.

نجات کودک سه ساله تبریزی از دست آدم رباها 
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: کودک سه ساله تبریزی که به وسیله چهار 
آدم ربا ربوده و به یکی از شهرهای استان اردبیل منتقل شده بود، با تالش ماموران پلیس 
آگاهی نجات یافت.سردار حسین عبدی در جمع خبرنگاران افزود: ساعت ۸ صبح روز شنبه 
۱۹ تیرماه سال جاری در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه چند نفر با ورود به 
منزل شخصی در روستای »شیخ حسن« تبریز کودک سه ساله او را ربوده اند، موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی قرار گرفت.
وی گفت: با تالش گسترده مأموران پس از وقوع حادثه، یکی از افراد دخیل در آدم 
ربایی شناسایی و در یک عملیات سریع و بهنگام توسط مأموران دستگیر شد و بدنبال آن 

کودک را در استان اردبیل از چنگال آدم ربایان نجات دادند.
نیروهای  ترفند  با  ربایان  آدم  براینکه  تاکید  با  شرقی  آذربایجان  انتظامی  فرمانده 
خدمات رسان گاز وارد منزل این کودک شده بودند، از خانواده ها خواست بدون شناسایی 

افراد، آنها را به داخل منزل خود راه ندهند.

سارقان به عنف غرب تهران دستگیر شدند
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری سارقان رانندگان اسنپ در بهارستان 

و شهرستان های همجوار و تهران بزرگ خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار »کیوان ظهیری« با اعالم این خبر، اظهار 
داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از رانندگان اسنپ در شهرستان بهارستان، بررسی 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
از انجام کار اطالعاتی  وی افزود: ماموران پلیس آگاهی غرب استان تهران پس 

شبانه روزی، موفق به شناسایی متهمان در شهرستان بهارستان شدند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: ماموران پس از هماهنگی قضائی و در عملیاتی 

غافلگیرانه ۳ سارق را در سبزدشت بهارستان دستگیر کردند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: در تحقیقات پلیس، متهمان به ۱۰ فقره 
سرقت از رانندگان اسنپ در شهرستان بهارستان و بیش از ۵۰ فقره سرقت به عنف در 
بیرون از محدوده شهرستان )شهرستان های همجوار و تهران بزرگ( نیز اعتراف و پس 

از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.
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یادگیری ماشین چگونه نحوه کار کردن
 با گوشی  هوشمند را تغییر می دهد

کرده  طی  طوالنی  راهی  ابتدایی  روزهای  از  هوشمند  گوشی های  تراشه 
اتفاق تلفن های  و مشکالت بسیاری پشت سر گذاشته  است. اکثریت قریب به 
ارزان قیمت تا همین چند سال پیش دارای قدرت زیادی نبودند؛ اما گوشی های 
هوشمند میان رده امروزی عملکرد خوبی مانند پرچمداران یک یا دو سال پیش دارند.

به گزارش Androidauthority، اکنون که یک تلفن هوشمند متوسط 
توانایی انجام کارهای عمومی روزمره را دارد، سازندگان تراشه و توسعه دهندگان 
اهداف باالتری در نظر گرفته اند. با این دیدگاه، روشن است که چرا فناوری های 
جانبی مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین )ML( در مرکز توجه قرار دارند؛ 
اما یادگیری ماشین در دستگاه های هوشمند، به ویژه برای کاربران نهایی مانند 

من و شما به چه معنا است؟
برای  ماشین  یادگیری  به تسک های  مربوط  داده های  بود  نیاز  گذشته  در 
پردازش به فضای ابری ارسال شوند. این روش جنبه های منفی زیادی دارد، از 
زمان پاسخ کند گرفته تا نگرانی های مربوط به حریم خصوصی و محدودیت های 
پهنای باند، همه و همه بخش هایی از این مسئله بودند؛ اما تلفن های هوشمند 
مدرن به لطف پیشرفت در طراحی تراشه و تحقیقات انجام شده در حوزه یادگیری 

ماشین می توانند کاماًل آفالین کار خود را ادامه بدهند.
برای درک پیامدهای این پیشرفت، بیایید بررسی کنیم که چگونه یادگیری 

ماشین نحوه استفاده روزانه از تلفن های هوشمند را تغییر داده است.
ورود یادگیری ماشین به دستگاه های هوشمند؛ بهبود عکاسی و پیش بینی متن

بهبود  برای  صنعتی  سطح  در  مسابقه ای  شاهد   ۲۰۱۰ دهه ی  اواسط  در 
کیفیت تصویر دوربین بودیم که سال به سال شدیدتر می شد. این مسئله به نوبه 
خود، محرک اصلی برای پذیرش یادگیری ماشین تلقی می شود. تولیدکنندگان 
دریافتند که این فناوری می تواند به کاهش شکاف بین تلفن  هوشمند و دوربین  
تخصصی کمک کند؛ حتی اگر سخت افزار پایین تری برای بوت شدن داشته باشد.

به همین منظور، تقریبًا همه شرکت های بزرگ فناوری، عملکرد تراشه های 
خود را در کارهای مربوط به یادگیری ماشین بهبود بخشیدند. تا سال ۲۰۱۷ کوالکام، 
گوگل، اپل و هواوی همه تلفن های هوشمند با شتاب دهنده ی اختصاصی یادگیری 
ماشین خود را عرضه کردند. طی سالیان گذشته، دوربین های گوشی هوشمند به ویژه 

از نظر دامنه دینامیک، کاهش نویز و عکاسی در نور کم بسیار بهبود یافته اند.
تولیدکنندگانی مانند سامسونگ و شیائومی موارد استفاده جدیدتری  اخیراً 
این فناوری پیدا کرده اند. به عنوان مثال ویژگی Single Take سابق،  برای 
اکنون از یادگیری ماشین برای ایجاد خودکار آلبومی با کیفیت باال از یک ویدئو 
کلیپ ۱۵ ثانیه ای استفاده می کند و استفاده شیائومی از این فناوری از تشخیص 

اشیا موجود در کادر تا جایگزینی کل آسمان پیشرفت کرده است.
اکنون بسیاری از سازنده های تلفن  هوشمند اندرویدی از یادگیری ماشین 
روی دستگاه خود برای تگ کردن خودکار چهره ها و اشیا در گالری گوشی استفاده 
می کنند؛ این ویژگی قباًل فقط توسط سرویس های مبتنی بر فضای ابری مانند 

گوگل فوتوز ))Google Photos ارائه می شد.
البته کارایی یادگیری ماشین در تلفن  هوشمند بسیار فراتر از عکاسی است 
و اپلیکیشن های ویرایش متن که از این فناوری استفاده می کنند، سال ها است 

وجود دارند.
Swiftkey شاید اولین اپی بود که از شبکه عصبی برای پیش بینی بهتر 
کلمات صفحه کلید در سال ۲۰۱۵ استفاده کرد. شرکت سازنده آن ادعا می کند 
مدل خود را با میلیون ها جمله آموزش داده است تا رابطه بین کلمات مختلف 

را بهتر درک کند.
 چند سال بعد Android Wear ۲.۰ که اکنون به Wear OS شهرت 
دارد، توانایی پیش بینی پاسخ های مربوط به پیام های دریافت شده را پیدا کرد و 
یکی دیگر از ویژگی های بارز یادگیری ماشین مشخص شد. گوگل بعداً این ویژگی 
را Smart Reply لقب داد و آن را وارد اندروید ۱۰ کرد. به احتمال زیاد تاکنون 

بارها از این قابلیت هنگام کار با دستگاه خود استفاده کرده اید.
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

یک عضو شورای شهر تهران اعالم کرد؛
ساماندهی حضور حیوانات خانگی در محیط 

شهری و پارک ها
حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، درباره 
در  کودکان  بازی  محل  از  خانگی  حیوانات  گردش  محل  جداسازی  طرح  تصویب 
بوستان های شهر تهران گفت: حدود سه ماه پیش بود که این طرح پس از بررسی نظرات 
کارشناسان و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق حیوانات تهیه و تدوین شد 
و در نوبت طرح در جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت که سرانجام در جلسه 
روز یکشنبه گذشته یک فوریت آن با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر تهران به 

تصویب رسید که امیدوارم به زودی جزئیات آن نیز به تصویب برسد. 
نظری با بیان اینکه این طرح با امضای چند تن از اعضای شورای شهر از جمله 
بنده و خانم ها ناهید خداکرمی، زهرا نژادبهرام و آقایان محمدجوادحق شناس، احمد 
افشین  و  علیخانی  محمد  فراهانی،  مجید  اعطا،  علی  میالنی،  آرش  مسجدجامعی، 
حبیب زاده اعالم وصول شد، اظهار کرد: این طرح با استناد به قانون تشکیالت، وظایف 
و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، شهردوستدار کودک و قانون 

شهرداری ها تدوین و نگارش شده است. 
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره هدف از نگارش 
این طرح گفت: یکی از مطالبات مردمی ساماندهی موضوع حضور حیوانات خانگی در 

پارک ها و بوستان ها بود و ما شاهد آن بودیم که شهروندان مطالبات زیادی در این 
خصوص داشتند. اما متاسفانه هیچ قانون و مقرره ای در این خصوص وجود نداشت 
و شاهد یک نوع بالتکلیفی در این خصوص بودیم. به طوری که در تمام بوستان ها 
شاهد حضور افراد با حیوانات خانگی بودیم و همین بالتکلیفی نیز سالمت جسمی 
و روحی بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار داده بود. این موضوع در مواردی حتی 

موجب تنش بین شهروندان نیز شده بود. 
اینکه  به  با توجه  نیز در همین راستا تصویب شد و  این طرح  ادامه داد:  او 
کودکان عمدتا در زمین های بازی پارک ها حضور دارند، در این طرح تاکید شد 
از  برخی  وحشت  امکان  نیز  و  بهداشتی  دالیل  به  خانگی  حیوانات  ورود  از  تا 
تا در دیگر  تاکید شد  و در عین حال  آنان جلوگیری شود  از  کودکان و حفاظت 
به شرط همراهی و نظارت صاحبان  این حیوانات  نیز  بوستان ها  پارک ها و  نقاط 

پیدا کنند. امکان حضور  خود 
نظری افزود: از طرف دیگر این طرح صاحبان حیوانات خانگی را نیز در برابر 
بهداشت محیط پاسخگو و مسئول کرده است. به طوری که ما بارها شاهد آن بودیم 
و شهروندان نیز اعتراض های زیادی در این خصوص داشتند که دفع فضوالت این 
حیوانات در محیط های عمومی باعث آزار آنان شده است، اما با این طرح صاحبان 

این حیوانات ملزم به جمع آوری فضوالت هستند. 
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره اینکه  حیوان 
خانگی شامل چه حیواناتی می شود، اظهار کرد: در این طرح این موضوع نیز تعریف و 
اعالم شده که منظور از حیوانات خانگی، حیواناتی است که به طور عرفی و سنتی به 
عنوان حیوان خانگی تعریف می شوند. اتفاقا در این طرح نیز برای نخستین بار مفهوم 
حیوان خانگی تعریف شده و امکان تفکیک این حیوانات از دیگر حیوانات وحشی و 

همچنین حیوانات بالصاحب ایجاد شده است. 
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران ملزم شده تا فضاها و 
امکانات بهداشتی الزم را در بوستان ها و پارک ها فراهم کند، اظهار کرد: این طرح به 
یک سردرگمی و درگیری چندین ساله در مورد حضور حیوانات در پارک ها و بوستان ها 

و نیز وظایف صاحبان و مالکان آن ها پاسخ خواهد داد.
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و  تولید  آمار  بررسی های 
فروش محصوالت دو خودروساز 
بزرگ کشور در سه ماهه ابتدایی 
سال جاری نشان می دهد که این دو شرکت 
در مجموع بالغ بر ۱۷۸ هزار دستگاه خودرو 
از این میزان، ۱۶۹ هزار  تولید کرده اند که 
فروش  به  و  تجاری  را  دستگاه   ۲۸۲ و 
رسانده اند؛ براین اساس بالغ بر ۹۰۰۰ دستگاه 
فروخته  و  تولیدی  خودروهای  مابه التفاوت 
ناقصی  خودروهای  احتماال  که  است  شده 
است که امکان تجاری سازی نداشته است.

دو  توسط  شده  ارائه  آمار  اساس  بر 
خودروساز بزرگ داخلی به سازمان بورس، 
جاری  سال  نخست  ماه  سه  مجموع  در 
 ۸۹۹ و  هزار   ۱۷۸ سایپا  و  ایران خودرو 
دستگاه خودرو تولید کردند که از این میزان 
به  دستگاه   ۲۸۲ و  هزار   ۱۶۹ مجموع  در 

فروش رسیده است.
کسر این دو سری اعداد از هم نشان 
تولید  از  می دهد که ۹۶۱۷ دستگاه خودرو 
ایران خودرو و سایپا در بهار امسال تجاری 
نشده و به فروش نرسیده است. در حقیقت 
خودروساز  دو  که  می دهد  نشان  آمار  این 
بزرگ کشور در سال گذشته ۹۶۱۷ دستگاه 
خودرو ناقص تولید کرده اند که امکان عرضه 

به بازار و تجاری سازی نداشته است.
در  شده  تولید  ناقص  خودرو   ۷۶۹۳

ایران خودرو در سه ماهه امسال
گروه  فروش  و  تولید  آمار  بررسی 
صنعتی ایران خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا 
پایان خردادماه نشان می دهد که این شرکت 
۶۷ هزار و ۵۷۳ دستگاه از محصوالت خانواده 
پژو )به جز پژو ۲۰۰۸( تولید کرده که ۶۸ هزار 
و ۹۳۸ دستگاه آن را فروخته است. همچنین 
نیز ۹۱۴۵  خانواده سمند  تولید محصوالت 

 ۸۷۴۲ تعداد  این  از  که  بوده  دستگاه  هزار 
دستگاه را تجاری کرده است.

در مدت مذکور سال جاری همچنین 
۱۱ هزار و ۸۴۲ دستگاه دنا، ۶۹۹۲ دستگاه 
رانا و ۵۹۵ دستگاه تارا تولید شده است که به 
ترتیب از این میزان تولیدها، ۹۲۵۰  دستگاه 
دنا، ۱۳۱۵ دستگاه رانا و تنها دو دستگاه تارا 
توسط توسط ایران خودرو فروخته شده است.

ایران خودرو در محصوالت مونتاژی 
تولید  جاری  سال  نخست  ماهه  درسه  نیز 
محصول دانگ فنگ نداشته اما یک دستگاه 
عرضه کرده است. عالوه براین۱۲۸۹ دستگاه 
هایما تولید کرده که ۱۱۱۹ دستگاه آن را 

فروخته است.
ایران خودرو  امسال  بهار  فصل  در 
و  مونتاژی  از محصوالت  پژو ۲۰۰۸  تولید 
وانت آریسان از محصول خود نداشته است.

براین اساس۹۷ هزار و ۲۳۰ دستگاه 
تولید  ایران خودرو  صنعتی  گروه  در  خودرو 
شده که برای ۸۹ هزار و ۵۳۷ دستگاه آن 
صورت مالی ثبت شده است و همانطور که 

خودروهای  از  دستگاه    ۷۶۹۳ شد  اشاره 
تولیدی ایران خودرو در سه ماه ابتدایی سال 
جاری، تجاری  و به بازار عرضه نشده است.

نکته قابل توجه نیز اینجاست که در 
شرایطی که ایران خودرو بسیار از خودرو تارا و 
ویژگی های آن صحبت می کند و مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو در ابتدای سال از 
 ۵۰ عرضه  قول  و  تولید  برای  برنامه ریزی 
هزار دستگاه تارا در سال جاری را داد و قرار 
بود تولید تارا با گیربکس اتوماتیک از تیرماه 
امسال آغاز شود و در نهایت هم شنبه هفته 
جاری ) ۱۹ تیرماه( نمونه آزمایشی برقی تارا 
تولید  تارا  از ۵۹۵ دستگاه  رونمایی شد که 
شده در سه ماه نخست سال جاری تنها دو 
دستگاه آن قابلیت تجاری سازی داشته است!

سه  در  سایپا  ناقص  خودروی   ۱۹۲۴
ماهه ۱۴۰۰

در دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز در 
طول سه ماه ابتدایی سال جاری، ۸۱ هزار 
و ۶۶۹ دستگاه خودرو تولید شده است که 
از این میزان،  سایپا موفق به فروش ۷۹ 

هزار و ۷۴۵ دستگاه شده و بر این اساس 
شرکت  این  تولیدات  از  دستگاه   ۱۹۲۴
شرکت،  این  پارکینگ  در  امسال  بهار  در 

احتماال ناقص مانده است.
خودروسازی  گروه  آمار،  تفکیک  به 
سایپا در مجموع سه ماهه ابتدای امسال در 
محصوالت خانواده پراید با توجه به توقف 
داشته  تولید  پراید  وانت  تنها  پرایدها  انواع 
است. در این مدت ۶۱۲۰ دستگاه وانت پراید 
)سایپا ۱۵۱(، ۷۱ هزار و دستگاه محصوالت 
خانواده تیبا و ۳۸۷۰ دستگاه شاهین تولید 

کرده است.
از این میزان تولید در دومین خودروساز 
ارائه  مالی  بزرگ کشور، طبق صورت های 
شده به سازمان بورس، ۷۴۳۹ دستگاه سایپا 
۱۵۱ )پراید وانت(، ۶۸ هزار و ۱۲۲ دستگاه 
دستگاه   ۳۸۱۹ و  تیبا  خانواده  محصوالت 
مالی  صورت  و  شده  تجاری سازی  شاهین 

ثبت شده است.
میزان  است  مشخص  که  همانطور 
امسال  ماهه  سه  در  پرایدها  وانت  فروش 
بیشتر از میزان تولید آن بوده است که نشان 
از تکمیل تعدادی از خودروهای ناقص این 
خودرو بوده که در مدت مذکور سال جاری 
)الزم  است  شده  تجاری سازی  و  تکمیل 
است همه ۶۱۲۰  است که ممکن  ذکر  به 
نشده  تجاری  امسال  بهار  تولیدی  دستگاه 
باشد؛ بلکه از تولیدات سال گذشته بود که 

تکمیل و عرضه شده است.(
یک  آریو،  دستگاه  یک  همچنین 
از محصوالت  دستگاه سراتو، یک دستگاه 
از  چانگان  دستگاه   ۳۶۲ و  پراید  خانواده 
گروه  توسط   ۱۴۰۰ سال  از  پیش  تولیدات 
شده  فروخته  و  تکمیل  سایپا  خودروسازی 

است.

نحوه دریافت کارمزد ارسال پیامک برای مشتریان جدید
برای  پیامک  ارسال  کارمزد  دریافت  نحوه 
 ۱۴۰۰ سال  در  حقوقی  و  حقیقی  جدید  مشتریان 

اعالم شد.
تعاون  توسعه  بانک  روابط عمومی  به گزارش 
پیامک برای مشتریان حقیقی ۱۲۰  ارسال  ،کارمزد 
هزار ریال و برای مشتریان حقوقی ۱۵۰ هزار ریال 

تعیین شده است.
تعریف  بانکی  متمرکز  سامانه  در  که  جدید  مشتریان  اساس  این  بر 
یا  واریز  پیامک  ارسال  درخواست  و  کنند  می  افتتاح حساب  و  شوند  می 
برداشت را دارند، کارمزد آبونمان به ازای ماه های باقیمانده سال محاسبه 

و دریافت می شود.
از سوی دیگر از مشتریانی که در زمان ثبت اسناد ، سپرده آنها فاقد 
موجودی باشد یا درخواست عدم ارسال پیامک دارند، کارمزدی کسر نمی 

شود.

رشد صدور ضمانتنامه بانکی در موسسه اعتباری ملل 
نامه بانکی در سه ماه نخست  صدور ضمانت 
سال ۱۴۰۰ در موسسه اعتباری ملل نسبت به دوره 

مشابه سال قبل رشد ۳۸ درصدی داشته است. 
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: 
این موسسه به منظور کمک به فعاالن اقتصادی و 
تسریع در انجام معامالت و قراردادها نسبت به صدور 

انواع ضمانت نامه بانکی اقدام می نماید که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ 
انواع  نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۳۸ درصد در صدور 

ضمانت نامه هستیم. 
این گزارش می افزاید کلیه بنگاه ها و فعاالن اقتصادی می توانند با 
دریافت ضمانت نامه از موسسه اعتباری ملل سهولت بیشتری در چرخه 

امور اقتصادی و بازرگانی خود ایجاد نمایند.
گفتنی است موسسه اعتباری ملل در راستای گسترش خدمات بانکداری 
الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات به مشتریان، سامانه استعالم ضمانت نامه 

بانکی را راه اندازی نموده است.
 مشتریان محترم برای اصالت ضمانت نامه های صادره می توانند 
از طریق کد سپام )سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی( بصورت آنالین 

استعالم نمایند.

به پاس جانفشانی های کادر درمان بیمارستانی کشور: 
طرح فرشتگان سالمت بانک آینده با موفقیت اجرا شد

اعطای تسهیالت یکهزار میلیاردی بدون ضامن 
سالمت«  فرشتگان  از  »حمایت  طرح  اهداف 
قدردانی  هدف  با   ،۱۳۹۹ اسفند  از  که  آینده  بانک 
از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با 
همه گیری بیماری کرونا و در قالب اعطای تسهیالت 
خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای کادر درمانی 

کشور اختصاص یافت، محقق شد.
بانک آینده در کوتاه ترین زمان ممکن با توجه به پراکندگی بیمارستان  ها 
در سطح کشور و در بازه زمانی سه ماهه امسال و با ساده ترین فرایند ممکن، 
با مراجعه همکاران بانک به بیمارستان ها و مراکز درمانی در مجموع مبلغ 
۱۰ )ده( هزار میلیارد ریال به ۵۰ )پنجاه( هزار نفر از کادر درمانی بیش از 
۲۵۰ بیمارستان دولتی و خصوصی درگیر بیماری کرونا، این تسهیالت را 

پرداخت کرد.
نرخ  با  و  ضامن(  اخذ  )بدون  آسان  بسیار  شرایط  با  تسهیالت،  این 
پایین تر از نرخ  سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیالت، 
در سریع ترین زمان ممکن در اختیار مدافعان و زحمت کشان خط نخست 

مبارزه با بیماری کرونا در بیمارستان ها پرداخت شد.
گفتنی است، با تالش جهادی جمعی از همکاران در شعبه آزادی – 
بازه زمانی  اسکندری، تعداد ۹۰۰۰ )نه هزار( فقره تسهیالت این طرح در 
یک هفته به کادر درمان بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران 
بازه  این تعداد تسهیالت در یک شعبه و طی یک  پرداخت شد که ثبت 

زمانی چند روزه، به نوبه خودیک رکورد به حساب می آید.
بانک آینده در راستای حمایت از کادر درمان سراسر کشور و قدردانی از 
زحمات مجاهدانه و فداکاری های این عزیزان در شرایط ویژه کرونا، نسبت 
به پرداخت تسهیالت سهل و آسان در قالب این طرح، بدون حضور کادر 
درمان و ایجاد ازدحام غیر ضروری، رعایت پروتکل های بهداشتی و هم چنین 

رعایت شان و منزلت این قشر پرتالش و فداکار، اقدام نمود.
با توجه به سهولت اعطای این تسهیالت و نرخ مطلوب آن برای کادر 
از جمله پزشکان، پرستاران و سایر خدمت گزاران فعال در مراکز  درمانی 
از  گسترده ای  استقبال  با  فرشتگان سالمت«،  از  »حمایت  طرح  درمانی، 

سوی این عزیزان مواجه شد. 
مسئولیت های  انجام  در  خود  نقش  ایفای  راستای  در  آینده  بانک 
اجتماعی؛ کوشید تا با انجام این اقدام ارزنده، بخش اندکی از قدردانی و 

پاسداشت خود را از این فرشتگان سالمت، ابراز نماید.
اعطای وام قرض الحسنه خوداشتغالی برای مددجویان و کارفرمایان 
تسهیالت  پرداخت  کشور،  کل  بهزیستی  سازمان  اشتغال زایی  طرح های 
اعطای  و هم چنین  مستاجران  هزینه  برای کمک  مسکن  ودیعه  حمایتی 
تسهیالت به صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا و کمک و همراهی با 
شرکت های دانش بنیان با ارائه تسهیالت برای تداوم و رونق هر چه بیش تر 
تولیدات و اشتغال در سطح کشور برای شکوفایی و رشد و توسعه اقتصادی، از 
دیگر نقش آفرینی های بانک آینده همراه و هم گام با نظام بانکی کشور است.

و  مسکن  بانک  بین  مسکونی  واحد  هزار   ۵7 ساخت  نامه  تفاهم 
ارتش امضا شد

تفاهم نامه همکاری بانک مسکن و ارتش جمهوری اسالمی ایران 
به منظور تامین مالی ساخت ۵۷ هزار واحد مسکونی سازمانی امضا شد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، مراسم انعقاد تفاهم 
نامه اعطای تسهیالت ساخت مسکن بین بانک مسکن و ارتش جمهوری 
اسالمی ایران توسط مدیرعامل بانک مسکن و معاون هماهنگ کننده ارتش 

جمهوری اسالمی ایران به امضا رسید.
در این مراسم که با حضور مدیران ارشد دو ارگان برگزار شد، تفاهم 

نامه ساخت ۵۷ هزار واحد مسکونی رسما اجرایی شد.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه طبق اساسنامه، تامین مالی مسکن 
اقشار میان درآمدی جامعه وظیفه ذاتی بانک مسکن است، گفت: از طرف 
خود و مدیران بانک مسکن اعالم می کنم تالش می کنیم در حد امکان 

محدودیت ها و موانع در جهت تسهیل اجرای تفاهم نامه برداشته شود.
قانون مصوب  بانک مسکن طبق  وی همچنین گفت: در حالی که 
مجلس مکلف به تامین مالی ساالنه ۲۲۰ هزار واحد مسکونی از یک میلیون 
واحد مورد نیاز در کشور شده اما ما این آمادگی را اعالم می کنیم که ساالنه 

تامین مالی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را بر عهده بگیریم.
ادامه این مراسم همچنین امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون  در 
هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: امیدواریم هر چه سریعتر 
فرایند اجرایی این تفاهم نامه آغاز شود تا پرسنل ارتش بتوانند از مزایای این 
تسهیالت بهره مند شوند. در قالب این تفاهم نامه بانک مسکن تسهیالت 
الزم جهت ساخت این میزان واحد مسکونی سازمانی برای پرسنل ارتش 
در شهرهای کشور با محوریت ستاد آجا پرداخت خواهد کرد. قرار است، 
این تفاهم نامه در طول سه سال و با تامین مالی بانک مسکن ساخته شود.

میدان گازی پازن، به داد مناطق محروم جنوب فارس 
می رسد!؟

طرح میدان گازی پازن در صورت آغاز به کار و بهره برداری 
می تواند با ایجاد توسعه پایدار، به محرومیت زدایی و افزایش سطح 
امنیت اجتماعی و رفاه خانوار در منطقه محروم دارالمیزان از توابع 

شهرستان ُمهر و مناطق همجوار در جنوب فارس منجر شود.
میدان گازی پازن که در سال ۱۳۹۴ کشف شد و به نتیجه 
رسید، واقع در کوه های پازنان مشرف بر منطقه دارالمیزان  در 
جنوب استان فارس ۱۷۰ کیلومتری جنوب شیراز، ۶۵ کیلومتری 
شمال عسلویه و در شمال شهرستان جم و در حوزه شهرستان 

ُمهر قرار دارد.
 سید موسی موسوی نماینده مردم شهرستان های مهر و 
المرد گفت: میدان ارم که در نزدیکی شهرستان های المرد و خنج 
قرار گرفته است ۱۹ هزار میلیارد فوت مکعب گاز شیرین و مرغوب 
و ۳۵۰ میلیون بشکه میعانات گازی دارد و میدان پازن نیز که 
در محدوده شهرستان ُمهر قرار دارد ۲۰ هزار میلیارد فوت مکعب 
حجم درجای گاز )معادل یک فاز پارس جنوبی( و بیش از ۴۳۰ 

میلیون بشکه میعانات گازی قابل استحصال دارد.
گفت:   اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
راه اندازی گازی ارم و پازن می تواند نقش مهمی در رونق تولید 

ملی، اشتغال زایی و محرومیت زدایی داشته باشد.
موسوی همچنین بر لزوم توجه صنعت نفت به مسئولیت های 
اجتماعی تأکید کرد و گفت: مردم باید صنعت نفت را از خود و 
متعلق به خود بدانند؛ چراکه تضمین بقای هر صنعتی در گرو ارائه 
خدمات اجتماعی به مردم آن منطقه است، بنابراین ضروری است 

پروژه های محرومیت زدایی در این منطقه اجرا شود.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:
پایان خاموشی های خارج از برنامه

سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به تمهیدهای پیش بینی 
شده برای کاهش خاموشی ها، گفت: از روز پنجشنبه )۱۷ تیرماه( 

هیچ خاموشی خارج از برنامه ای در کشور نداشته ایم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو،  »مصطفی رجبی 
مشهدی« افزود: خاموشی های ناشی از حریق ترانسفورماتورها نیز 
که در مناطق تهرانپارس، لواسانات و قیطریه تهران اتفاق افتاد 
با بازگشت دو ترانسفورماتور به مدار از روز)یکشنبه( برطرف شد.

میزان  برای صنایعی که  داد: دولت مشوق هایی  ادامه  وی 
مصرف خود را کاهش دهند درنظر گرفته است.

که  صنایعی  ساخت:  خاطرنشان  برق  صنعت  سخنگوی 
یا  مرداد  در  معموال  که  را  خود  عادی  تعمیراتی  برنامه های 
شهریور انجام می دادند به زمان خارج از پیک بار موکول کنند، 
میزان برقی که در این دو هفته مصرف نمی کنند را در دوره بعد 
از رفع محدودیت با تعرفه رایگان دریافت خواهند کرد که این 
خود مشوقی برای جلب بیشتر همکاری صنایع محسوب می شود.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: تا این لحظه موضوع امهال 
بدهی های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی در دستور کار کارگروهی 
متشکل از وزارتخانه های اقتصاد، نیرو و صنعت قرار گرفته است.

کردن  برطرف  برای  تالش  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
مشکل پیش آمده در پست برق تهرانپارس ادامه دارد و براین 
اساس خاموشی های شرق تهران تا روز دوشنبه به پایان می رسد.

گزارش دنیای جوانان از آمار تولید دو خودروساز بزرگ کشور؛

کسری قطعه، مانع تجاری سازی ۹۰۰۰ خودرو!
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زیر نظر: میثم  اسدی

در واکنش به بن بست مذاکرات اوپک پالس؛
قیمت نفت در کانال 75 دالر ثابت ماند

قیمــت نفــت در اوایــل معامــالت روز دوشــنبه بــازار آســیا در 
بحبوحــه ادامــه بــن بســت مذاکــرات تولیدکننــدگان اوپــک پــالس 
دربــاره سیاســت تولیــد ماههــای آینــده و نگرانیهــا نســبت بــه تاثیر 

شــیوع ویــروس کرونــا بــر اقتصــاد جهانــی ثابــت مانــد.
بهــای معامــالت نفــت برنــت بــرای تحویــل در ســپتامبر چهار 
ــر بشــکه  ــه ۷۵ دالر و ۵۱ ســنت در ه ــت و ب ســنت کاهــش یاف
رســید. بهــای معامــالت وســت تگــزاس اینترمدیــت آمریــکا بــرای 
تحویــل در اوت بــا یــک ســنت افزایــش، بــه ۷۴ دالر و ۵۷ ســنت 

در هــر بشــکه رســید.
قیمتهــای نفــت پنــج شــنبه گذشــته پــس از ایــن کــه وزیــران 
ــاه اوت  ــد از م ــاره افزایــش تولی ــرژی گــروه اوپــک پــالس درب ان
بــه بعــد بــه توافــق نرســیدند، ریــزش کــرده بــود. عامــل شکســت 
در مذاکــرات، مخالفــت امــارات متحــده عربــی بــا تمدیــد هشــت 
ماهــه محدودیــت عرضــه اوپــک پــالس تا پایــان ســال ۲۰۲۲ بود.

تحلیلگــران گــروه بانکــی ANZ در یادداشــتی نوشــتند: 
ــالس  ــک پ ــرات اوپ ــن بســت مذاک ــس از ب ــازار پ ــی در ب ابهامات
بــر ســر افزایــش تولیــد آتــی شــکل گرفــت. در نبــود یــک توافــق، 
کاهــش تولیــد فعلــی ادامــه پیــدا می کنــد و باعــث کمبود شــدیدتر 
عرضــه در بحبوحــه وجــود تقاضــای قوی مــی شــود.بهای معامالت 
وســت تگــزاس اینترمدیــت بــرای مــاه آتی هفته گذشــته ششــمین 
رشــد هفتگــی خــود را بــه ثبــت رســاند کــه تحــت تاثیــر گــزارش 
مثبــت اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا بــود کــه نشــان داد ذخایــر 
نفــت و بنزیــن آمریــکا هفتــه پیــش از آن کاهــش پیــدا کــرده و 
تقاضــا بــرای بنزیــن بــه باالترین حد از ســال ۲۰۱۹ رســیده اســت.

آمــار روز جمعــه شــرکت خدمــات انــرژی بیکرهیــوز نشــان داد 
شــرکتهای انــرژی آمریکایــی شــمار دکلهــای حفــاری نفــت و گاز 

طبیعــی را بــرای دومیــن هفتــه متوالــی افزایــش داده انــد.
بــا ایــن حــال وزیــران دارایــی اقتصادهــای بــزرگ گــروه جــی 
ــه  ــای جهــش یافت ــه ه ــیوع گون ــد ش ــنبه هشــدار دادن ۲۰ روز ش
ــای  ــد احی ــن، رون ــه واکس ــر ب ــی نابراب ــا و دسترس ــروس کرون وی

اقتصــاد جهانــی را تهدیــد مــی کنــد.
ــرز نشــان داد  ــرز، نظرســنجی رویت ــزارش رویت ــر اســاس گ ب
ابتــالی جدیــد بــه کوویــد ۱۹ در ۶۹ کشــور افزایــش پیــدا کــرده 
و نــرخ روزانــه رونــد صعــودی از اواخــر ژوئــن و رســیدن آمــار بــه 

۴۷۸ هــزار نفــر را نشــان مــی دهــد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

معاون وزیر راه وشهرسازی:

هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکن 
ملی 4 میلیون تومان است

معاون مسکن و ساختمان با اعالم این مطلب که هم اکنون احداث ۵۳۰ 
هزار واحد مسکن ملی در کشور در دست اجرا قرار دارد از انجام بیش از ۷۰ 
از توان بخش  قالب پروژه های مشارکتی و بهره مندی  هزار واحد مسکن در 

خصوصی خبر داد.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، روز 
گذشته و در مراسم افتتاح و بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و شهرسازی 
در بخش مسکن و شهرسازی که با دستور رییس جمهوری انجام شد، گفت: 
ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن ۲۰ ماه به طول انجامید و تمام مراحل مورد 
نظر اعم از برنامه ریزی، پروانه ساخت، نظام مهندسی، تعیین پیمانکار و سایر 

موارد در همین ۲۰ ماه انجام شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با وجود 
کرونا و مشکالت اقتصادی پیشرفت قابل مالحظه ای در اجرای طرح های اقدام 
ملی مسکن وجود دارد، افزود: امروز از یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد برنامه 

 ریزی برای ساخت مسکن، ۵۳۰ هزار واحد مسکونی در دست اجراست که امروز 
بیش از ۵۱ هزار واحد آن افتتاح می شود.

محمودزاده ادامه داد: حدود ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی هم اکنون در سراسر 
کشور در دست اجراست که مجموع۸۰ هزار واحد از ۵۳۰ هزار واحد مربوط به 

بافت فرسوده است مابقی در بافت های معمول شهرها قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در شهر پرند پروژه ای که افتتاح 
 شد در حدود ۱۴ ماه به بهره برداری رسیده و از ابتدای ۹۹ شروع شده که با 

کیفیت مناسبی نیز به اجرا درآمده است و تعداد ۲۴۰ واحد آماده تحویل است.
معاون مسکن و ساختمان، از ویژگی های دیگر طرح اقدام ملی مسکن 
استفاده از توان تمامی سازندگان، تعاونی ها و واگذاری گروهی عنوان کرد و 
افزود: در شهرهای کوچک اصول و روش وزارت راه و شهرسازی واگذاری زمین 
به گروه های ساخت یعنی خود مردم است که بیش از ۱۳۵  هزار واگذاری در 
سراسر کشور داشتیم که جریان تولید پرثمری داشته و به زودی به نتیجه مطلوب 
خواهد رسید. همچنین پروژه های مشارکتی از عدد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که 
در ابتدا عنوان شده بود امروزه به بیش از ۳۵ درصد بیشتر از عدد اعالمی قبلی 
رسیده و در دست اجرا قرار دارد که بالفاصله ۵۰۰ هزار واحد جدید آماده ورود 
به فاز اجرایی هستند.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز از مجموع ۲۸ هزار 
واحدی طرح اقدام ملی مسکن که مورد بهره برداری قرار می گیرد در چند بخش 
مربوط به پروژه های تعاونی ها، مشارکت، انبوه سازان و پروزه های بافت فرسوده 
است. همچنین یکی از ویژگی های طرح اقدام ملی تامین خدمات روبنایی است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که مورد تاکید رییس جمهور بوده است 
استفاده از توان بخش خصوصی بود که بیش از ۷۰ هزار واحد در قالب پروژه های 
مشارکتی در حال انجام است که یکهزار و ۵۰۰واحد از آنها بهره برداری می شود 

و آماده واگذاری خواهد بود.
محمودزاده گفت: امروز ۱۶ هزار و ۸۸۵ واحد در شهر جدید پرند افتتاح 
می شود. این واحدها از نیمه دوم ۹۸ آغاز شده است و متوسط ساخت کمتر از 
یکسال و نیم است. متوسط قیمت خرید و ساخت 
مسکن در پرند مجموع ساخت و خدمات متری ۴ 
شدن  افزوده  صورت  در  که  است  تومان  میلیون 
افزوده  نیز  تومان  هزار   ۷۰۰ متری  زمین  قیمت 

خواهد شد.
وی ادامه داد: بیشتر واحدهایی که امروز افتتاح 
انبوه سازی،  قالب  در  که  هستند  پروژه هایی  شد، 
انجام است.  تعاونی و گروه های ساخت در حال 
واگذار  زمین  شهرسازی  و  راه  وزارت  معنا  بدین 
کرده است و خود مردم ساخت را انجام داده اند. 
پروژه های مشارکتی از نوعی که مقیاس بزرگتری 
دارند امروز یکهزار و ۵۰۰ واحد از ۷۰ هزارواحد به 

بهره برداری می رسد.

با وجود تمامی مصوبات و دستورالعمل 
ها برای تسریع ترخیص کاالهای اساسی، 
در  کاال  دپوی  رشد  به  رو  روند  همچنان 
گمرک و بنادر ادامه دارد؛ به طوری که در 
حال حاضر حداقل ۱.۳ میلیون تن کاالی 
اساسی در شناورها روی آب مانده و حتی 
از  عمدتا  که  جریانی  ندارد؛  تخلیه  امکان 
عدم تامین ارز نشات می گیرد آن هم در 
شرایطی که اتفاقات عجیبی در چرخه ارز 

واردات در حال رخ دادن است.
حداقل سه سالی می شود که حوزه 
برگزاری  شاهد  کوتاه  فواصل  در  تجارت، 
تسهیل  جهت  مصوباتی  صدور  و  جلسات 
و  تأیید  به  اغلب  که  است   کاال  ترخیص 
و  رسد  می  جمهور  رئیس  مستقیم  دستور 
گرچه در مواردی موجب تسهیل ترخیص 
شده  بنادر  و  گمرک  از  اساسی  کاالهای 
ولی همچنان اظهارات مسئوالن مربوطه به 
ویژه در گمرک و همچنین آمار رسمی بنادر 

نشان دهنده چالش های بسیاری است.
وجود  با  کاال  دپوی  افزایشی  روند   
دستور رئیس جمهور برای ترخیص فوری

کاالهای  وضعیت  از  گزارش  آخرین 
بنادر طی ماه  اساسی موجود در گمرک و 
 ۶.۸ از  بیش  که  بود  داده  نشان  جاری 
میلیون تن کاالی اساسی شامل موجودی 
رسیده  بنادر  به  شناورها  در  که  آنچه  یا  و 
لنگرگاه  در  منتظر  یا  و  تخلیه  حال  در  و 
هستند، وجود دارد و این در شرایطی است 
که با مصوباتی که در همین فاصله صادر 
شده، میزان دپو کاالهای اساسی از حدود 
امسال  ماه  اردیبهشت  در  تن  میلیون   ۵.۲
است. کرده  طی  افزایشی  روند  کنون  تا 

اما آنچه که در رابطه با دالیل اصلی این 
افزایش دپو کاالهای اساسی وجود دارد در 
اهم آن تأمین ارز قرار گرفته است و بارها 
های  دستگاه  اختالف  محل  موضوع  این 
گمرک،  جمله  از  تجارت  امر  در  ذیربط 

بانک مرکزی و وزارت صمت بوده است.
 ۱.۳ میلیون تن کاال روی آب

طبق تازه ترین اعالم ارونقی -معاون 
از  حاضر  حال  در  ایران-  گمرک  فنی 
مجموع کاالهایی که به بنادر رسیده حداقل 
۱.۳ میلیون تن آن در شناورها باقی مانده 
و امکان تخلیه هم حتی ندارد،دلیل به این 
برمی گردد که تأمین ارز صورت نگرفته و 
اسناد خرید به دست خریدار نرسیده تا بتواند 
کاالی خود را تخلیه کند.این در حالی است 
با  تماما  اساسی  کاالهای  این  مجموع  که 
ارز ۴۲۰۰ تومان باید تأمین ارز شود و بعد 
از آن با ورود ارز به حساب فروشنده، اسناد 
خرید به دست صاحب کاال برسد تا بتواند 

آن را به گمرک اظهار کند.
به  عتمادی  ا هم  دولتی ها  حتی   

ترخیص درصدی ندارند
اما از سوی دیگر برخی واردکنندگان 
و  کرده  خریداری  را  کاال  خود  اعتبار  با 
اسناد مالکیت هم در اختیار دارند و کاال به 
توانند  می  که  شرایطی  در  و  رسیده  بنادر 
به صورت درصدی کاال را ترخیص و بعدا 
این  شود  انجام  بانک  سوی  از  ارز  تأمین 
اعتماد را به سیستم دولتی ندارند که بیایند 

کاالی خود را از گمرک ترخیص و با نرخ 
با  آینده  در  ولی  بفروشند  بازار  در  مصوب 
عدم تأمین ارز از سوی دولت مواجه شوند.

البته فقط خاص بخش  این موضوع 
های خصوصی نیست و آن طور که معاون 
های  شرکت  حتی  گوید  می  گمرک  فنی 
دولتی هم در ترخیص با این بی اعتمادی 
مواجه هستند به خصوص در شرایط فعلی 
و  داشته  قرار  تغییر  آستانه  در  دولت  که 
مشخص  رابطه  این  در  رو  پیش  برنامه 

نیست.
می  ارز  فروشنده  به  خریدار  یک بار   

دهد، یک بار بانک!
ارز  تأمین  جریان  از  بخش  این  اما 
اتفاق  به  دیگر  موضوع  بگذاریم  کنار  را 
عجیبی در زمینه تأمین ارز واردات رخ می 

دهد، بر می گردد.
از سال ۱۳۹۷ بود که با تغییر سیاست 
ارز  واردات،  ارز  تأمین  برای  دولت  های 
با  ادامه  در  و  شد  تعیین  تومان   ۴۲۰۰
قلم  چند  به  ترجیحی  ارز  شدن  محدود 
اندازی  راه  نیما  سامانه  اساسی،  کاالی 
بین  سامانه  این  در  ارز  تأمین  تمامی  تا 
بانک  نظارت  با  صادرکننده  و  واردکننده 

مرکزی صورت بگیرد.
این  از  گمرک  فنی  معاون  اعالم   
وقتی  موارد  برخی  در  که  دارد  حکایت 
واردکننده کاالی خود را خریداری می کند 
اغلب نسبت به تأمین ارز آن و پرداخت به 
و  کرده  اقدام  صرافی  کانال  از  فروشنده 
کاال  دریافت  جهت  آن  حساب  به  را  ارز  

واریز می کند.
اما ماجرا اینجاست که بانک مرکزی 
واردکننده  و  ندارد  قبول  را  ارز  تأمین  این 
برای  نیما  در صف  که  کند  می  مجبور  را 

تخصیص و تأمین ارز قرار بگیرد.
در این حالت در کنار زمانی که صرف 
تأمین ارز در سامانه نیما می شود، مجددا ارز 
نیمایی به حساب فروشنده واریز می شود، 
به عبارتی دو بار ارز به حساب فروشنده می 
رود؛ یک بار از سوی واردکننده و بار دیگر 

از سوی بانک عامل.
می  رخ  حالی  در  کاری  دوباره  این 
ارونقی، از سویی موجب  دهد که به گفته 
تضییع حق یک نفر دیگر که می تواند در 
سامانه نیما تأمین ارز کند می شود و یا بر 
تامین ارز اثر بگذارد و از سویی دیگر  روی 
خوشی مقابل فروشندگان خارجی ندارد. در 
این شرایط خریدار مجبور است از ارزی که 
پیش تر به حساب فروشنده واریز کرده بود 

برای خریدهای بعدی استفاده کند.
در مجموع آنچه که در چرخه واردات 
به ویژه در حوزه ارز در چند سال اخیر اتفاق 
افتاده بارها مورد نقد واردکنندگان و سایر 
تجار بوده است و حتی با وجود دستورات 
و  ارز  تأمین  برای  جمهور  رئیس  صریح 
ورود کاالی اساسی، اعالم گمرک از این 
حکایت دارد که همچنان یکی از معضالت 
پیش رو ترخیص کاال، تأمین ارز و صدور 
 ۹۰ ترخیص  برای  بانک  رهگیری  کد 
درصدی است که بانک مرکزی چندان با 

آن همراهی نمی کند.

بالتکلیفی ترخیص کاالهای اساسی ادامه دارد؛

واردکنندگان خصوصی همچنان منتظر واریز ارز دولتی!
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سمیه  مقدس  مشهد 
عمران،  ده-معاون  باقرزا
فیک  ا تر و نقل  و حمل 
 ۷۰ پیشرفت  ز  ا مشهد، شهرداری 
همسطح  غیر  تقاطع  پروژه  درصدی 

خلیج فارس خبرداد.
ین  ا در  کاظمی  اهلل  خلیل   
سیاست  به  توجه  با  گفت:  خصوص 
های شهردار و شورای شهر طی سه 
پروژه های حوزه حمل  سال گذشته 
با  و  شهر  پیرامونی  رینگ  در  ونقل 
هدف تسهیل اتصال و تردد شهروندان 

اجرا شده است.
وی اضافه کرد: برهمین اساس 
کلیه تقاطع های غیر همسطح و پل 
ها در چهارچوب مطالعات طرح جامع 
در  ایمن  تردد  تسهیل  و  ونقل  حمل 
رینگ پیرامونی و اتصال آن به نقاط 

مختلف شهراحداث شده است.
ونقل  حمل  ن،  عمرا ون  معا

بیان  با  مشهد  شهرداری  وترافیک 
خلیج  همسطح  غیر  تقاطع  ینکه  ا
درحال  چهارچوب  این  در  نیز  فارس 
احداث است، اظهارکرد: آخرین حلقه 
نیز  شهر  مونی  پیرا رینگ  اتصال 
پروژه چپ گرد غیر همسطح بزرگراه 
پیامبراعظم)ص( به بزرگراه آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی است که این پروژه 

نیز اکنون با سرعت مناسبی در حال 
پروژه  داد:  ادامه  است.کاظمی  اجرا 
تقاطع غیر همسطح خلیج فارس که 
آغاز  آن  اجرایی  ۲۲آبان ۹۹ عملیات 
شد، با توجه به حجم باالی ترافیک 
آیت  بزرگراه  و  مجیدیه  درمحدوده 
اهلل هاشمی رفسنجانی در دستور کار 

قرارگرفته است.

وی تصریح کرد: این پروژه در دو 
فاز طراحی شده است که درفاز اول 
می  احداث  میدان  همراه  به  زیرگذر 
شود و پل سوم به دلیل اینکه درحال 
حاضر ضرورت ندارد اجرا نخواهد شد.

ونقل  حمل  ن،  عمرا ون  معا
اشاره  با  مشهد  شهرداری  وترافیک 
غیر همسطح  تقاطع  پروژه  اینکه  یه 
دارای  حاضر  حال  در  فارس  خلیج 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۶۵ حدود
شامل  که  اول  فاز  داد:  ادامه  است، 
زیرگذر با عرض حدود ۳۰ متر و طول 
حدود۶۵۰ متر است ظرف ۱۰ ماه و با 
همکاری معاونت اقتصادی در تامین 

مالی پروژه احداث خواهد شد.
کاظمی افزود: این پروژه در حال 
حاضر از پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ 
برنامه  و طبق  است  برخوردار  درصد 
ریزی اوایل پاییز آماده بهره برداری 

خواهد شد.

معاون عمران، حمل ونقل وترافیک شهرداری مشهد اعالم کرد؛

پیشرفت 7۰ درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح خلیج فارس
مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

مددجویان  اشتغالزایی  طرح   287 از  برداری  بهره 
در ایالم!

ایالم-  آذر یعقوبیان :  مدیرکل بهزیستی استان ایالم گفت: در 
طول هفته بهزیستی امسال در مجموع ۲۸۷ طرح اشتغالزایی مددجویان 

به بهره برداری خواهد رسید.
»دکتر زهرا همتی« در خصوص برنامه های هفته بهزیستی سال 
۱۴۰۰ اظهار داشت: به همین مناسبت ویژه برنامه های مختلفی پیش 
مناطق مختلف  در  بهزیستی  تیرماه هفته  تا ۲۸  از ۲۲  بینی شده که 

استان اجرا خواهند شد.
وی غبارروبی مزار شهدا، رایگان شدن خدمات توانبخشی و مشاوره 
برای عموم در طول هفته بهزیستی، دیدار با مسئوالن استان، حضور 
از  بازدید  تور رسانه ای،  برنامه های صدا و سیما، نشست خبری،  در 
مراکز بهزیستی و منازل مددجویان، تقدیر از مددجویان موفق و زنان 
سرپرست خانوار، تقدیر از افراد خیر، افتتاح طرح های اشتغال و مانور 

اورژانس اجتماعی را از جمله این مناسبت ها عنوان کرد.
مسکونی  ۱۳۸واحد  واگذاری  از  ایالم  استان  بهزیستی  مدیرکل 
مددجویان در طول این هفته خبر داد و افزود: همچنین دو مرکز مشاوره، 
بهبود  آسیب  کاهش  طرح  خانوار،  سرپرست  زنان  همیار  های  گروه 
یافتگان، مرکز غربالگری معتادان متجاهر نیز در طول هفته بهزیستی 

افتتاح و راه اندازی خواهند شد.
»زهرا همتی« یادآور شد: در طول هفته بهزیستی امسال در مجموع 
۲۸۷ طرح اشتغالزایی مددجویان در شهرستانهای ایالم، چرداول، دره 

شهر، مهران، بدره و دهلران افتتاح خواهد شد.
به گفته وی، برنامه های هفته بهزیستی امسال با شعار» بهزیستی 
در گام دوم، هوشمند سازی، محله محوری، سالمت اجتماعی در خانواده« 

برگزار خواهد شد.

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان: 
امروز اعتقاد داریم هر تالش و برنامه ریزی فرهنگی 

و ارزشی، یک سرمایه گذاری بزرگ است
سرهنگ پاسدار»محمد حسن سالمی« گفت: امروز اعتقاد داریم 
هر تالش و برنامه ریزی فرهنگی و ارزشی، یک سرمایه گذاری بزرگ 
است که اخالق و تدین، روحیه و نشاط انقالبی و مجاهدت در جامعه 

را تقویت می کند.
سرهنگ پاسدار محمد حسن سالمی« مدیر کل حفظ آثار و نشر ارز 
شهای دفاع مقدس استان سمنان در جلسه شورای هماهنگی و دومین 
جلسه ستاد استانی بزرگداشت برنامههای دفاع مقدس و مقاومت۱۴۰۰  
که  با حضور »حبیب اهلل خجسته پور« معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری  سمنان برگزار شد، اظهار داشت: در آستانه سالروز عملیات 
از  بعد  اولین عملیات  داریم که  قرار  دفاع مقدس  در سالهای  رمضان 
فتح خرمشهر بود، اگرچه در این عملیات موفقیت باالیی نداشتیم، اما 
بزرگترین نبرد زمین پس از جنگ جهانی دوم بود که خسارتهای سنگین 
به دشمن وارد شد، دراین عملیات ۶۴۰۰ کشته، ۱۳۱۵ اسیر، و بیش از 

۱۰۰۰ تانک و نفر بر منهدم شد.
سالمی گفت: این ایامها از شعارهای اسالمی و انقالبی ما محسوب 
میشود که با پرداختن عمیق به آنها ترویج ارزشهای اسالمی و انقالبی 
را به دنبال خواهد داشت که باید یکی از ویژگیهای هر مسئول و هر 
مدیری در نظام اسالمی ارزشی بودن و ارزش مدار حرکت کردن او باشد.

وی گفت: امروز هر تالش فرهنگی و ارزشی و هر برنامه ریزی 
فرهنگی وارزشی یک سرمایه گذاری بزرگ محسوب میشود که سبب 
تقویت اخالق، معنویت و تدین درجامعه میشود واز طرفی هم روحیه 

انقالبی، نشاط انقالبی و روحیه حماسی و مجاهدت را تقویت میکند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان گفت: 
فرماندهان  تمام  به  برنامههای حوزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت 
اجرایی،  فرمانداران، مدیران دستگاههای  انتظامی،  و  نظامی  یگانهای 
رؤسای دانشگاهها، حوزههای علمیه و مراکز آموزشی و شهرداران استان 
ابالغ شده است و همراهی و همکاری در این برنامهها میتواند در ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت در جامعهمان مؤثر باشد.
مقدس  دفاع  شاخص  مناسبتهای  گرامیداشت  داد:  ادامه  سالمی 
آثار و ارزشهای دفاع  با هدف حفظ و نشر  و مقاومت در سال ۱۴۰۰ 
مقدس و ترویج فرهنگ والیت مداری، مقاومت، ایثار، جهاد، شهادت و 
خودباوری دینی و ملی برنامه ریزی شده است و ضمن تقدیر و تشکر 
از اقدامات صورت گرفته، از برخی از فرمانداران و روسای کارگروه ها، 

تقاضا داریم تا همکاری برای اجرای امور را تقویت نمایند.
وی در خصوص چاپ کتاب چهلمین سال دفاع مقدس ادامه داد: 
دستگاههای که برای چهلمین سال دفاع مقدس گزارش خود را ندادند 
هر چه سریعتر مستندات و گزارشهای خود را جهت جانمایی در کتاب 

چهلمین سال دفاع مقدس در اختیار این اداره کل قرار دهند.
سالمی گفت: دو بخش ایثارگران و جامعه زنان فراگیر و گسترده 
میباشد و شامل حال کلیه ستادها و کارگروهها میشود از این روز انتظار 
ایثارگران  امور  در  استاندار  مشاور  و  بانوان  امور  دفتر  مدیر کل  داریم 

برنامهها و فعالیتهای خود را به همه کارگروهها و ستادها اعالم کنند.
چهلمین  برنامههای  در  برتر  دستگاه   ۶۰ از  جلسه  این  پایان  در 
سال دفاع مقدس تقدیر شد و احکام مسئولیت کارگروهها به روسای 

کارگروهها اهدا شد.

فرمانده انتظامی گلستان:
آزادشهر  در  مسکونی  منزل   ۵ از  ماینر  دستگاه   3۰

کشف شد
۳۰ دستگاه  از کشف  استان گلستان  انتظامی  فرمانده  گرگان- 
مسکونی  واحد  پنج  در  ریال  میلیارد   ۱۸ ارزش  به  قاچاق  ماینر 
دادگر  فاضل  سعید  محمد  سردار  داد.  خبر  آزادشهر  شهرستان  در 
اظهارکرد: مأموران انتظامی و پلیس آگاهی آزادشهر با انجام اقدامات 
اطالعاتی موفق به شناسایی فعالیت غیرمجاز تعدادی دستگاه ماینر 
ادامه داد: ماموران طی هماهنگی  در پنج واحد مسکونی شدند.وی 
با مقام قضائی در بازرسی از مکان های مورد نظر ۳۰ دستگاه ماینر 
نشان  خاطر  گلستان  استان  انتظامی  کردند.فرمانده  را کشف  قاچاق 
 ۱۸ بر  بالغ  مکشوفه  کاالهای  ارزش  کارشناسان  اعالم  برابر  کرد: 
میلیارد ریال برآورده شده که در این رابطه پنج متهم دستگیر و پس 
قضائی  مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل  از 
شدند.سردار دادگر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده 
و  غیرمجاز  ماینرهای  فعالیت  خصوص  به  مشکوک  موارد  هرگونه 

قاچاق، مراتب را به پلیس اطالع دهند.

حوزه  از  ایالم  استان  دادگستری  کل  رئیس  بازدید 
قضایی شهرستان آبدانان

علی  دکتر  ایالم،  استان  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  بازدید  همراه ضمن  هیئت  و  ایالم  دادگستری  کل  رئیس  دهقانی 
حوزه قضایی شهرستان آبدانان، با مردم و مراجعین به دادگستری این 
و  بررسی مشکالت  از  و پس  کرد  و گفت و گو  قضایی مالقات  حوزه 

درخواست های آنان دستورات مقتضی را ابالغ نمود.
رئیس کل دادگستری استان ایالم در حاشیه این بازدید با تقدیر 
از تالش ها و زحمات قضات و کارمندان حوزه قضایی آبدانان، خدمت 
محروم  مناطق  در  خدمت  بویژه  قضایی  دستگاه  در  مردم  به  رسانی 
بازدید های مستمر  اذعان داشت:  ارزشمند توصیف کرد و  را بزرگ و 
مسئولین قضایی استان از حوزه های قضایی به منظور توجه ویژه به 
این حوزه ها، دیدار مستقیم و بدون واسطه با مردم، بررسی و احصاء 
کاستی ها و نیازمندی ها و برنامه ریزی برای رفع موانع خدمت رسانی 

به مردم عزیز این مناطق است.
ضمن  آبدانان  شهرستان  دادگستری  شعب  در  حضور  با  وی 
گفت و گو با قضات و کارکنان این شعب، از نزدیک در جریان رسیدگی 
را  موجود  مشکالت  و  مسائل  و  گرفت  قرار  مطروحه  پرونده های  به 

بررسی کرد.
دکتر دهقانی با تأکید بر این که مسئولیت نظارت بر ُحسن انجام 
بر عهده رؤسا و دادستان های هر حوزه  امور در حوزه های قضایی 
قضایی است خواستار نظارت حداکثری مدیران این واحدها در سراسر 
استان بر زیرمجموعه شد و تصریح کرد: با اعمال مدیریت صحیح و 
ارائه خدمات، رضایت عمومی  دقیق می توان ضمن برقراری نظم در 

مراجعین را به باالترین سطح ممکن افزایش داد.
رئیس کل دادگستری استان ایالم تاکید کرد: یکی از برنامه های 
راهبردی دادگستری استان، اقدام در جهت کاهش زمان رسیدگی به 
به  توجه  با  راستا  همین  در  که  است  دادرسی  اطاله  رفع  و  پرونده ها 
ابالغ  و  پرونده ها  مدیریت  مانند سامانه  نوین  فناوری های  از  استفاده 
اوراق قضایی و برگزاری جلسات محاکم به صورت الکترونیک، میانگین 

وقت رسیدگی به پرونده ها کاهش یافته است.
گفتنی است رئیس حفاظت و اطالعات دادگستری استان، معاونین 
قضایی و معاون مالی و پشتیبانی دادگستری ایالم دکتر دهقانی را در 
از بخش های مختلف حوزه قضایی شهرستان  و  بازدید همراهی  این 

آبدانان بازرسی کردند.

مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد؛ 
صدور 63  گواهینامه صادراتی و وارداتی در اردبیل

اردبیل- عالیی، مدیرکل استاندارد اردبیل از صدور بیش از ۶۳ 
اول سال  وارداتی در سه ماهه  انطباق صادراتی و  ارزیابی  گواهینامه 

۱۴۰۰ خبر داد.
هاشم عالیی بااشاره به عملکرد سه ماهه اول سال جاری اداره کل  
استاندارد اردبیل در زمینه صادرات و واردات و نظارت بر کلیه کاالهای 
وارداتی و صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در مبادی رسمی 
ارزیابی  تعداد ۶۳ گواهینامه  این مدت زمانی،  اظهار داشت: در  کاال، 

انطباق صادراتی و وارداتی در استان صادر شده است.  
انطباق  ارزیابی  نوع  از  ها  گواهینامه  این  از  فقره   ۳۹ وی گفت: 
کاالهای  انطباق  ارزیابی  نوع  از  نیز  فقره    ۲۴ و  صادراتی  کاالهای 
وارداتی بوده و نسبت به برنامه عملیاتی پیش بینی شده به ترتیب ۴۳ 

درصد و ۸۰ درصد تحقق عملکرد داشته ایم.
عالیی افزود: بیشترین اقالم صادراتی در سالجاری شامل خرما، 
کشمش، سنگ های ساختمانی، رویه درب، زغال آخال، ماسه سیلیسی 
و  اداره کل  این  کارشناسان  بررسی  و  ارزیابی  از  که پس  است  بوده 
مقصد  به  شده،  تاییدصالحیت  همکار  آزمایشگاه های  کارشناسان 
صادر  آذربایجان  جمهوری  و  عراق  گرجستان،  روسیه،  کشورهای 

شده است.
وی در ادامه با اشاره به ابالغ بسته حمایتی سازمان ملی استاندارد 
بر تسهیل فضای  تاکید  با  این بسته حمایتی  ایران خاطر نشان کرد: 
کسب وکار در حوزه صادرات و واردات کاال و تامین مواد اولیه و حد 

واسط واحد های تولیدی کشور تدوین شده است.
دبیر شورای استاندارد اردبیل با بیان اینکه کنترل کیفی کاالهای 
صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کاالهای نا 
مرغوب به منظور فراهم کردن امکان رقابت با کاالهای مشابه خارجی 
و حفظ بازارهای بین المللی از وظایف مهم سازمان ملی استاندارد ایران 
استاندارد  وارداتی مشمول  اظهار کرد: کنترل کیفیت کاالهای  است، 
اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و 
جلوگیری از ورود کاالهای نا مرغوب خارجی نیز جزو  وظایف سازمان 

ملی استاندارد ایران می باشد.

آغاز عملیات اجرائی 
طرح تعریض زیر گذر سرحدآباد

زیر  تعریض  طرح  پروژه   ، شهرداری  خبری  پایگاه  گزارش  به 
شهرداری  سرپرست  امیری  علی  مهندس  حضور  با  سرحدآباد  گذر 
افزایش سطح  و  منطقه  ترافیکی  بهبود وضعیت  راستای  در  فردیس 

بکار شد. آغاز  فهیم سرحدآبادی  رضایتمندی شهروندان 
مهندس امیری سرپرست شهرداری فردیس با اشاره به اهمیت 
که  بود  مدتها  عزیزمان  شهروندان  داشت:  اظهار  مذکور  پروژه 
از  پس  که  بودند  روبرو  سرحدآباد  گذر  زیر  در  ترافیکی  معضل  با 
پیگیری های بعمل آمده و انجام مکاتبات الزم با اداره کل راه آهن 
راه  به  گذر  زیر  تعریض  جهت  پیشنهادی  های  نقشه  تهران  استان 
با خواست خداوند متعال  تایید نهایی نقشه ها  از  آهن اعالم و پس 
و عمران  زیربنایی  امور  در حوزه  و همت و تالش همکاران عزیزم 
زیر گذر سرحدآباد  تعریض  ، طرح  ، ضمن تجهیز کارگاه  شهرداری 

از صبح امروز آغاز گردید.
سرحدآباد  گذر  زیر  تعریض  طرح  پروژه  اینکه  بیان  با  امیری 
با توجه  افزود:  باشد،  ۱۲ متری می  ۸ متر و ورودی های  با عرض 
برون  قطارهای  تردد  در  وقفه  عدم  ضرورت  و  پروژه  حساسیت  به 
از  آهن  راه  کارشناسان  اتفاق  به  شهرداری  در  همکارانم   ، شهری 
ابتدای بامداد امروز ، ضمن حضور در محل پروژه و احداث تابلوهای 
عبوری  قطارهای  برای  جایگزین  مسیر  ایجاد  از  پس  مسیر  هدایت 
عملیات  و  اقدام  آهن  راه  ریل  جابجایی  به  نسبت  تعریض  در محل 

خاکبرداری و تعریض آغاز گردید.
سرپرست شهرداری فردیس با اشاره به اینکه برای اجرای پروژه 
مذکور مبلغ ۴۰  میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده ، تصریح کرد: 
طرح تعریض زیر گذر سرحدآباد از جمله پروژه های مهم و حساس 
تعامل   ، نیازمند مساعدت  آن  برداری   بهره  و  اجرا  بوده که  استانی 
یاری  با  تا  امیدواریم  لذا   ، است  ذیربط  ارگانهای  تمام  همکاری  و 
خداوند متعال و تالش همکاران عزیزم در حوزه عمران،  شهرداری 
در  بزرگ  پروژه  این  برداری  بهره  شاهد  آینده  ماه  دو  مدت  ظرف 

باشیم . راستای رفاه عمومی شهروندان محترم 
 ، محترم  استاندار  مساعدت  و  پیگیری  از  پایان  در  امیری 
نمایندگان محترم مردم شریف استان البرز ، امام جمعه ، فرماندار و 
دادستان محترم شهرستان فردیس ، مدیر کل محترم راه آهن استان 
و همچنین  فردیس  اسالمی شهر  اعضای محترم شورای  و  تهران  
کلیه مدیران و مسئولین ادارات ذیربط در خصوص فرایند اغاز بکار 

پروژه مذکور قدردانی کرد.

و    آبفا   هماهنگی  نشست  در 
گانه   ۱۵ مناطق  عمران  معاونان  
شهرداری شهر اصفهان بر همکاری 
نهاد خدمت رسان   دو  این  روزافزون 

تاکید شد.
توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  آب 
رسانی  خدمات  به  اشاره  با  اصفهان 
پایدار به مردم گفت: همکاری بیشتر 
زمینه  در  آبفا  با  اصفهان  شهرداری 
با  تعامل   ، حفاری  مجوزهای  اخذ 
ترمیم   ، خاص  انشعابات  متقاضیان 
ها  زهکش  دهی  سامان   ، آسفالت 
های  آب  آوری  جمع  های  شبکه  و 
بهتر  ارائه خدمات  به  منجر  سطحی 

به مردم می شود.
سرعت  خواستار  اکبری  ناصر 
مجوزهای  یافت   در  به  بخشیدن 
دریافت  با  کرد:  اعالم  و  حفاری شد 

سریع تر مجوز 
حفاری در خیابان های اصلی و 
فرعی ، مردم زودتر از خدمات آبفا بهره 

مند می شوند.
موقع  به  دریافت   افزود:  وی 
نصب  جهت  ری  حفا ی  ها ز مجو
انشعابات و همچنین توسعه و اصالح  

شبکه های آب و فاضالب ، در رضایت 
مندی مردم از خدمات رسانی دستگاه 

ها بسیار موثر است.
توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  آب 
را  آسفالت  موقع  به  ترمیم  اصفهان 

یکی از مطالبات 
مردم دانست و عنوان کرد: پس 
سطح  در  آبفا  های  پروژه  اجرای  از 
استان ،  ترمیم به موقع آسفالت یکی 

از مطالبات 
مردم است ،  که این امر همکاری 
بیش از پیش آبفا و شهرداری را می 

طلبد.

زهکش  دهی  سامان  به  اکبری 
ها و شبکه های جمع آوری آب های 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  سطحی 
برای این که در زمان بارندگی ، مردم 
دچار پس زدگی شبکه فاضالب نشوند 
شبکه  و  ها  زهکش  دهی  سامان 
سطحی  های  آب  آوری  جمع  های 
شهرداری اصفهان امری ضروری به 

نظر می رسد.
در ادامه این جلسه معاون عمران 
شهری شهرداری اصفهان گفت: هر 
با  شهرداری  همکاری  و  تعامل  چه 
آبفا گسترده تر  باشد ، رضایت مندی 
از دستگاه های خدمات رسان  مردم 

بیشتر می شود.
ایرج مظفر ادامه داد: شهرداری 
اصفهان برای این که مردم با هزینه 
کمتر و سرعت بیشتر از خدمات آبفا 
بهره مند شوند ، مثل همیشه  نهایت 
خدمات  دستگاه  این  با  را  همکاری 

رسان خواهد داشت.
وی به ارائه خدمات الکترونیکی 
داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  شهرداری 
ارائه خدمات به صورت غیر حضوری 
ازسوی  مجوز   موقع  به  دریافت  در 

شهرداری ها  موثر است.
 شهرداری اصفهان اجرای شبکه 
زهکش و کانال جمع آوری آب های 
سطحی  و چاه های جذبی شهرداری 
فاضالب  و  آب  شبکه  مجاورت  در 

شرب شهری
و  زهکش  شبکه  اجرای  دم   
آوری آب های سطحی   کانال جمع 
در  شهرداری  جذبی  های  چاه  و 
فاضالب  و  آب  شبکه  ورت  مجا

شرب شهری
مجوز  اخذ  م  خذ  دریافت  با   
حفاری خیابان های اصلی اخذ مجوز 
مجوز  اصلی  های  خیابان  حفاری 

حفاری خیابان های اصلی

تحقق خدمات رسانی بهتر به مردم با تعامل بیش از پیش آبفا و شهرداری

صادقی، رئیس سازمان صنعت، 
 ۱۹۷ گفت:  اردبیل  تجارت  و  معدن 
محدوده معدنی استان، آزاد و از طریق 
مزایده در اختیار سرمایه گذاران بخش 

خصوصی قرار می گیرد. 
رامین صادقی اظهار کرد: یکی 
صنعت،  وزارت  مهم  برنامه های  از 
معادن  آزادسازی  تجارت  و  معدن 
راکد و منجمد در سال های گذشته و 
به سرمایه گذاران جدید  آن  واگذاری 
بوده که در این زمینه در استان اردبیل 
نیز محدوده های معدنی مشخص و در 
قالب مزایده در اختیار سرمایه گذاران 

قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: با برگزاری دو 
محدوده   ۲۶ گذشته  سال   در  مزایده 
واگذار  خصوصی  بخش  به  معدنی 
شده و بیش از ۱۰۰ محدوده معدنی 
نیز امسال در اولویت این برنامه ریزی 

قرار گرفته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اردبیل تأمین مصالح 

پروژه های  ز  نیا د  مور نی  ختما سا
رویکردهای  ز  ا یکی  ا  ر نی  عمرا
جدی اعالم کرد و گفت: با توجه به 
پروژه های عمرانی در  انجام  شتاب 
استان، سازمان صمت با بسترسازی 
مورد  تمام مصالح  و مطالعات الزم 
کرده  تأمین  را  پروژه ها  این  نیاز 

است.
انجام عملیات اکتشاف مقدماتی 
 ۵۰۰ و  هزار   ۷ بر  بالغ  وسعتی  در 

کیلومتر مربع
معدن  حوزه  در  افزود:  صادقی 
مهمی  کارهای  اخیر  سال های  در 
پروانه،  صدور  اکتشاف،  بخش  در 
راکد  معادن  شناسایی  و  بهره برداری 
انجام شده تا حرکت های امیدبخشی 

را در این حوزه شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود خاطر نشان کرد: در استان اردبیل 
عملیات اکتشاف مقدماتی در وسعتی 

بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع 
به اتمام رسیده و برای ادامه عملیات 
محدوده   ۱۶ در  تفصیلی  اکتشاف 
امیدبخش اقدامات شروع شده است.

 ۱۲ برای  کرد:  اضافه  صادقی 
محدوده پروانه اکتشاف صادر و برای 
صدور  مرحله  در  نیز  محدوده  چهار 

پروانه اکتشاف هستیم.
وی بیان کرد: استان اردبیل در 
به نتیجه رسیدن مطالعات اکتشافی در 
پهنه های اکتشافی رتبه اول را در بین 
اختصاص  خود  به  کشور  استان های 

داده است.
بین  ز  ا  : د ا د مه  ا د ا دقی  صا
دو  برای  تاکید  مورد  محدوده های 
تفصیلی  اکتشاف  عملیات  محدوده 
به اتمام رسیده و در مرحله بررسی و 

صدور گواهی کشف هستیم.
وی مواد کشف شده را بیش از 
۱۵۳ میلیون تن اعالم کرد و گفت: 
مس،  سنگ  کانی  شامل  مواد  این 

مولیبدن و طالست.
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ایالم_مدیردرمان تامین اجتماعی 
خرید  برای  گفت:  یالم  ا ستان  ا
 ۲۵ از  بیش  دندانپزشکی  تجهیزات 
سازمان  از سوی  اعتبار  ریال  میلیارد 
اختصاص  استان  به  اجتماعی  تامین 
طول  در  اعتبار  میزان  این  که  یافته 

سال های گذشته کم سابقه است.
جمع  در  رمضانی  علیرضا  دکتر 
خبرنگاران ضمن تشریح راهبردهای 
به  خدمت رسانی  برای  مدیریت  این 
بیماران کرونا، به همکاری و مساعدت 
خرید  برای  سازمان  مرکزی  ستاد 
مراکز  نیاز  مورد  لوازم  و  تجهیزات 
سازمان  افزود:  و  کرد  اشاره  درمانی 
و  تهیه  امکان  مالی  منابع  تامین  با 
لوازم  و  وسایل  از  بسیاری  خریداری 
مورد نیاز این مدیریت را برای بیماران 

کرونا فراهم کرد.
مورد  دستگاه های  افزود:   وی 
نیاز مراکز درمانی از قبیل اتوآناالیزر، 
برای آزمایشگاه های مراکز، تخت های 
جراحی، ماشین بیهوشی، یونیت های 
دیولوژی  ا ر تجهیز  نپزشکی،  ندا د
مورد  تجهیزات  سایر  و  دی کلینیک 
و  خریداری  مراکز  واحدهای  نیاز 

تامین شد.
مدیردرمان تامین اجتماعی استان 

این  راهبردهای  تشریح  در  ایالم، 
مدیریت برای خدمت رسانی به بیماران 
کرونا، خبر از تشکیل کارگروه کنترل 
ویروس کووید۱۹ و تیم های مدیریت 
بحران داد و افزود: این مدیریت برای 
جلوگیری از تجمع بیماران در مراکز 
درمانی، تعداد پزشکان را افزایش داد.

وی ادامه داد: همچنین تمهیداتی 
اندیشیده شد تا بیماران در بدو ورود 
ویروس  به  ابتال  نظر  از  مراکز  به 
منظور  این  برای  و  شوند  غربالگری 
دوره های  از  پرستاران  و  پزشکان 
تریاژ  زمینه  در  تخصصی  آموزشی 
و  تنفسی  د  حا ن  ا ر بیما صحیح 

مشکوک، برخوردار شدند.

نصب  شد:  ور  آ د یا نی  رمضا
پمفلت های  و  بنرها  دستورالعمل ها، 
بهداشتی در سالن های انتظار و مبادی 
ورودی واحدها، جهت افزایش آگاهی 
و اطالعات مراجعه کننده ها نسبت به 
لغو  کرونا،  بهداشتی  موازین  رعایت 
و  بین شهری  ماموریت های  تمامی 
ممنوعیت استفاده از خودروی ون به 
جهت کاهش تجمعات و حذف استفاده 
از خدمات آژانس های طرف قرارداد از 
مهمترین برنامه های این مدیریت در 

اوج همه گیری کرونا بوده است.
مورد  به تجهیزات  اشاره  با  وی 
نیاز مراکز درمانی این استان در مقابله 
با کرونا، گفت: با اعالم تجهیزات مورد 

نیاز به ستاد مرکزی، مقادیر متنهابهی 
از این تجهیزات در اختیار ما قرار داده 
و  تجهیز  برای  همچنین  است.  شده 
بیماران  اعزام  برای  مراکز  آمادگی 
در  آمبوالنس  دستگاه   ۴ مشکوک، 

مراکز درمانی تابعه مستقر شد.
مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم 
ادامه داد: همچنین سازوکاری ایجاد 
بیماری  دارای  که  کارکنانی  تا  شد 
مرخصی  از  بتوانند  بودند،  زمینه ای 
اجباری استفاده کنند و نیز همکارانی 
مواجه  فرد مشکوک  با  منزل  در  که 

بودند، قرنطینه خانگی شوند.
تهویه  وضعیت  تقای  ر ا وی 
سالن های انتظار مراکز درمانی، ایجاد 
این  در  را  مناسب  اجتماعی  فاصله 
مراکز، حذف سیستم حضور و غیاب 
سیستم های  از  استفاده  و  انگشتی 
ضدعفونی  و  غیرتماسی  جایگزین 
کردن تمامی فضاهای اداری و درمانی 
ستاد و مراکز تابعه را از دیگر اقدامات 

برای کنترل کرونا برشمرد.
ن  یا پا ر  د نی  مضا ر کتر  د
خاطرنشان کرد: این مدیریت درمان 
آماده هرگونه همکاری با ستاد کرونا 
و دانشگاه علوم پزشکی برای مقابله با 

این بیماری است.

تخصیص 25 میلیارد ریال اعتبار 
برای خرید تجهیزات دندانپزشکی در ایالم
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حسینی  علیرضا  سید 
طلب مدیرکل آموزش فنی 
استان گلستان  و حرفه ای 
 ۵ به  مهارتی  های  آموزش  ارائه  از 
ماهه  سه  در  گلستانی   ۸۱۱ و  هزار 
سال جاری خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه 
طلب  حسینی  گلستان،  استان  ای 
گفت: آموزش های مهارتی در قالب 
عالقمندان  به  آموزشی  دوره   ۷۱۳

ارائه شده است.
اول  ماهه  سه  در  افزود:  وی 
سال جاری ۴ هزار و ۳۰۶ نفر مرد و 
هزار و ۵۰۵ نفر زن از آموزش های 
مدیرکل  شدند.  مند  بهره  مهارتی 
استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
موزش  آ گفت:  همچنین  گلستان 
های مهارتی اجرا شده در ۱۷ گروه 
هدف شامل آسیب دیدگان اجتماعی 

۴۷ نفر، افراد دارای معلولیت ۲۷ نفر، 
دانش آموختگان و فارغ التحصیالن 
آموزان  دانش  نفر،   ۷۲ دانشگاهی 

۸۷۶ نفر، دانشجویان ۸۲ نفر، زنان 
سرپرست  زنان  نفر،   ۱۸۴ دار  خانه 
نفر،   ۳۳۴ زندانیان  نفر،   ۴۴ خانوار 

 ۳۸ رسمی  غیر  سکونتگاه  ساکنین 
 ۷۱۵ روستایی  مناطق  ساکنین  نفر، 
مرزی  محروم  مناطق  ساکنین  نفر، 
نفر،   ۸۱۲ وظیفه  سربازان  نفر،   ۱۷
 ۴۰۳ اقتصادی  های  بنگاه  شاغلین 
ن  ضیا متقا  ، نفر  ۴۱ یر  عشا  ، نفر
نفر،   ۹۵۲ و  هزار  آموزی  مهارت 
و  نفر   ۶ بیکاری  بیمه  مشموالن 
بوده  نفر   ۱۶۱ یافته  بهبود  معتادین 
است. وی در ادامه بیان کرد: آموزش 
های مهارتی در ۴ خوشه خدمات با 
۱۲۴ دوره آموزشی، خوشه صنعت با 
۴۳۰ دوره آموزشی، خوشه فرهنگ 
و هنر با ۵۴ دوره آموزشی و خوشه 
کشاورزی با ۱۰۵ دوره آموزشی ارائه 
استان  شده است. شایان ذکر است 
است  شهرستان   ۱۴ دارای  گلستان 
که ۱۸ مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

با ۱۱۸ کارگاه آموزشی ثابت دارد.

سیدعلیرضا حسینی طلب:
آموزش های مهارتی به بیش از ۵ هزار و 8۰۰ نفر در سه ماهه نخست سال جاری ارائه شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد؛
ــرح  ــدگان ط ــام کنن ــت ن ــش ثب ــاز پاالی آغ

ــزی  ــتان مرک ــکن اس ــی مس ــدام مل اق
ــت  ــا درخواس ــت: ب ــزی گف ــازی مرک ــرکل راه و شهرس مدی
همشــهریان مهلــت بارگــذاری واصــالح مــدارک متقاضیــان طــرح 
اقــدام ملــی مســکن پــس از دو بــار تمدیــد بــه اتمــام رســیده و از 

ــراد واجــد شــرایط آغــاز مــی شــود.  امــروز پاالیــش اف
ــت:  ــزی گف ــازی مرک ــرکل راه و شهرس ــان مدی ــد مرزب احم
ــدارک  ــالح  م ــذاری واص ــت بارگ ــهریان مهل ــت همش ــا درخواس ب
متقاضیــان طــرح اقــدام ملــی مســکن پــس از دو بــار تمدید بــه اتمام 
رســیده و از امــروز پاالیــش افــراد واجــد شــرایط آغــاز مــی شــود. 
مرزبــان افــزود: در ثبــت نــام مرحلــه جدیــد طــرح اقــدام ملــی 
مســکن اســتان مرکــزی تعــداد ۳۳هــزارو ۲۴۹ نفــر ثبــت نــام کــرده 
ــن اداره  ــری هــای ای ــا درخواســت همشــهریان  و پیگی ــه ب ــد ک ان
کل از وزارت راه و شهرســازی، مهلــت بارگــذاری واصــالح  مــدارک 
متقاضیــان طــرح اقــدام ملــی مســکن پــس از دو بــار تمدیدبــه اتمام 

رســیده و از امــروز پاالیــش افــراد واجــد شــرایط آغــاز مــی شــود.
ــی از  ــزود: یک ــزی اف ــتان مرک ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
ــت  ــد ثب ــان درفرآین ــی بایســت متقاضی ــه م ــائلی ک ــن مس مهمتری
ــه  ــوده ک ــی ب ــدارک هویت ــذاری م ــد بارگ ــی کردن ــت م ــام رعای ن
متاســفانه اکثــر افــراد از ایــن موضــوع غافــل شــدند کــه بــا همــت 
ــا   ــدارک، ب ــالح م ــان اص ــن اداره کل در زم ــان ای ــالش کارکن و ت
اطــالع رســانی هــای مناســب از طریــق مختلــف ایــن آگاهــی بــه 

ــد. ــان داده ش متقاضی
وی تاکیــد کــرد: متقاضیانــی که درمرحله گذشــته )ســال۱۳۹۹(

درطــرح اقــدام ملــی مســکن ثبــت نــام کــرده انــد و تاییــد مــدارک 
آنهــا صــورت پذیرفتــه، نیــاز بــه هیــچ اقدامــی ندارنــد و بــا توجــه 
بــه ثبــت نــام تعــداد بســیار زیــادی از هــم اســتانی هــای گرامــی در 
مرحلــه جدیــد،کار پاالیــش متقاضیــان آغــاز گردیــده و کارشناســان 
ــان را  ــدارک متقاضی ــی م ــیفت کاری بررس ــن اداره کل در دوش ای

انجــام مــی دهنــد.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی در پایــان از مــردم 
اســتان درخواســت کــرد بــا توجــه بــه شــیوع مــوج پنجــم کرونــا از 
مراجعــه حضــوری بــه ایــن اداره کل خــود داری نمــوده و بررســی 
وضعیــت ثبــت نامــی خــود  را در ســامانه tem.mrud.ir پیگیری 

نماینــد.
 

ــر  ــش موث ــرد: نق ــرح ک ــت مط ــدار رش فرمان
ــتاها ــعه روس ــاران در توس دهی

ــش  ــه نق ــان اینک ــا بی ــت ب ــتان رش ــدار شهرس ــالن فرمان گی
دهیــاران در مدیریــت روســتایی بســیار حائــز اهمیــت اســت، گفــت: 
ــه  ــاران، توج ــی دهی ــش آفرین ــتردگی کار و نق ــه گس ــه ب ــا توج ب
ــت  ــد وضعی ــذاری بتوانن ــث قانونگ ــه در بح ــد ک ــژه ای را میطلب وی
شــغلی دهیــاران را تثبیــت کننــد تــا بــه عنــوان یــک نیــروی توانمند 

ارائــه خدمــت کننــد.
از دهیــاران  امــروز در مراســم تجلیــل  علــی فتح اللهــی 
شهرســتان رشــت کــه بــه مناســبت بزرگداشــت روز دهیــار در ســالن 
ــه  ــداری برگــزار شــد، اظهــار کــرد: در بحــث ارائ اجتماعــات فرمان
ــد  ــاران نقــش مهــم و تاثیرگــذاری دارن ــه روســتاها، دهی خدمــت ب
ــرای کمــک و نقشــی کــه  ــادآوری اســت ب ــار نمــاد ی ــذا روز دهی ل

ــد. ــتاها دارن ــی روس ــاران در آبادان دهی
ــا بیــان اینکــه نیــروی انســانی  فرمانــدار شهرســتان رشــت ب
ــه  ــعه جامع ــژه ای را در توس ــیار وی ــگاه بس ــد، جای ــر و توانمن ماه
دارد، افــزود: در یــک جامعــه بــه تمــام تخصص هــا احتیــاج اســت؛ 
تخصــص فقــط در علــم پزشــکی یــا مهندســی نیســت  بلکــه بــه 
همــه تخصص هــا در ســطح جامعــه نیــاز داریــم تــا بتوانیــم بــا کنار 
هــم قــراردادن ایــن تخصص هــا مشــکالت جامعــه را حــل کنیــم.

فتح اللهــی بــا بیــان اینکــه هــر جــا کــه مــردم حضــور پــر رنگ 
داشــتند توفیقــات بیشــتری هــم حاصل شــده اســت، گفــت: دهیاری 
و شــوراها نمــاد بســیار واضــح بــرای واگــذاری امــور مــردم بــه خــود 
ــانی  ــه کس ــه چ ــد ک ــم می گیرن ــود تصمی ــردم خ ــت؛ م ــردم اس م
می تواننــد پیشــقدم امــور توســعه ای در محــل زندگی شــان باشــند.

ــزرگ  ــواره پشــتوانه ب ــردم هم ــان اینکــه حضــور م ــا بی وی ب
ــد از  ــذا بای ــرای مســئولین محســوب می شــود ل ــی ب سیاســی و مل
ــم، ادامــه داد:  ایــن ظرفیــت مــردم در بحــث توســعه اســتفاده کنی
نظــارت بــر عملکردهــا و رویکردهــا را بایــد از خودمــان شــروع کنیم، 
ــخت و  ــیار س ــی بس ــای عمران ــردن در حوزه ه ــا کار ک ــن روزه ای
پرهزینــه شــده، بــه عنــوان مثــال هزینــه تمــام شــده انتقــال لولــه 
گاز از جنــوب بــه شــمال، بیــش از ۱۰ میلیــون تومــان اســت امــا در 
مقابــل هزینــه واگــذاری امتیــاز بــه مشــترک چقــدر اســت؟! بنابراین 
دهیــاران مــا بایــد در صــدور مجوزهــا دقــت کننــد تــا هزینه هــای 

مــازادی تحمیــل نشــود.
ــت  ــاران در مدیری ــش دهی ــه نق ــاره ب ــا اش ــت ب ــدار رش فرمان
روســتا، گفــت: نقــش دهیــاران در مدیریــت روســتایی بســیار حائــز 
اهمیــت اســت و فلســفه تشــکیل شــوراها و دهیاری هــا در کشــور 
ــم در  ــی حاک ــاالری دین ــردم س ــگاه م ــه ن ــژه ب ــه وی ــر توج بیانگ

ــران دارد. ــه ای جامع
وی ادامــه داد: مــا می خواهیــم روســتا، روســتا بمانــد و 
نمی خواهیــم روســتا بــه شــهر تبدیــل شــود، افــراد بــه دلیــل فــرار از 
زندگــی شــهری بــه روســتاها پنــاه می برنــد توقــع نداریــم در روســتا 
جاده هــای عریــض و جدول کشــی ببینیــم. آیــا اکنــون طــرح  هــادی 

بنیــاد مســکن در ایــن راســتا قــرار دارد؟
فتح اللهــی بیــان کــرد: اگــر ارزش افــزوده امــالک مــردم در 
روســتاها را بــاال نبریــم و انگیــزه فــروش را از آنهــا نگیریــم، یقینــا 
ــتایی  ــی روس ــبک زندگ ــر س ــع تغیی ــد مان ــی نمی توان ــچ قانون هی
در جهــت تبدیــل بــه شــهر شــود.  تنهــا زمانــی می توانیــم مانــع 
ــه  ــم ک ــن کنی ــی تدوی ــا و قوانین ــه برنامه ه ــویم ک ــن کار ش ای
درآمــد مــردم در روســتاها بــه گونــه ای باشــد کــه انگیــزه فــروش 

نداشــته باشــند.
ــرای  ــوز ب ــدور مج ــل از ص ــتاها قب ــرد: در روس ــه ک وی اضاف
ــات زیرســاختی را هــم درنظــر  ــد خدم ــری مســکونی بای هــر کارب
ــع  ــت مناب ــد مدیری ــاال باش ــی ب ــای اجرای ــی هزینه ه ــم؛ وقت بگیری
ــتعدادها و  ــه اس ــم ک ــایی کنی ــد شناس ــذا بای ــت ل ــم اس ــیار مه بس

ــت. ــا چیس ــتاهای م ــدی روس توانمن
ــد از  ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــتان رش ــدار شهرس فرمان
مشــارکت مــردم در طرح هــای توســعه ای روســتایی  شــود، بهره منــد 
ــازی  ــارکت فرهنگ س ــن مش ــق ای ــه تحق ــه داد: الزم ــویم، ادام ش
ــا توجــه بــه  ــه عنــوان یــک فرهنــگ اجرایــی شــود. ب ــا ب اســت ت
گســتردگی کار و نقــش آفرینــی دهیــاران، توجــه ویــژه ای را میطلبــد 
کــه در بحــث قانونگــذاری بتواننــد وضعیت شــغلی دهیــاران را تثبیت 

کننــد تــا بــه عنــوان یــک نیــروی توانمنــد ارائــه خدمــت کننــد.
وی بیــان کــرد: بــه بخشــداران تاکیــد می کنیــم بــا شــوراهایی 
کــه دهیــاران توانمنــد و ماهــری دارنــد، مــورد حمایــت و کمــک قرار 
گیرنــد؛ امیدواریــم ایــن ســختی کاری کــه وجــود بــا حــالوت دعای 
مــردم قابــل تحمــل شــود و بایــد از ایــن فرصتــی کــه بــه مــا بــه 
ــتان رشــت  ــتفاده کنیم.شهرس ــد اس ــوان مســئول داده شــده بای عن
۲۲۴ دهیــاری دارد؛ امــروز از ۱۷ دهیــار فعــال و نمونــه تجلیــل شــد.

عضو  دارابی:  ساوجبالغ/راضیه 
شهرجدید  ن  ا عمر ه  یر مد هیئت 
متقاضیان  بدهی  تقسیط  از  هشتگرد 
و  داد  خبر  شهر  این  مهر  مسکن 
متقاضیان  مراجعه  صورت  در  گفت: 
آنها  تحویل  و  اقساطی  فروش  برای 
مشمول ۱۵ درصد تخفیف بیشتر برای 

عرصه واحدها می شوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
عمران شهر جدید هشتگرد؛ محمدعلی 
مناسب  روند  به  اشاره  با  حاجی زاده 
مسکن  پروژه های  تحویل  و  تکمیل 
مهر شهر جدید هشتگرد، اظهار کرد: 
بر اساس تصمیم هیئت مدیره شرکت 
عمران هشتگرد، متقاضیانی که به هر 
آماده  واحدهای  برای  تاکنون  دلیلی 
فروش اقساطی یا آماده تحویل خود 
مراجعه  در صورت  نکرده اند،  مراجعه 
درصد   ۱۵ مشمول  کارگزاری  به 
مسکن  واحدهای  عرصه  در  تخفیف 

مهر می شوند.

وی با بیان این که تخفیف مذکور 
عالوه بر تخفیفاتی است که در زمان 
واحدهای  عرصه  خرید  برای  حاضر 
مسکن مهر در نظر گرفته شده است،  
متقاضیان  بدهی  همچنین  فزود:  ا
شرکت  و  شده  تقسیط  مهر  مسکن 
عمران آنرا به صورت قسطی محاسبه 
پایان  تا  فقط  کرد.متقاضیان  خواهد 
هفته دولت برای استفاده از این امکان 

فرصت دارند.
تکلیف  تعیین  وی تصریح کرد: 
توسط  مهر  مسکن  واحدهای  بدهی 
متقاضیان چند حسن دارد. مهم ترین 
ُحسن و مزیت این است که واحدهای 
قیمت  افزایش  مشمول  دیگر  مذکور 

جدید نمی شوند.
به  اشاره  با  پیش تر  حاجی زاده 
مسکن  پروژه های  وضعیت  آخرین 
تسنیم  به  هشتگرد  جدید  شهر  مهر 
گفته بود: حدود ۴۹ هزار مسکن مهر 
ساخته شده که حدود ۳۵ هزار واحد 

آن متقاضی موثر داشته است.
وی با بیان اینکه در شهر جدید 
هشتگرد با خرید و فروش واحدهای 
مواجه  دالالن  توسط  مهر  مسکن 
واسطه  به  افراد  این  افزود:  هستیم، 
مسکن  از  استفاده  به  نیازی  اینکه 
ندارند به تبع آن هیچ گونه سهمی در 
فروش اقساطی ندارند و پروسه تحویل 

واحد را انجام نمی دهند.
وی ادامه داد: حدود ۳۰۰ میلیارد 
تومان آورده اولیه متقاضیان بر اساس 
می شد  وجه  تکمیل  باید  تفاهمنامه 
است. طبق  نشده  انجام  کار  این  که 
طبق  و  آمده  عمل  به  بررسی های 
اظهارنامه های ارسال شده، مشخص 
شده خیلی از این واحدها واگذار شده 
دالالن  اختیار  در  واحدها  بیشتر  و 

مسکن مهر است.
وی تأکید کرد: بر اساس مصوبه 
شورای مسکن واحدهای آماده تحویل 
مشمول هزینه های نگهداری است و 

باید در مرحله اول هزینه های مربوطه 
مدیره  هیئت  کنند.عضو  پرداخت  را 
هشتگرد  جدید  شهر  عمران  شرکت 
گفت: در مرحله دوم تمام واحدهای 
آن  تحویل  برای  دالالن  که  خالی 
مالیاتی  امور  به  نکرده اند  مراجعه 
معرفی می شوند و نسبت به اخذ مالیات 

اقدام خواهد شد.
حاجی زاده تصریح کرد: در مرحله 
ید  از  را  مهر  واحدهای مسکن  سوم 
و  می کنیم  خارج  دالالن  اختیار  و 
درصد   ۳۰ زیر  واحدهای  به  را  آنها 
می دهیم.  ارجاع  فیزیکی  پیشرفت 
واحدهای آماده تحویل دالالن را نیز 
به متقاضیان واقعی تحویل می دهیم.

درصد   ۴۰ حدود  اینکه  بیان  با  وی 
هشتگرد  مهر  مسکن  واحدهای  از 
کرد:  اضافه  است،  دالالن  دست  در 
عارضه  فاقد  مهر  مسکن  واحدهای 
حقوقی را تا پایان دولت دوازدهم به 

متقاضیان تحویل خواهیم داد.

خبر خوش برای متقاضیان مسکن مهر شهر جدید هشتگرد؛ 

بدهی آورده بدون اعمال افزایش قیمت تقسیط می شود

دیدار مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
با دادستان عمومی و انقالب مرکز استان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
دفتر  مدیر  و  ردبیل  ا استان  برق 
حقوقی شرکت به مناسبت هفته قوه 
دادستان  دفتر  در  حضور  با  قضائیه 
زحمات  ز  ا بیل  د ر ا ستان  ا مرکز 
مجموعه دادسرای عمومی و انقالب 

استان اردبیل تقدیر و تشکر کرد.

دیدار  این  در  قدیمی  حسین 
توزیع  شبکه  وضعیت  از  گزارشی 

برق در استان را ارائه نمود. 
هرچه  مساعدت  خواستار  وی 
در  ستان  ا قضایی  ه  دستگا بیشتر 
ی  ها ه  ستگا د با  ه  ز ر مبا مینه  ز
انشعابات  و  دیجیتال  ارز  استخراج 

شد.  غیرمجاز 
بر  استانی  مسئول  مقام  این 
استان  مرکز  دادستان  حمایت  لزوم 
خدمات  ه های  دستگا ز  ا بیل  د ر ا
اردبیل  آباد  عدالت  محله  در  رسانی 

کرد. تاکید 
طباطبایی نیز ضمن قول مساعد 

مبنی بر صدور دستورات قضایی الزم 
و  ماینر  های  دستگاه  خصوص  در 
انشعابات غیر مجاز، گفت: دادسرای 
اجرای  برای  اردبیل  استان  مرکز 
همراهی  آماده  مقررات  و  قوانین 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  با  کامل 

استان اردبیل می باشد

به پاس جانفشانی های کادر درمان بیمارستانی کشور:
طرح فرشتگان سالمت بانک آینده با موفقیت اجرا شد

اعطای تسهیالت یکهزار میلیاردی بدون ضامن
اهداف طرح »حمایت از فرشتگان سالمت« بانک آینده که از اسفند ۱۳۹۹، 
با هدف قدردانی از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با همه گیری 
بیماری کرونا و در قالب اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای 

کادر درمانی کشور اختصاص یافت، محقق شد.
بانک آینده در کوتاه ترین زمان ممکن با توجه به پراکندگی بیمارستان  ها 
در سطح کشور و در بازه زمانی سه ماهه امسال و با ساده ترین فرایند ممکن، با 
مراجعه همکاران بانک به بیمارستان ها و مراکز درمانی در مجموع مبلغ ۱۰ )ده( 
هزار میلیارد ریال به ۵۰ )پنجاه( هزار نفر از کادر درمانی بیش از ۲۵۰ بیمارستان 

دولتی و خصوصی درگیر بیماری کرونا، این تسهیالت را پرداخت کرد.
این تسهیالت، با شرایط بسیار آسان )بدون اخذ ضامن( و با نرخ پایین تر 
از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیالت، در سریع ترین 
زمان ممکن در اختیار مدافعان و زحمت کشان خط نخست مبارزه با بیماری کرونا 

در بیمارستان ها پرداخت شد.
گفتنی است، با تالش جهادی جمعی از همکاران در شعبه آزادی – اسکندری، 
تعداد ۹۰۰۰ )نه هزار( فقره تسهیالت این طرح در بازه زمانی یک هفته به کادر 
درمان بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت شد که ثبت 
این تعداد تسهیالت در یک شعبه و طی یک بازه زمانی چند روزه، به نوبه خودیک 

رکورد به حساب می آید.
بانک آینده در راستای حمایت از کادر درمان سراسر کشور و قدردانی از 
زحمات مجاهدانه و فداکاری های این عزیزان در شرایط ویژه کرونا، نسبت به 
پرداخت تسهیالت سهل و آسان در قالب این طرح، بدون حضور کادر درمان و 
ایجاد ازدحام غیر ضروری، رعایت پروتکل های بهداشتی و هم چنین رعایت شان 

و منزلت این قشر پرتالش و فداکار، اقدام نمود.
کادر  برای  آن  مطلوب  نرخ  و  تسهیالت  این  اعطای  سهولت  به  توجه  با 
درمانی از جمله پزشکان، پرستاران و سایر خدمت گزاران فعال در مراکز درمانی، 
طرح »حمایت از فرشتگان سالمت«، با استقبال گسترده ای از سوی این عزیزان 

مواجه شد.
بانک آینده در راستای ایفای نقش خود در انجام مسئولیت های اجتماعی؛ 
کوشید تا با انجام این اقدام ارزنده، بخش اندکی از قدردانی و پاسداشت خود را 

از این فرشتگان سالمت، ابراز نماید.
اعطای وام قرض الحسنه خوداشتغالی برای مددجویان و کارفرمایان طرح های 
اشتغال زایی سازمان بهزیستی کل کشور، پرداخت تسهیالت حمایتی ودیعه مسکن 
برای کمک هزینه مستاجران و هم چنین اعطای تسهیالت به صاحبان مشاغل 
آسیب دیده از کرونا و کمک و همراهی با شرکت های دانش بنیان با ارائه تسهیالت 
برای تداوم و رونق هر چه بیش تر تولیدات و اشتغال در سطح کشور برای شکوفایی 
و رشد و توسعه اقتصادی، از دیگر نقش آفرینی های بانک آینده همراه و هم گام 

با نظام بانکی کشور است.

رشد صدور ضمانتنامه بانکی در موسسه اعتباری ملل
صدور ضمانت نامه بانکی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ در موسسه اعتباری 

ملل نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۳۸ درصدی داشته است.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه به منظور کمک 
به فعاالن اقتصادی و تسریع در انجام معامالت و قراردادها نسبت به صدور انواع 
ضمانت نامه بانکی اقدام می نماید که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۳۸ درصد در صدور انواع ضمانت نامه هستیم.

این گزارش می افزاید کلیه بنگاه ها و فعاالن اقتصادی می توانند با دریافت 
ضمانت نامه از موسسه اعتباری ملل سهولت بیشتری در چرخه امور اقتصادی و 

بازرگانی خود ایجاد نمایند.
گفتنی است موسسه اعتباری ملل در راستای گسترش خدمات بانکداری 
الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات به مشتریان، سامانه استعالم ضمانت نامه بانکی 

را راه اندازی نموده است.
مشتریان محترم برای اصالت ضمانت نامه های صادره می توانند از طریق 

کد سپام )سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی( بصورت آنالین استعالم نمایند.

مجامع عمومی شرکت بیمه دی برگزار شد
شرکت بیمه دی روز گذشته در حالی مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق 
العاده خود را برگزار کرد که با تقسیم سود قابل قبول و تصویب افزایش سرمایه، 
کام سهامداران خود را شیرین کرد و چشم انداز خود یعنی تبدیل شدن به پر بازده 

ترین شرکت صنعت بیمه را محقق نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی، مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت بیمه دی روز شنبه ۱۹ تیرماه سال ۱۴۰۰ با استقرار هیئت رئیسه و ارائه 
گزارش های سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ گذشته آغاز به کار کرد و توانست 
در پایان مجمع خود با اعالم سود خالص ۱۱.۳۹۹ میلیارد ریالی )حدود ۴.۵۶۰ 
ریال به ازای هر سهم(، و در نهایت، با تقسیم سود ۴.۱۴۰ ریالی برای هر سهم به 
اتمام برساند. سود شرکت بیمه دی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷۰ درصد 
افزایش داشته است که این مهم نشان از ادامه روند رو به رشد شرکت داشته است .

در این مجمع که با حضور ۸۶/۶۴ درصدی سهامداران برگزار شد، گزارش 
فعالیت های مالی شرکت قرائت شد و این گزارش حاکی از آن بود که بیمه دی در 
سال ۱۳۹۹ موفق به ایجاد سود انباشته ای معادل ۱۱.۰۱۷ میلیارد ریال شده است .

شرکت بیمه دی در سال ۱۳۹۹ توفیقاتی از جمله کسب عنوان برتر شاخص 
های فروش و بهره وری کل عوامل برای دومین سال متوالی از سازمان مدیریت 
صنعتی، کسب تندیس زرین رضایمندی مشتری از چهارمین اجالس رضایتمندی 
مشتری، کسب توانگری سطح یک صنعت بیمه، تمدید قرارداد بزرگ بیمه درمان 
ایثارگران برای چهارمین سال متوالی و بسیاری  تکمیلی خانواده معزز شهدا و 

موفقیت های دیگر را در کارنامه عملکرد خود ثبت نموده است.
در این جلسه همچنین روزنامه کثیراالنتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی 
های بیمه دی انتخاب گردید و موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس و بازرس 
قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس علی البدل تعیین شدند.

در ادامه، جلسه مجمع فوق العاده شرکت بیمه دی نیز با تصویب افزایش 
از  سرمایه شرکت  که  طوری  به  داد،  پایان  خود  کار  به  درصدی   ۲۲۸ سرمایه 
مبلغ  البته  یافت.  خواهد  افزایش  ریال  میلیارد   ۸.۲۰۰ مبلغ  به  میلیارد   ۲.۵۰۰
۳.۴۵۰ میلیارد از افزایش سرمایه قطعی و از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی 
ها بوده که مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفته و اختیار افزایش 
به  نقدی سهامداران  آورده  و  از محل مطالبات  میلیارد  مبلغ ۲.۲۵۰  به  سرمایه 

هیات مدیره داده شده است.

صدر نشینی بیمه آسیا در سه ماهه 14۰۰ در بازار سرمایه
عملکرد بیمه آسیا در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، در رشته های ثالث، بدنه، 
درمان و نیز در نسبت خسارت، نشان می دهد که این شرکت بزرگ بیمه ای 

همچنان یک شرکت پیشرو در مدیریت بهینه رسیک و تولید پرتفوی است.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، بیمه آسیا در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، 
با ۱۷٫۱ درصد از مجموع ۱۳۶ میلیارد و ۸۴۹ میلیون و ۹۰۸ هزار ریال حق بیمه 
تولیدی ۱۴ شرکت حاضر در بازار سرمایه، ۲۳ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۱۱۳ هزار 

ریال حق بیمه به خود اختصاص داد.
بنابر این گزارش، بیمه آسیا با ۳۹٫۱ درصد از مجموع ۶۰ میلیارد و ۶۹۰ 
میلیون و ۱۸۷ هزار ریال خسارت پرداختی توسط این ۱۴ شرکت در سه ماهه 
اول سال ۱۴۰۰، ۹ میلیارد و ۱۵۴ میلیون و ۷۸۲ هزار ریال خسارت پرداخت کرد.

این گزارش می افزاید، میانگین فروش رشته پر ریسک بیمه درمان از کل 
فروش ۱۴ شرکت یادشده طی این مدت ۲۳٫۲ درصد است و بیمه آسیا ۱۸٫۳ 
درصد از کل فروش خود را به این رشته اختصاص داده است. همچنین سهم رشته 
بدنه خودرو از کل فروش ۱۴ شرکت بیمه، ۵٫۸ درصد و بیمه آسیا ۱۲٫۵ درصد 
بوده است.براساس این گزارش، میانگین نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در 
رشته بیمه درمان در بین ۱۴ شرکت حاضر در بورس، ۹۴٫۱ درصد برآورد شده 
است در حالی که در خصوص بیمه آسیا این نسبت به ۷۱٫۸ درصد می رسد. در 
رشته بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو نیز نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی 
در مجموع ۱۴ شرکت به ترتیب ۳۳٫۵ و ۶۲٫۳ درصد و در بیمه آسیا به ترتیب 

۲۸٫۹ و ۵۵٫۱ درصد بوده است.
گفتنی است شرکت های آسیا، البرز، دانا، پارسیان، پاسارگاد، ملت، میهن، 
معلم، سامان، نوین، کوثر، دی، تجارت نو و ما، ۱۴ شرکت بیمه ای حاضر در 

بازار سرمایه می باشند.
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م  ما ا د  ا مد ا کمیته  مدیرکل 
تمامی  گفت:  گلستان  خمینی)ره( 
دفاتر کمیته امداد در سطح گلستان، 
پایگاه   ۲۰ و  نیکوکاری  مرکز   ۲۵۰
مستقر در میادین اصلی شهرها، آماده 
جمع آوری نذورات عید قربان هستند.

 عیسی بابایی اظهارکرد: امسال 
سطح  در  امداد  کمیته  دفاتر  تمامی 
 ۲۰ و  نیکوکاری  مرکز   ۲۵۰ استان، 
پایگاه مستقر در میادین اصلی شهرها، 
آماده جمع آوری نذورات و وجوهات 
مردم به مناسبت عید سعید قربان و 

توزیع بین نیازمندان هستند.
مام  ا د  مدا ا کمیته  مدیرکل   
خمینی )راه( گلستان گفت: این نهاد 

عیدسعید  فرارسیدن  با  ساله  همه 
نوعدوست  مردم  همکاری  با  قربان، 
استان، نذورات جمع آوری شده را با 

سرپرست  زنان  سالمندان،  اولویت 
بدسرپرست  کودکان  ایتام،  خانوار، 
صعب  بیمار  دارای  های  وخانواده 

بین  عید،  روز  همان  در  لعالج  ا
افزود:  کند.وی  می  توزیع  نیازمندان 
 ، کرونا ویروس  شیوع  به  باتوجه 
تمامی  در  بهداشتی،  های  پروتکل 
مراحل ذبح تا توزیع گوشت قربانی با 
رعایت کامل ضوابط بهداشتی انجام 
می شود و در سریع ترین زمان ممکن 
به دست خانواده های نیازمند می رسد. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)راه( گلستان با پیش بینی جمع آوری 
۳۲ میلیارد تومان نذورات قربانی در 
سال جاری عنوان کرد: سال گذشته 
بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان نذورات عید 
قربان مردم نیکوکار استان توسط این 

نهاد بین نیازمندان توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد گلستان:

270مرکز نیکوکاری و پایگاه نذورات عید قربان را جمع آوری می کنند

آگهی مزایده نوبت اول 
اجرای احکام حقوقی دادگستری بافت با توجه به اجرایه صادره از 
شعبه دوم دادگاه حقوقی در پرونده اجرایی ۹۹۰۰۳۲۰ در نظر دارد شش 
دانگ پالک ۳ فرعی از ۱۹۸۶ اصلی بخش ۴۰ کرمان از ماترک مرحوم 
حسین نصیری به آدرس : بافت، بلوار امام، میدان معلم کوچه امجدی، 
ملک دوم، سمت چپ، مشخصات: ساختمان آجری، سقف طاق ضربی 
)تیرآهنی( درب و پنجره فلزی، اعیانی ملک به صورت مخروبه و غیر 
قابل سکونت به طوری که شیشه ها شکسته و نازک کاری ساختمان 
به طور کامل مستهلک دیوار ضلع جنوبی محوطه به طور کامل تخریب 
شده است وضعیت کنتورهای مربوط به انشعابات مشخص نمی باشد. 
 ۳ شماره  پالک  افرازی  خانه  ششدانگ  ابرازی  سند  تصویر  مبنای  بر 
فرعی از ۱۹۸۶ اصلی مجزی شده از اصلی مذکور واقع در شهر بافت 
قطعه یک بخش ۴۰ کرمان به مساحت ۶۵۶ متر مربع شماره ثبت ملک 
۲۵۳۳، صفحه ۱۶۷، دفتر ۲۰. ارزییابی: با توجه به توضیحات فوق و 
ادارات دولتی و غیر  به  بودنه و عدم بدهی  با فرض طلق بالمعارض 
میلیارد  نه   ۹۴۵۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  مذکور  ملک  ارزش ششدانگ  دولتی، 
و چهارصد و پنجاه میلیون ریال و برآورد و قطعی گردیده است را از 

طریثق مزایده به فروش رساند جلسه مزایده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ راس 
انقابت  و  دادسرای عمومی  محترم  نماینده  با حضور  ۱۰ صبح  ساعت 
لذا  گردد  می  برگزار  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  محل  در  بافت 
متقاضیان خرید می توانند تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده از ملک بازدید 
شماره  به  پیشنهادی  مبلغ  درصد   ۱۰ واریز  با  را  خود  پیشنهادهای  و 
بانک  نزد   ir  ۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۹۰۱۲۹۰۷۶۴۰۳۵۰ شبا  سپرده  حساب 
پیشنهادی  مبلغ  به همراه درخواست  یا طی چک تضمینی  واریز  ملی 
و تصویر کارت شناسایی در پاکت در بسته و ۱۵ دقیقه قبل از جلسه 
مزایده به اجرای احکام تحویل و رسید دریافت نمایند فروش از قیمت 
پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده شخصی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد و ده دصد مبلغ پیشنهادی را واریز پاکت مربوطه را در زمان 
تعیینی فوق به اجرا تحویل داده باشند و مابقی بهای ملک را حداکثر 
مذکور  شبا  حساب  نقدا   ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ تاریخ  تا  نهایتا  ماه  یک  ظرف 
واریز و قبض واریزی را به اجرا احکام ارائه نموده و در صورت انصراف 
نفع  به  واریزی  درصد  ده  مقرر  مهلت  در  بهاء  مابقی  پرداخت  عدم  یا 

صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. 
اجرای احکام حقوقی دادگستری بافت 
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آلکنو: قائمی یک صدم من هم افتخار ندارد

والدیمیر آلکنو برای اولین بار بعد از ورود به ایران یک مصاحبه آتشین 
انجام داد و به فرهاد قائمی حمله کرد.

در  و  خبرنگاران  رودرروی  ایران  در  را  آلکنو  که والدیمیر  باری  دو  هر 
نشست خبر دیده ایم؛ او خیلی آرام به سواالت خبرنگاران پاسخ داده و سعی 
کرده از حاشیه های موجود در والیبال ایران هم دوری کند. با این حال هجمه 
ای که در روزهای اخیر و بعد از مصاحبه های تند و آتشین فرهاد قائمی علیه 

آلکنو ایجاد شد، عصبانیت این مربی باتجربه را در نشست او در پی داشت.
آلکنو که از سوی فرهاد قائمی هیچ کاره خوانده شده بود، اعالم کرد که 
قصد نداشته درباره این مسائل حاشیه ای در آستانه اعزام تیم ملی به توکیو 
صحبت کند، اما برای روشن شدن اذهان عمومی مجبور به پاسخگویی است.

و در ادامه شاهد حمله تند آلکنو به فرهاد قائمی بودیم که فقط برای چند 
ساعت در محل تمرین تیم ملی با هم دیدار کردند. سرمربی روسی در واکنش 
از لیست تیم ملی گفت: »یک تفاوت  از خط خوردن  به مصاحبه قائمی بعد 
بنیادی من و قائمی این است که من از او بزرگتر هستم. این بازیکن درباره 
عناوین و افتخارات صحبت کرده، اما او یک صدم من هم افتخار ندارد. من او 
را رودرروی خودم نشاندم و صحبت کردم، اما او در روزنامه ها جوابم را داد.«

در نخستین جلسه تمرینی تیم ملی با حضور آلکنو بعد از لیگ ملت ها، 
او بازیکنان را دورهم جمع کرد و به گفته خودش از دو بازیکن جدید)قائمی و 
میرزاجانپور( خواست برای ورود به لیست نهایی خودشان را یک سر و گردن 

باالتر از بقیه نشان دهند
بعد از این پاسخ دندان شکن سرمربی تیم ملی به ستاره والیبال ایران، 
را  و خط خوردنش  ملی  تیم  به  قائمی  دعوت  ماجری  کرد  تازه سعی  آلکنو 
با  ابتدا به دوره قبل از لیگ ملت ها اشاره کرد که گویا  تشریح کند. او در 
که  بعدی  دوره  در  اما  بود،  پرداخته  به صحبت  قائمی  درباره  معروف  سعید 
مربوط به دوران حضور قائمی در اردوی تیم ملی می شود، سرمربی روسی 
او گفت که در رسانه های روسی خبر دعوت  را مطرح کرد.  بحث عجیبی 

قائمی به تیم ملی را خوانده است!
آلکنو اما در خصوص چرایی خط زدن قائمی بعد از پذیرش او در اردوی 
تیم ملی گفت: » آقای خوش خبر از طریق مانلی از من پرسید که شما موافق 
هستید این بازیکن به تیم اضافه شود یا خیر. من هم در پاسخ گفتم که اگر 
او آماده باشد و یک سر و گردن باالتر از بازیکنانی باشد که در اردو بودند، 
من استقبال می کنم. درست همین شرایط را برای آقای میرزاجانپور هم در 
نظر گرفتیم. در همان تمرین اول بعد از لیگ ملت ها جلوی همه بازیکنان به 
این دو بازیکن اشاره کردم و گفتم از آنجایی که تا زمان رفتن ما به المپیک 
تنها ۸ تا ۱۰ جلسه تمرین مانده، شما دو، سه روز وقت دارید خودتان را نشان 
دهید که یک سر و گردن باالتر از بازیکنانی که در چند ماه اخیر در اردو بودند، 
هستید. اما بعد از تمرین اول من دیدم که قائمی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. 
من نمی خواستم این بازیکن را مورد آزار و اذیت قرار ندهم، بعد از تمرین او 

را صدا و تشکر کردم که آمد.«
نکرد  باز  را  قائمی  فرهاد  ماجرای  گره  نیز  آلکنو  توضیحات  که  البته 
در  که  داده  قول  بازیکن  این  به  کسی  چه  نشد  مشخص  آخر  در  چون 
او در  آلکنو حضور  اما  بازگشت در ترکیب تیم ملی قرار می گیرد،  صورت 
ترکیب را منوط به دیدن وضعیتش در تمرین کرده است. روز یکشنبه هم 
او نقشی در دعوت قائمی  بود که  والیبال گفته  داورزنی، رییس فدراسیون 

به تیم ملی نداشته است.
او  این تصویر مربوط به حضور فرهاد قائمی در تمرین تیم ملی است. 
شاید اینجا به هیچ وجه فکر نمی کرد دقایقی بعد آلکنو، از او خداحافظی کند

به هر حال آنطور که پیداست آلکنو از ابتدا اعتقادی به فرهاد قائمی نداشته 
و حتی بازی های قبلی او را هم بررسی نکرده است. از آنجایی هم که قائمی 
دوره ای را به خاطر مصدومیت و ازدواج دور از تمرین بوده، آلکنو در همان 

جلسه اول تمرین شرایط بدنی قائمی را نپسندیده است.
باید دید در آستانه اعزام تیم ملی والیبال به توکیو، تنش به وجود آمده بین 
آلکنو و فرهاد قائمی ادامه خواهد داشت یا ستاره سابق تیم ملی فعال ترجیح می 

دهد پاسخی به اظهارات امروز سرمربی روسی ندهد.

پیش از اعزام به رقابت های جهانی صورت گرفت؛
حضور دبیر در اردوی تیم های کشتی نوجوانان

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، در اردوی تیم های ملی کشتی آزاد 
و فرنگی نوجوانان که حدود یک هفته دیگر در رقابت های جهانی مجارستان 

به میدان می روند، حضور یافت.
دبیر در ابتدای این دیدار گفت: برای ما رده  سنی پایه بسیار مهم است، 
چراکه کشتی یک ورزشکار در این رده است که شکل می گیرد و هرچقدر 
که ما بتوانیم بیشتر روی این رده کار کنیم، نتیجه ی بهتری را در رده سنی 

بزرگساالن خواهیم گرفت.
نیست چرا که  این رده مالک  در  نتیجه  ما کسب  برای  داد:  ادامه  وی 
در  آن هم  و  بزرگساالن  رده ی سنی  در  مدال های های کشتی  مهمترین 
المپیک و رقابت های جهانی است و اگر یک کشتی گیری در نوجوانان و یا 
جوانان صاحب عناوین مختلف شود اما در بزرگساالن به موفقیت نرسد، قطعا 
راه را اشتباه رفته است. به همین دلیل از مربیان نیز می خواهیم که به کشتی 
گیران در این رده ی سنی زیاد فشار نیاورند و وزن آن ها را زیاد کم نکنند، تا 

در آینده شاهد شکوفایی آن ها باشیم.
رئیس فدراسیون کشتی خطاب به نوجوانان کشتی گیر تأکید کرد: عکس 
مدال آوران المپیک و جهان در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی نصب شده 
است، قطعا نگاه شما باید به افتخارآفرینان کشتی ایران باشد و در وهله ی اول 

نگاهتان به مدال داران طالی المپیک باشد.
وی افزود: نهایت افتخار یک ورزشکار در رده ملی کسب مدال طال در 
المپیک است، پس از شما می خواهم که برای رسیدن به این مهم تالش کنید 
و اگر هدفی جز این داشته باشید، بهتر است که وقت خود را به کار دیگری 

اختصاص دهید.
رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه در دوران ورزشکاری و قهرمانی، 
اخالق در رأس امور قرار دارد تصریح کرد: اول از شما می خواهم که نظم و 
انضباط اردویی را حفظ کنید و احترام به بزرگتر خصوصا مربیان خود بگذارید. 
برای ما مهم است که یک کشتی گیر پس از اینکه از اردوهای تیم ملی به منزل 

می رود، خانواده ی وی متوجه بهتر شدن اخالق و رفتارش باشند.
وی گفت: ما امسال پس از برگزاری رقابت های کشوری نونهاالن در 
شهریور ماه، برنامه ی ویژه ای برای این رده ی سنی خواهیم داشت. برنامه ی 
ویژه ای نیز برای تیم های نوجوانان داریم و پس از حضورتان در رقابت های 
جهانی مجارستان، رها نخواهید شد و با توجه به اینکه ۱۷ سال سن دارید،  به 
تورنمنت های مختلف در رده های سنی بزرگساالن اعزام خواهید شد. دلیل این 
موضوع هم این است که در دنیا سن قهرمانی در رده ی بزرگساالن پایین آمده 
و از االن باید به فکر این باشیم که از ۱۸ سالگی در رده ی سنی بزرگساالن 

نیز حضور پیدا کنید.
دبیر در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه رسیدن به موفقیت تالش و پیشتکار 
زیاد و توکل بر خداوند است و اگر این دو را باهم داشته باشید قطعا به تمامی 

اهداف خود خواهید رسید.

مسی به تعطیالت رفت؛
بارسلونا غرق در نگرانی؛ سلطان در استراحت

ز  ا سرمست  مسی  نل  لیو
تعطیالت  به  آرژانتین  با  قهرمانی 
تابستانی رفت در حالی که بارسا و 
هوادارانش روزی نیست که نگران 

تمدید نشدن قرارداد او نباشند.
لیونل  برای  ریکا  آمه  کوپا 
مسی و آرژانتین شیرین ترین پایان 
ساله   ۲۸ طلسم  داشت.  را  ممکن 
شکست و آلبی سلسته با کاپیتانی 
لیونل مسی جام را باالی سر برد. 
فشاری بزرگ از روی دوش مسی 
برداشته شد و او به اولین افتخار با 

تیم ملی دست یافت.
با  که  است  سال  چندین 
اجتماعی،  های  شبکه  گسترش 
عنوان  کسب  ز  ا پس  قات  تفا ا

قهرمانی نیز جذابیت های خاص خود را پیدا کرده است. بازیکنانی که 
موفق به کسب یک افتخار شده اند، تصاویری از خود با جام و مدال را 
منتشر می کنند و تقریبا همگی با بازخوردهایی مثبت و باال مواجه می شوند.

سال گذشته روبرت لواندوفسکی با جام قهرمانی چمپیونزلیگ عکسی 
در تخت خواب خود منتشر کرد که بسیار از آن استقبال شد. این حرکت 
در ادامه از سوی ستاره هایی دیگر نیز تکرار شد ولی در مورد لیونل مسی 

شرایط کمی فرق داشت.
همسر مسی به جای انتشار عکسی از لئو و جام قهرمانی، تصویری با 
یکی از سه فرزندن شان یعنی متئو روی تخت و در حال تماشای تلویزیون 

منتشر کرد. آنتونال در توصیف آن نوشته:» بابا رو ول نمی کنم.«
مسی پس از نزدیک به ۵۰ روز دوری از خانواده و زندگی اردویی 
به روساریو بازگشت. پس از برگشتن از برزیل با جام قهرمانی، مسی به 
همراه جیوانی لوسلسو و آنخل دی ماریا دو ملی پوش دیگر اهل روساریو 
با پروازی اختصاصی وارد زادهگاهش شد. در فرودگاه، آنتونال همسرش 
از وی استقبال ویژه ای کرد و سپس روانه منزل شدند، جایی که صدها 

هوادار منتظرشان بودند.
یک روز پس از قهرمانی کوپا مسی همچنین فرصت را برای انتشار 
پیامی خطاب به مردم آرژانتین غنیمت شمرد و در صفحه اینستاگرامش 
نوشت:» این یک کوپا آمه ریکای فوق العاده بود. می دانیم که هنوز می 
توانیم بسیاری از چیزها را بهبود و پیشرفت دهیم، اما حقیقت این است 
که بچه ها تمام تالش خود را کردند و من بی نهایت مفتخرم که کاپیتان 

این تیم خارق العاده هستم.
به من قدرت  ام که همیشه  به خانواده  را  این موفقیت  می خواهم 
پیشرفت می داد، به دوستانم که خیلی دوستشان دارم، به همه افرادی 
که به ما باور دارند و بیش از همه به ۴۵ میلیون آرژانتینی که چنین زمانه 
سختی را در مواجهه با این ویروس تحمل کرده اند... به خصوص آنهایی 

که شخصا تحت تاثیر این ویروس قرار گرفتند، تقدیم کنم.
این قهرمانی متعلق به همه و همچنین متعلق به دیه گو است که 
مطمئنم از هر جایی که هست ما را حمایت می کرد و هوای ما را داشت.

برای ادامه جشن باید به مراقبت از خود ادامه دهیم.
بیایید فراموش نکنیم که برای بازگشت به حالت عادی هنوز مسیری 
طوالنی در پیش است و امیدوارم بتوانیم با بهره گیری از این شادمانی 

کمی قدرت به دست بیاوریم تا با هم با ویروس مبارزه کنیم.
از خداوند برای هر چه که به من داده سپاسگزارم و ممنون از شما 

که من را آرژانتینی کردید! قهرمانان آمریکا!
 پس از فراغت از کوپا آمه ریکا حاال همه نگاه ها معطوف به تمدید 
قرارداد مسی با بارسلونا خواهد شد. فوق ستاره آرژانتینی از امروز به مدت 
یک ماه در تعطیالت تابستانی خواهد بود، در حالی که قراردادش با بارسا 

دو هفته پیش به اتمام رسیده و او دیگر بازیکن این باشگاه نیست.
گفت و گوها برای تمدید قرارداد از هفته ها پیش شروع شده ولی 

مشکل اصلی نه مسی که به بارسلونا مربوط می شود.
مسی برای ماندن در بارسا مشتاق است ولی باشگاه برای ثبت نام او 
در اللیگا با معضالتی عدیده دست به گریبان است.  سقف بودجه دستمزد 
بارسلونا ۳۰۰ میلیون یورو از حد تعیین شده باالتر است و ۴۵ روز دیگر 
مهلت باقی مانده تا باشگاه با فروش بازیکنان یا کاهش دستمزد بسیار 
زیاد، بتواند هم با مسی تمدید کندهم نام خریدهای جدید را به فهرست 

اضافه کند.
در روزهای اوج نگرانی بارسا و هوادارانش اما سلطان به استراحت 
مشغول خواهد بود و چشم به برطرف شدن مشکالت در هفته های پیش 

رو دوخته است.

دفاع قاطع مورینیو از پنالتی زن های ناکام انگلیس

ژوزه مورینیو معتقد است که باید بازیکنان با تجربه تر انگلیس در فینال 
پشت ضربات پنالتی می ایستادند و به نوعی او می گوید که آنها از مسئولیت 

فرار کرده اند.
سه شیرها یکشنبه شب گذشته فرصت فتح یک جام ملی مهم بعد ۵۵ 
سال آن هم در مقابل چشم هواداران خود را از دست دادند؛ جایی که تیم گرت 
ساوتگیت بعد از تساوی در وقت های قانونی و اضافی در ضربات پنالتی از ایتالیا 

شکست خورد و نتوانست جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
اما بعد از شکست انگلیس در فینال انتقادات زیادی نسبت به باکایوکو 
ساکا، مارکوس راشفورد و جیدون سانچو به خاطر از دست دادن پنالتی های 
شان مطرح شده است. اما در عین حال برخی دیگر نیز معتقد هستند که دادن 
پنالتی به این بازیکنان از سوی گرت ساوتگیت کار اشتباهی بوده است و ژوزه 

مورینیو نیز چنین عقیده ای دارد.
ژوزه مورینیو در مصاحبه ای پیرامون این موضوع گفت: »من فکر می 
کنم برای بازیکن جوانی مانند ساکا این که سرنوشت یک کشور را به روی 
دوش خود داشته باشد، کار زیاد و سنگینی است. با این حال من نمی دانم که 
آیا باید این سوال را از گرت ساوتگیت بپرسم یا نه. پیش از این نیز بارها اتفاق 
افتاده که در لحظاتی مانند این بازیکنانی که باید در صحنه حضور داشته باشند، 

در آنجا نیستند و از مسئولیت خود فرار می کنند.
گرت یک مرد از صادق و محافظه کار است و فکر نمی کنم که او هرگز 
بیاید و بگوید که بازیکن A یا B از پنالتی زدن فرار کرده یا به من گفته که برای 
آن آماده نیست. در چنین شرایطی استرلینگ کجا بود؟ استونز و لوک شاو چطور؟

همچنین چرا کایل واکر و جردن هندرسون در زمین باقی نماندند. برای 
مارکوس راشفورد و جیدون سانچو بسیار دشوار است که به زمین بیاید و فقط 

یک لمس توپ برای ضربه پنالتی داشته باشند. »

رییس فدراسیون فوتبال 
با  توافق  صورت  در  گفت: 
ایشان  از  مهدوی کیا  مهدی 
خواستیم به عنوان مشاور فنی فدراسیون 
وی  هرحال  به  کنند.  کمک  ما  به 
تجارب باالیی دارد و در حوزه تیم ملی 
بزرگساالن از او مشاوره خواهیم گرفت.

در  خادم  عزیزی  لدین  شهاب ا
مه  هم نا تفا مضای  ا سم  مرا شیه  حا
مشارکت در هزینه های تیم امید گفت: 
جناب  عزیزم  برادر  زحمات  از  دارد  جا 
آقای صالحی امیری که در دوره تصدی 
ریاست کمیته ملی المپیک هستند برای 
شرایط  این  در  همکارشان  تیم  و  وی 
را  بهترین ها  آرزوی  کرونایی  سخت 
دارم. ان شاءاهلل به لطف الهی کاروان 
المپیک کشور شکوهمندانه و سرافرازانه 
بتوانند کسب مقام و مدال برای مردم 

ایران کنند.
ملی  تیم  کرد:  اضافه  ادامه  در  او 
سخت  گردنه  در  کشورمان  فوتبال 
تاریخی قرار داشت و در خردادماه سال 
جاری از این راه سخت عبور کرد. برای 
رسیدن به مرحله نهایی جام جهانی باید 
می کردیم.  عبور  سخت  مسیر  این  از 
صالحی امیری، دولت محترم، اصحاب 
رسانه، هیات رییسه همه همراه همکار 
بودند.  ایران  ملی  تیم  کنار  همدل  و 
این  توانستند  الهی  اذن  به  نهایت  در 
ارمغان  به  مردم  برای  را  خشنودی 
بهترین  از  یکی  شاید  امروز  بیاورند. 
روزهای فدراسیون فوتبال است به زعم 
من یک مدل همکاری آگاهانه ایجاد شد 
برای ملت عزیز و منافع ملی  نهایتا  و 
ماه ها صبحت کردیم و جلسه داشتیم. 
در این خصوص با این همکاری جدید 
یک برنامه ریزی برای تیم ملی المپیک 
داشته  لمپیک  ا یران  ا فوتبال  آینده 
برای  نسل جدید  برای ساختن  باشیم. 
بتواند حداقل بیش تر  ایران که  فوتبال 
بزند  رقم  را  از یک دهه موفقیت ملی 
باید سرمایه گذاری و برنامه ریزی شود.

گفت:  فوتبال  فدراسیون  رییس 
بتواند  مدل  این  امیدوارم  من  زعم  به 
یاد  ما  همه  که  کند  عمل  گونه ای  به 
شده  تعریف  منافع  با  می شود  بگیریم 
ایران  عزیز  ملت  خرسندی  مشترک  و 
رقم بزنیم و آموزشی باشد برای همه ما 
که از ظرفیت های موجود استفاده کنیم 

و به مسیری نرویم که برخی بقای خود 
یک  ناکامی  در  را  شان  خوشحالی  و 
این  البته  ببینند.  فوتبال  مجموعه ملی 
افراد در قبال اجماع ملی که تمام قد در 
کنار فوتبال ملی ایستادند، کم هستند. 
امیدوارم  و  خوشحالم  بسیار  هم  من 
جایگاهی  هر  در  بگیریم  یاد  همه  که 
هستیم همکاری را بر همکاری نکردن 
ترجیح بدهیم و امروز این اتفاق میمون 
با حضور  و  نهیم  ارج می  را  مبارک  و 
داریوش  و  امیری  صالحی  شخص 
مصطفوی برنامه ریزی مسنجمی داشته 
باشیم تا این تابوی نرفتن به المپیک را 
برای  نو  فصلی  و  نو  نسلی  و  بشکنیم 

فوتبال رقم بزنیم.
مسیر  کرد:  اظهار  خادم  عزیزی 
روبه  فنی  و  مدیریتی  حیث  از  فوتبال 
برای  تمهیداتی  قطعا  و  است  توسعه 
خواهیم  نسلی  و  ساختاری  تغییرات 
بندی های  جناح  از  دور  به  ما  داشت. 
سیاسی از تمام ظرفیت های فدراسیون 
نوع  کرد.  خواهیم  استفاده  فوتبال 
انتخاب ها مبین همین رفتار فدراسیون 
است. رویکرد مبتنی بر نگاه چه از حیث 
مهم  ما  برای  درآمدزایی  و  اقتصادی 
مهدی  با  مذاکراتی  فنی  بعد  در  است. 
باالیی  سابقه  که  داشتیم  مهدوی کیا 
و  است  داشته  پایه  تیم های  حوزه  در 
منتظریم مذاکرات شان با هامبورگ به 
نتیجه برسد. هم چنین با توجه به تجربه 
ایشان واقعا حیف  گرانبهای بین المللی 
بود که از تجربه باالی این عزیز استفاده 
 ۱۰ در  بنده  با  همراه  ایشان  و  نشود 
بازی آینده تیم ملی هم به عنوان مشاور 
آقای  هم چنین  داشت.  خواهند  حضور 
تمامی  در  پررنگی  حضور  مهدوی کیا 
رده ها خواهد داشت. تمام تمرکز برای 
المپیک انجام شده و باید به دنبال تغییر 

نسل در جام جهانی ۲۰۳۰ باشیم و قطعا 
حضور مهندس مصطفوی به عنوان یک 
مدیر خوشنام فوتبالی که تجربه باالیی 
ما  به  دارد  فوتبال  مدیریتی  حوزه  در 
کمک خواهد کرد. امیدوارم همه کمک 
کنیم در هر جایگاهی هستیم این فضار 

را به شکل مستمر ادامه دهیم.
مسائلی  تمام  از  داد:  ادامه  وی 
حیثیت  به  لطمه ای  ناکرده  خدای  که 
می کنیم.  پرهیز  زد،  خواهد  فدراسیون 
ملی  فوتبال  منافع  به  صیانت  ما  نگاه 
نامه  تفاهم  این  امضای  امروز  است. 
و  است  بار  اولین  برای  کیفیت  این  با 
خیلی خوشحالیم که این اتفاق می افتاد و 
امیدوارم در روزهای دیگر هم شاهد این 
قبیل تفاهم نامه ها و همکاری ها باشیم. 
کنم  تشکر  امیری  صالحی  از  دارد  جا 
دقیقی  برنامه ریزی  بتوانیم  امیدوارم  و 
کمیته  و  پایه ها  بحث  باشیم.  داشته 
براساس  می کنیم.  پیگیری  را  جوانان 
برنامه کمیته جوانان حرکت می کنیم و 
با مهدی مهدوی کیا  در صورت توافق 
از ایشان خواستیم به عنوان مشاور فنی 
فدراسیون به ما کمک کنند. به هرحال 
وی تجارب باالیی دارد و در حوزه تیم 
خواهم  مشاوره  او  از  بزرگساالن  ملی 
به  باید  سخت تری  کوران  در  گرفت. 
دشواری  بسیار  فضای  برویم.  میدان 
پیش روی ماست. از این حیث که هنوز 
میزبانی  بحث  تکلیف  شفاف  طور  به 
حریفان  فنی  سطح  نیست.  مشخص 
در  همگرایی  با  امیدوارم  و  باالست 
بزنگاه  به خصوص  بخشی های مختلف 
رو  پیش  نهایی  مرحله  تاریخی  سخت 
سخت  گردنه  این  و  نو  فصل  این  در 
بار دیگر  با کمک هم رد کنیم و یک 
باعث شور و شعف برای ملت پرافتخار 
و متمدن ایران شویم. برای موفقیت تیم 

بزرگساالن دست همگان را مجددا به 
گرمی می فشاریم، چرا که تیم ملی به 

کمک همه ارگان ها نیاز دارد.
****

واکنش مهدوی کیا به سرمربی گری 
تیم ملی امید

می گوید  ایران  فوتبال  اسطوره 
فوتبال  فدراسیون  با  مثبتی  مذاکرات 
برای قبول هدایت تیم ملی امید داشته 
ولی هنوز موافقت هامبورگ و توافق بر 

سر جزییات باقی مانده است.
فدراسیون  گذشته  یکشنبه  روز 
مهدوی کیا  مهدی  انتخاب  از  فوتبال 
به عنوان گزینه نهایی برای مذاکره به 
منظور قبول هدایت تیم ملی امید خبر 
الدین عزیزی خادم عنوان  داد. شهاب 
کرد که توافق نهایی با مهدوی کیا در 
گرو رضایت باشگاه هامبورگ و توافق 

طرفین بر سر جزییات است. 
روز گذشته مهدی مهدوی کیا که 
مسئله  این  به  نسبت  یکشنبه  روز  از 
تماس ها  به  اشاره  با  نبود،  پاسخگو 
رسانه  اهالی  از  دریافتی  پیام های  و 
موضوع،  این  درباره  اظهارنظر  برای 
در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 

نوشت:
همه  خدمت  رادت  ا و  »درود 
دوستان  ویژه  به  عزیزان،  و  دوستان 

عزیزی در رسانه های ورزشی
فدراسیون  با  مثبتی  مذاکرات 
صورت  در  و  است  شده  انجام  فوتبال 
نهایی  و  هامبورگ  باشگاه  موافقت 
با  همکاری  جزییات  و  توافقات  شدن 
آینده،  روزهای  در  فوتبال  فدراسیون 
پاسخگوی سواالت شما عزیزان خواهم 
بود. با تشکر از صبر و برداری دوستان

ارادتمند
مهدی مهدوی کیا«

در حال حاضر مهدوی کیا مشغول 
این  نحوه  درباره  هامبورگ  با  رایزنی 
همکاری و شاید فسخ قراردادش با این 
او  که  نشده  هنوز مشخص  است.  تیم 
امید  تیم ملی  با چه شرایطی  و  چطور 
را هدایت خواهد کرد. همچنین عزیزی 
خادم اعالم کرده از او به عنوان مشاور 
فنی خود در حوزه تیم ملی بزرگساالن 
به خصوص در ۱۰ بازی آینده این تیم 
در مسابقات انتخابی جام جهانی استفاده 

خواهد کرد.

فضای بسیار دشواری پیش روی ماست؛

عزیزی خادم: تیم ملی به کمک همه ارگان ها نیاز دارد
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محمدرضا هاشمی کهندانی

معتقد  پرسپولیس  سابق  کاپیتان 
است کادرفنی این تیم توانسته بازیکنان 

ناشناخته را به ستاره تبدیل کند.
بق  سا یکن  ز با بنگر  محسن 
پرسپولیس در خصوص پیروزی این تیم 
مقابل آلومینیوم اراک گفت: پرسپولیس 
در نیمه اول نمایش فوق العاده ای داشت 
و کار را در همان نیمه نخست تمام کرد 
و در نیمه دوم بازی را مدیریت کرد تا 
برای دربی مصدوم ندهد. مهم سه امتیاز 
این دیدار بود که پرسپولیس آن را کسب 

کرد و به صدرنشینی خود ادامه داد. 
شخصیت  پرسپولیس  افزود:  وی 
و  می دهد  ارتقا  بازی  به  بازی  را  خود 
روز به روز نمایش بهتری از خود ارائه 
می دهد. این تیم برای دقیقه به دقیقه 
به خوبی  بازیکنان  و  دارد  برنامه  بازی 
تاکتیک های کادرفنی را در زمین اجرا 
نتایج  بزرگ  های  بازی  در  و  می کند 
دیدن  از  من  و  می کند  کسب  را  الزم 

بازی پرسپولیس لذت میبرم.
حساس  بازی  خصوص  در  وی 
بیان  پایتخت  شهرآورد  در  پرسپولیس 
کرد: دو تیم بازی خوبی در این هفته از 
خود به نمایش گذاشته اند و از وضعیت 
به  توجه  با  و  هستند  برخوردار  خوبی 
یک  است  حذفی  جام  در  بازی  اینکه 
تیم باید برنده این بازی شوند و همین 
موضوع حساسیت این بازی را افزایش 

خواهد داد. بازی های اخیر دو تیم برابر 
هم از جذابیت باالیی برخوردار بوده و 
امیدوارم این بازی نیز به همین صورت 
در خانه هستند  تا هوادارانی که  باشد 
در  و  ببرند  لذت  بازی  این  دیدن  از 
پرسپولیس  برتری  با  بازی  این  پایان 

خاتمه یابد.
لباس  با  بازی  تجربه  که  بنگر 
مه  نا ر کا در  پرسپولیس  و  سپاهان 
خود دارد در مورد رقابت این دو تیم 
عنوان  کسب  سر  بر  بیستم  لیگ  در 
قهرمانی اظهار داشت: سپاهان باشگاه 
بزرگی است و با آمدن ساکت و محرم 
نویدکیا شرایط دگرگون شده است و 
شده  دمیده  این  در  ای  دوباره  جان 
جذابی  رقابت  فصل  این  در  و  است 
لیگ  در  قهرمانی  برای  پرسپولیس  با 

دو  هستم  خوشحال  بسیار  من  دارد. 
در  را  آنها  در  بازی  سابقه  که  تیمی 
برای  رقابت  در  اکنون  دارم  کارنامه 

دارند. قهرمانی حضور 
وی در مورد اینکه برخی موفقیت 
های پرسپولیس را به دولت و وزیر ربط 
فرار  راه  ها  حرف  این  گفت:  می دهند 
برای تیم های است که علی رغم هزینه 
های زیادی که انجام می دهند در زمین 
بهانه  بگیرند  نتیجه  نمی توانند  مسابقه 
می آورند تا هواداران را گول بزنند و از 
حقیقت فرار کنند.  این حرف ها کامال 
خنده دار است مگر وزیر می آید در بازی 
گل می زند. پرسپولیس با نیمکت خالی 
و کلی محروم و مصدوم تا فینال آسیا 
رفت آنجا چه کسی هوای این تیم را 
داشت؟ جای بهانه گیری تالش کنند تا 

بعد ۶ - ۷ سال جام بگیرند تا هواداران 
آنها خوشحال شوند و ترغیب شوند تا 

از تیم خود حمایت کنند. 
بازیکنان  فصل  اول  افزود:  وی 
که  را  کسی  هر  کردند  حفظ  را  خود 
طلبکار  حاال  ولی  خریدند  خواستند 
مهره  چند  پرسپولیس  امسال  هستند. 
ولی  د  دا دست  ز  ا را  خود  کلیدی 
بودند.  کسانی  چه  مگر  آنها  جانشین 
پدیده  در  گذشته  سال  سرلک  میالد 
حاال  اما  می شناخت  را  او  مگر  کسی 
از  یکی  و  می شود  دعوت  ملی  تیم  به 
های  بازی  من  است.  لیگ  ستاره های 
ذوب  در  که  زمانی  را  پهلوان  احسان 
آهن مقابل من بازی می کرد را به یاد 
دارم اما او حاال یکی از ستاره های تیم 
است. چرا کسی نمی گوید پرسپولیس بلد 
است از بازیکنان خود به خوبی استفاده 
کند، بلد است راه قهرمانی چگونه است؟ 
بنگر در مورد اینکه چه موضوعی 
رغم  علی  پرسپولیس  می شود  باعث 
بسیاری از تغییرات همچنان موفق باشد 
چون  بزرگی  افراد  پرسپولیس  گفت:  
پیروانی و  افشین  یحیی گل محمدی، 
کریم باقری را در اختیار دارد که هر تیم 
آرزو دارد آنها را در اختیار داشته باشد. 
این تیم هواداران و پیشکسوت های را 
دارد که همیشه در هر شرایط پشت تیم 

هستند تا تیم نتیجه بگیرد.

پرسپولیس شخصیت خود را بازی به بازی ارتقا می دهد؛

محسن بنگر: تیم یحیی راه قهرمانی را بلد است

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس تهران ابراز 
امیدواری می کند بازی دربی بیش از اندازه با حساسیت 

برپا نشود.
و  پرسپولیس  بازی  درخصوص  رویانیان  سردار 
استقالل در یک چهارم نهایی جام حذفی اظهار داشت: 
این دربی به نظرم تفاوتی با سایر بازی ها ندارد چون 
مسابقه دربی همیشه در اوج حساسیت برپا می  شود. 
باالخره تیم ما که همیشه قهرمان است و با آرامش 
خیلی بیشتری می تواند بازی کند. نیازی هم نیست که 
برای هم کری بخوانند، نه آقا یحیی باید کری بخواند 
و نه آقای مجیدی؛ نیازی نیست. بعضی از حرفا خوب 

نیست این دربی هم مثل همه دربی هاست.
دربی  بازی  این  البته  نظرم  به  داد:  ادامه  او 
حساسیت آنچنانی ندارد، من می گویم که پرسپولیس 
دربی را می برد چون عادت به قهرمانی دارد و اگر در 
سال دو یا سه جام نگیرد، خوابش نمی برد. االن هم 
کری  هم  با  نیستند  دیگر  زاده  اهلل  فتح  آقای  دیگر 
بخوانیم)باخنده.( البته این صحبت هایی که گفتم خطاب 
به آقای فتح اهلل زاده است و با آقای مجیدی و اعضای 
فعلی باشگاه استقالل کاری ندارم؛ صحبت هایم پیامی 

به سوی آقای فتح اهلل زاده است.
مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس تهران اظهار 
داشت: مسابقه دربی بین استقالل و پرسپولیس همواره 
برای هواداران و تماشاگران اهمیت باالیی دارد و از 
قدیمی اینطور بوده، هیجانات خودش را دارد و دربی 

تهران یکی از بزرگترین شهرآوردهای دنیاست.

باشگاه  دو  مدیریت  اینکه  درمورد  رویانیان 
گفت:  می کند،  ارزیابی  چگونه  را  پایتخت  پرطرفدار 
از نظر من چون باالخره یک تجربه ای در این حوزه 
داشتم، اعتقاد دارم که هیچ مدیریتی در این باشگاه ها 
اعتقاد دارم که االن پرسپولیس یک  حاکم نیست و 
کادرفنی بی نظیر دارد، شما ببینید بهترین بازیکنان و 
مربیان کنار هم حضور دارند؛ آقایان حمید مطهری، 
کریم باقری، افشین پیروانی و همینطور سایر اعضای 
بهترین ها کنار یحیی گل محمدی  ببینید که  را  تیم 
هستند. در پرسپولیس دست کم سه سال حضور داشتم 
که کار با مربیان زیادی را تجربه کردم، این کادرفنی 
در حال حاضر نیازی به مدیریت ندارند و تنها کافی 
است که قراردادشان به موقع پرداخت شود. من فکر 
کنم تنها کار مدیریت در باشگاه این است که پول را 

در زمان الزم به آنها برساند.
ما  افزود:  پرسپولیس  باشگاه  سابق  مدیرعامل 
در استقالل و پرسپولیس به هیچ عنوان باشگاه داری 
نداریم و این دو باشگاه در محور باشگاه داری حضور 

ندارند، خداراشکر می کنم که بیش از سی میلیون هوادار 
پرسپولیس به برکت حضور آقای برانکو و همچنین کادر 
و آقای گل محمدی چنین افتخاراتی کسب کرده اند. 
در حال حاضر خیلی خوشحالم که در فوتبال حضور 
ندارم ولی به هر شکل اطرافیان و هوادارانی که من 
را می بینند این جو فوتبال را زنده نگه می دارند. سه 
سال در پرسپولیس بودم و با قاطعیت می گویم که این 
بازیکن و کادرفنی در کنار هم تاکتیک و تکنیک کامل 
دارند و هم مدیریت فنی بی نظیری دارند. می توانم 
بگویم تیم پرسپولیس در این چند سال موفق بوده و این 
شخصیت قهرمانی و موفقیت را این بازیکنان و کادرفنی 
دارند. از نظر من این دو باشگاه مدیریت محور نیستند، 
مدیریت آنچنانی نیاز ندارند. ما االن به قول مرحوم 

کاشانی فقط تیم داریم نه یک باشگاه خیلی خوب.
او همچنین درمورد استقالل اضافه کرد: در مورد 
استقالل هم جسارت نمی کنم و برای استقاللی های 
عزیز هم احترام قائلم، دوست شان دارم. به هر شکل 
آنها هم تیمی هستند که واقعا می جنگند و در مسیر 
موفقیت هم تالش دارند اما تاسف بار این است که 
پشتیبانی ندارند و مجموعه مدیریت شان در استقالل 
چالش دارند. مدیریت باشگاه پرسپولیس هم تنها متکی 
به این تیم خوب است ولی در سایر ابعاد مدیریت کامل 
نیستند. اگر تنها مدیریت این دو باشگاه مسائل مالی 
را تامین کنند، موفقیت ایجاد می شود. خواهشًا پیش 
از دربی حساسیت ها را زیاد نکنند چون به تنهایی این 

بازی حساسیت خودش را دارد.

رویانیان: پرسپولیس دربی را می برد چون عادت به قهرمانی دارد
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سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

مناقشه بوده است.
مهر، مراسم بزرگداشت مولوی با حضور غالمرضا امامی و 
سید حسن شهرستانی، به میزبانی حسن نورانی در خانه فرهنگ 

پندار برگزار شد.
غالمرضا امامی نویسنده و مترجم در ابتدای این مراسم، به 
شرح بیاناتی درباره اندیشه و جهان بینی موالنا پرداخت و با اشاره 
به برخی اشعار موالنا، تعریفی از عرفان ارائه و مراحل آن را از 

دیدگاه این شاعر برشمرد.
این مترجم مولوی را خداوندگار عشق نامید و با بیان اینکه 
نام موالنا با نام شمس تبریزی گره خورده و همه این دو را در کنار 
یکدیگر می شناسند، گفت: دیگرانی همچون برهان الدین ترمذی، 
صالح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی نیز در سیر عرفان و سلوک 
مولوی تاثیرگذار بوده اند. به طوری که به تعبیر خود موالنا برای او 

شمس آفتاب، صالح الدین ماه و حسام الدین ستاره است.
امامی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم نه فقط اسم موالنا 

بلکه رسم او برای دوستدارانش مورد تاکید و توجه باشد.
حسن شهرستانی مدرس دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه 
ملی ایران نیز به عنوان سخنران بعدی این برنامه، صحبت از 

موالنا را کاری سهل و ممتنع خواند.
وی موالنا را ادیبی هنرمند و جامع علم و عقل و عشق 
دانست و گفت: کمتر ادیبی بین ادبای اهل عرفان می توان یافت 

که جامعیت به این گستردگی در وجودش باشد.
این پژوهشگر گفت: کار موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت 
و حقیقت بوده و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان 
مورد مناقشه بوده است. موالنا خدای تمثیل بوده و پیچیده ترین 
مفاهیم را هوشمندانه در لفافه و در قالب بیان ساده تمثیلی به 

مخاطب ارائه می کند.
خوانش ابیاتی از نی نامه موالنا و تقدیر از حسن شهرستانی 

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

»هویـت ملی« اسـاس 
دوره  نوزدهمیـن  رویکـرد 
انتخـاب کتاب دفـاع مقدس 

ست ا
بهتریـن  انتخـاب  علمـی  دبیـر 
کتاب سـال دفاع مقدس، شـعار »حفظ 
هویـت ملـی بـا تولیـد آثـار فاخـر« را 
اصل و اسـاس رویکرد نوزدهمین دوره 
انتخـاب بهتریـن کتـاب دفـاع مقدس 
افـراد  اذهـان  بایـد  و گفـت:  دانسـت 
دخیـل در امـر تولیـد آثـار فرهنگـی را 
بـه سـمت و سـوی تحقـق این شـعار 

دهیم. سـوق 
کتـاب  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
ایـران )ایبنا(، نوزدهمیـن دوره انتخاب 
بهتریـن کتاب دفـاع مقـدس به منظور 
ارزیابـی آثـار منتشـره در حـوزه دفـاع 
بـا  تـالش  بـه  نهـادن  ارج  مقـدس، 
ارزش و پایـدار فعـاالن عرصه فرهنگ 
و ادب پایـداری و نشـر فرهنگ واالی 
دفـاع مقـدس و مقاومـت، توجـه بـه 
بـا  تولیـد کتاب هـای  دسـت اندرکاران 
موضـوع اقتـدار و عـزت ملـی، تقدیـر 
)نویسـندگان،  آثـار  پدیدآورنـدگان  از 
ناشـران و...( و تبییـن مباحـث نظـری 
مقاومـت  و  مقـدس  دفـاع  ادبیـات 
بین الملل اسـالمی در مقطع سـال های 
۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سـال ۱۴۰۰ برگـزار 

می شـود.
به منظور آشـنایی بیشـتر با نحوه 
برگـزاری ایـن دوره، گفت وگویـی بـا 
علمـی  دبیـر  فروغـی؛  محمدقاسـم 
دفـاع  کتـاب سـال  بهتریـن  انتخـاب 
مقـدس انجـام داده ایم که شـرح آن را 

می خوانیـد. ادامـه  در 
کتـاب  انتخـاب  فراینـد  اصـوال 
دفـاع مقـدس دارای چـه کارکردهایی 
در عرصـه تولیـد کتـاب دفـاع مقـدس 
اسـت؟ طراحـی و اجـرای ایـن برنامـه 
نگاهـی به آسیب شناسـی و رفـع موانع 
تولیـد کتـاب هـم دارد؟ آیـا در طـرح 
اولیـه این برنامه آینده فراگیر و توسـعه 
بخـش موضوعـات و تنـوع رویکردهـا 

نیـز درنظـر گرفته شـده اسـت؟ 
و  بنیان هـا  بـه  ل  سـؤا یـن  ا
نگاه هـای اولیـه در طراحی ایـن برنامه 
اشـاره می کنـد. مسـلما کسـانی که در 
پایه ریـزی این برنامه شـرکت داشـتند، 
نگاهـی بـه آینـده نیـز داشـته اند و کار 
را از یـک برنامـه مقطعـی و گـزارش 
در  اینجانـب  دیده انـد.  فراتـر  سـالیانه 
آن زمـان کـه ایـن برنامه اجرایی شـد 
انتشـارات  و  ادبیـات  مدیـر  به عنـوان 
بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای 
دفاع مقدس مشـغول بـه فعالیت بودم، 
ایـن برنامـه را در سـال ۱۳۷۰ به آقای 
چمـران کـه ریاسـت بنیاد را بـر عهده 

داشـتند، پیشـنهاد کـردم.

پـس از کسـب موافقـت ایشـان، 
دسـت اندرکاران  حضـور  بـا  جلسـاتی 
ایـن عرصـه که از سـپاه، ارتـش، حوزه 
هنـری و برخـی از مراکز دیگـر بودند، 
برگـزار شـد و پس از اسـتقبال آن ها از 
ایـن برنامه، کار طراحـی و برنامه ریزی 
آغاز و در اولین قدم شـورایی از بزرگان 
ایـن عرصه همچون آقایان سـرهنگی، 
بهبـودی و نیکخواه تشـکیل دادیم که 
سیاسـت گذار  به عنـوان  کار  رونـد  در 
حضـور داشـته باشـند و بـر رونـد کار 
نظـارت کنند که خوشـبختانه با درایت 
شـکل  کار  بزرگـواران  ایـن  تدابیـر  و 
گرفـت و در اولیـن دوره آثـار مربوط به 
دوران دفـاع مقدس ارزیابی و منتخبان 
آثـار برتـر معرفی شـدند که متأسـفانه 
برخی از این مسـئوالن امروزه در جمع 
اهالـی فرهنـگ دفاع مقدس نیسـتند و 

بـه سـوی غفران الهـی پـرواز کردند.
 بـا گذشـت زمـان، ایـن برنامـه 
و  ارزشـمند  حرکـت  یـک  به عنـوان 
ضروری در جامعه فرهنگی، پژوهشـی، 
ادبـی و هنـری کشـور قـوام یافـت و 
بـارور شـد و امـروز می بینیـم کـه ۱۸ 
دوره از ایـن فعالیت پشت سـر گذاشـته 
شـده و هرسـال غنی تـر از سـال قبـل 
بـه مرحله اجـرا درآمده اسـت. مسـلما 
انتظـار مـی رود که کارها نیـز رفته رفته 
به تکامل نزدیک شـود و ضمن توسـعه 
در کیفیـت و کمیـت، شـرایط بهتـری 

بـرای عرضـه نشـر فراهم شـود.
کار  در  مسـلما  رویکـرد  ایـن   
رعایـت  نیـز  ارزیابی هـا  و  داوری هـا 
خواهـد شـد و بـا دقـت و حساسـیت 
بیشـتر در روند کارهـای اجرایی اعمال 
می شـود. مـا از دوره های اخیـر رویکرد 
کیفیت محـور را مدنظـر قـرار دادیـم و 
بـا سیاسـت گذاری دقیـق در سـازمان 
ادبیـات و تاریـخ دفـاع مقـدس بنیـاد 
حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع 
و  باکیفیت تـر  فضاهـای  بـه  مقـدس 
داریـم و خواه ناخـواه  توجـه  تازه تـری 
دبیـر، دبیرخانـه و عوامل دسـت اندرکار 
ایـن برنامـه نیـز باید طوری بـه اجرای 
برنامه هـا و رویکردهـا بپردازند که این 
سیاسـت تحقـق یابـد و در رونـد تولید 
کتـاب، ظرفیت هـا و امکانـات تازه تری 
بـرای کار پدیـد آید. این امکان سـنجی 
مسـلما بایـد بـا برنامه ریـزی و تعامـل 
این صـورت  غیـر  در  شـود،  دنبـال 
رسـید.  دلخـواه  نتایـج  بـه  نمی تـوان 
درواقـع ایـن کار، تیـم ملـی می طلبـد، 
لذا باید مشـارکت و همکاری در سـطح 
ملـی به وجود آید و بـرای این مهم نیاز 
بـه تعامل با مجموعه ها و سـازمان های 
مرتبـط بـا ایـن کار خواهیـم بـود و ما 
در ایـن دوره هـای اخیـر توانسـته ایم با 
رایزنـی و تعامـل با دیگـر مجموعه ها، 
زمینـه  ایـن  در  را  مؤثـری  مشـارکت 

کنیم. فراهـم 
 اسـتقبال و اهتمـام مراکـز دیگـر 
نیـز بـا توجه به شـرایط و ضرورت های 
جامعـه اثربخـش بـوده و روز بـه روز به 
کارایـی و بازدهـی فعالیت هـا افـزوده 
شـده اسـت. در دوره نوزدهم نیز سـعی 
تعـداد  بـا  اسـاس  ایـن  بـر  می شـود 
همـکاری  مجموعه هـا  از  بیشـتری 
و تعامـل کنیـم تـا کار، جنبـه ملـی و 

کند. پیـدا  مشـارکتی 
 نوزدهمیـن دوره انتخـاب کتـاب 
دفـاع مقـدس چگونـه بـه مرحلـه اجرا 
»حفـظ  شـعار  طـرح  و  درمی آیـد؟ 
هویـت ملـی بـا تولیـد آثـار فاخـر« به 

چـه منظـور اسـت؟
فرهنگـی  هـر حرکـت  در  اگـر   
نداشـته  وجـود  هدف محـور  رویکـرد 
باشـد، مسـیر و نقشه راه با سـلیقه ها و 
تنـوع نگاه هـای غیرمنطبـق بر مسـیر 
خواهـد  دنبـال  مطلـوب  و  صحیـح 
اولیـه  اصـول  مـا همـان  شـد. شـعار 
و مسـلمی اسـت کـه در کارهـای مـا 
اصـول  و  مبناهـا  شـود.  لحـاظ  بایـد 
بایـد بـه طـرح برنامه هـا و اجراهـای 
منطبـق  هدف گـذاری  بـر  منطبـق 
شـوند، لـذا بـر اسـاس شـعار »حفـظ 
فاخـر«،  آثـار  تولیـد  بـا  ملـی  هویـت 
اصـل و اسـاس رویکـرد مـا در کارهـا 
محورهایـی  و  مطالـب  حـاوی  بایـد 
باشـد کـه نشـان دهنده حفـظ و ترویج 
هویـت ملـی باشـد. بحث هویـت ملی 
یکـی از موضوعاتـی اسـت کـه مقـام 
آن  بـر  سال هاسـت  رهبـری  معظـم 
تأکیـد کرده انـد و مشـخصه هایی نیـز 
بـرای آن بیـان فرمودنـد. هویـت ملی، 
اسـاس و پایـه اقتدار و مانـدگاری نظام 
و فرهنگ ماسـت و چنانچه ما در تولید 
آثـار بـه ایـن امـر بی توجه یـا کم توجه 
آموزه هـای  و  باورهـا  مسـلما  باشـیم، 
کم کـم  نیـز  را  اعتقـادی  و  فرهنگـی 
بی هویتـی  دچـار  و  کـرده  فرامـوش 
یـا بحران هـای فرهنگـی و دنیازدگـی 

خواهیـم شـد.
از  یکـی  ملـی،  هویـت  بحـث   

مهم تریـن موضوعاتـی اسـت کـه باید 
بـر آن تأمـل کـرد و بـا مداقـه در آن، 
اذهـان افـراد دخیـل در امـر تولیـد آثار 
فرهنگـی را بـه سـمت و سـوی کامل 
و دقیـق آن سـوق داد. بحـث بحـران 
هویت در دنیا مطرح است و دشمنان از 
هر وسیله ای برای زدودن آثار فرهنگی 
هـر ملتـی تـالش می کننـد. بنابرایـن 
وظیفه ماسـت که هرچه بیشـتر در این 
عرصـه تـالش کنیم تا گذشـته، تاریخ، 
فرهنـگ و ادبیـات خودمـان را غنی تـر 
کـرده و جلوه هـای کمـال و زیبایـی را 

در آن هـا مشـهود و بـارز کنیم.
 غنـای فکری و ملـی ایرانیان در 
طـول تاریـخ، زبانـزد همـه ملت هـا و 
صاحبان اندیشـه در جهان بوده اسـت. 
حکمـا، فالسـفه، دانشـمندان و ادیبان 
ایـن سـرزمین آثـاری مانـدگار بـرای 
تاریـخ و زندگی بشـر خلـق کرده اند که 
اغلـب آن ها سرشـار از حکمت انسـانی 
و باورهـای دینـی و تاریخـی زندگـی 
ایـن مرز و بوم اسـت. چرا از گذشـته و 
تاریـخ خود غافل باشـیم و این گنجینه 
و ذخیـره بی نظیـر را در هجوم تبلیغات 
و فرهنـگ سـلطه تقویـت نکنیـم کـه 
تـوان مقابلـه و دفـع آن هجمه های پر 

فریب را داشـته باشـد؟
 در ایـن مجـال بنـا نـدارم که به 
طـرح مطالـب شـعارزده بپـردازم. بلکه 
جوهـر فرهنـگ غنـی ایـن سـرزمین 
کـه  اسـت  شـگرف  و  عظیـم  آنقـدر 
نیـاز بـه مبالغـه و بزرگ نمایـی نـدارد. 
در حالـی کـه بـه یـک از هـزاران آن 
هویـت،  نپرداخته ایـم.  تاکنـون  نیـز 
وجـودی  جوهـر  اسـاس  و  حاصـل 
دغدغه هـا  و  باورهـا  و  انسان هاسـت 
عرصـه  بنابرایـن  می دهـد،  شـکل  را 
مهم تریـن  از  یکـی  مقـدس  دفـاع 
موضوعـات  ایـن  هندسـه  و  جغرافیـا 
شـناخت  و  تبییـن  بـرای  مـا  اسـت. 
ایـن موضـوع بـا محورهـای علمـی و 
پژوهشـی وارد گفت وگـو شـده ایم تـا 
گفت وگوهـای  و  نشسـت ها  ره آورد  از 
آن  در  اندیشـمندان  و  فرهیختـگان 
مجموعـه ای  نیـم  ا بتو مجموعه هـا 
مکتـوب فراهم کنیم کـه در آن به این 
موضـوع بـه صـورت مشـروح پرداخته 
شـده باشـد و تولیدکننـدگان بـا مدنظر 
قـرار دادن آن، کمـال و غنـای مکتوب 
خـود را هـر چـه بیشـتر بـر آن اسـاس 
قـرار دهند تا در آینده تولیدات سراسـر 
حکمت و باورهای هویت سـاز را شـاهد 
باشـیم و دغدغه هـا و ارزش های فرارو 
را از ظرفیت هـا و اسـتعدادهای شـکوفا 
شـده سرشـار کنیـم. ایـن مهـم جز در 
سـایه اندیشـه و و خـردورزی حاصـل 
ملـی  هویـت  عرصـه  شـد.  نخواهـد 
کنکاشـی جامـع و کامـل را می طلبـد 
کـه امیـد اسـت در فرآینـد برنامه ریزی 

شـده حاصـل شـود.
دوره  ایـن  جنبـی  برنامه هـای 
بـه چـه موضوعاتـی اشـاره دارد؟ قـرار 
اسـت که غیـر از انتخاب کتـاب به چه 
موضوعـات و عرصه هایی توجه شـود؟

بـه  ایـن دوره چرخـه کتـاب  در 
طـور کامـل دیده شـده و شـامل بحث 
سـوژه یابـی، تألیـف، تدویـن، ارزیابی، 
مهندسـی کتـاب، چـاپ و توزیـع، نقـد 
کتابخانـه ای  فعالیت هـای  معرفـی،  و 
و کتابـداری، بحـث رسـانه ای کتـاب، 
بحـث عرضـه و فروش کتاب، مسـابقه 
چنـد  و  خالصه نویسـی  کتابخوانـی، 
موضـوع دیگـر اسـت. امیدواریـم کـه 

در ایـن برنامـه بتوانیـم یـک فعالیـت 
باشـیم  داشـته  را  کامـل  و  مطلـوب 
صمیمانـه  همـکاری  و  تعامـل  بـا  و 
مجموعه هـای مرتبـط کاری شایسـته 
با مشـخصه های ملی را سـر و سـامان 
دهیـم و ایـن جـز با تعامـل و همکاری 
صادقانه و مخلصانه همه دسـتگاه های 

مرتبـط انجـام نمی شـود.
شـرایط اقتصـادی امروز، مسـلما 
خواهـد  باعـث  را  محدودیت هایـی 
شـد، امـا با مجاهـده و تـالش عزیزان 
عرصـه  ایـن  در  متعهـد  و  خـدوم 
را  مشـکالت  از  بسـیاری  می تـوان 
نادیـده گرفـت. در این دوره قرار اسـت 
کـه از طریق کتابخانه های کشـوری و 
همچنیـن کتابخانه های دفـاع مقدس، 
مسـابقه کتابخوانـی و خالصه نویسـی 
کتاب هـای دفـاع مقدس برگزار شـود. 
باشـد،  مهیـا  شـرایط  اگـر  همچنیـن 
مسـابقه داستان نویسـی بـرای جوانـان 
طریـق  از  دانش آمـوز  نوجوانـان  و 
مجموعه هـای کانـون پـرورش فکری 
و آمـوزش و پـرورش برگـزار می شـود.

 همچنیـن، دوره نوزدهـم بنا دارد 
کـه نشسـت های متعـدد در حوزه های 
مختلـف نشـر را برگزار کنـد و ماحصل 
و  رسـانه ها  در  در  عرضـه  آن ضمـن 
بـه صـورت کتـاب،  فضـای مجـازی 
تدویـن و منتشـر شـود. اصـوال دوره 
در  جریان بخشـی  به دنبـال  نوزدهـم 
موضـوع فرهنـگ، ادبیات، هنـر، تاریخ 
و پژوهـش دفـاع مقـدس اسـت و اگر 
شـرایط اجـازه دهـد در بحـث تبییـن 
فرهنگ و ادبیات اسـالمی چند نشست 
جامـع و کامـل برگـزار خواهیـم کـرد 
تـا بـه شـرح مشـخصه های مقاومـت 

بین الملـل اسـالمی بپردازیـم.
در  می تواننـد  نیـز  ناشـران  یـا   
فرآینـد  کننـد؟  شـرکت  برنامـه  ایـن 
جمـع آوری آثار چگونه اسـت و تاکنون 
چـه اقداماتـی در در این زمینه به عمل 
آمـده اسـت؟ همچنین بحـث داوری ها 

از چـه زمانـی آغـاز می شـود؟
کار جمـع آوری آثـار شـروع شـده 
و در اینجـا از ناشـران و عزیزانـی کـه 
در ایـن عرصـه تـالش دارنـد تقاضـا 
می کنیـم برای شـرکت در ایـن برنامه 
یـک نسـخه از آثاری که سـال انتشـار 
دبیرخانـه  بـه  باشـد،   ۹۸ و   ۹۷ آنهـا 
نوزدهمیـن دوره انتخـاب کتـاب دفـاع 
بـه نشـانی: تهـران، خیابـان  مقـدس 
مطهـری، خیابـان میرعمـاد، پالک ۴، 
سـازمان ادبیـات و تاریخ دفـاع مقدس 
دبیرخانه نوزدهمین دوره، ارسـال کنند 
تـا پـس از جمـع آوری تمامـی آثـار که 
مهلـت ارسـال آن هـا تـا ۱۵ مردادمـاه 

اسـت، کار داوری آن هـا آغـاز شـود.
موضوعـات  در  کارهـا  مسـلما   
بیسـت گانه فعلـی تقسـیم می شـوند و 
پـس از تشـکیل گـروه داوری و توجیه 
ایـن دوره و  آن هـا نسـبت بـه شـعار 
زمینـه،  ایـن  در  همفکـری  و  تعامـل 
داوری  کار  و  تهیـه  داوری  فرم هـای 
به طـور رسـمی از شـهریور یـا مهرمـاه 
آغاز خواهد شـد. در این دوره مسـلما با 
توجه به حساسـیت موجـود در گزینش 
آثـار فاخر، فرم هـای داوری نیز بازبینی 
می شـوند و مشـخصه های امتیازدهـی 
در شـکل جدیـد طراحـی خواهد شـد. 
ترکیـب داوران نیـز لزوما نیـاز به تغییر 
نـدارد، امـا احتمـال دارد کـه در برخی 
از گروه هـا داوران دیگـری جایگزیـن 
شـوند یـا چنانچـه توفیـق همـکاری با 
برخی از افراد دوره های قبل را نداشـته 
باشیم از حضور داوران مجرب و متعهد 

دیگـری بهـره خواهیـم برد.
 دوره های گذشـته با هیچ مشکلی 
در  و  نبودیـم  روبـه رو  داوری  رونـد  در 
این جا الزم اسـت کـه از تمامی داورانی 
کـه در دوره هـای قبـل به ویـژه از دوره 
هفدهم که تغییر رویکرد در کار داشـتیم 
کمـال تشـکر را داشـته باشـم کـه بـا 
تحمـل انـواع مشـکالت، کاری در خور 
و شایسـته انجام دادنـد و با نهایت دقت 
و انصاف، داوری ها را به پایان رسـاندند. 
مـا بنـا داریم کـه مانند دوره هـای قبل، 
داور ممتاز و منتخب دوره نوزدهم را نیز 
معرفی کنیم و برای این کار الزم اسـت 
که به روند کار داوری حسـاس باشـیم.

محمدقاسم فروغی مطرح کرد؛

حفظ هویت ملی با تولید آثار فاخر

»پساحقیقت« به بازار نشر رسید
کتاب »پســاحقیقت« نوشــته 
روزنامه نــگار  بــال«  »جیمــز 
بریتانیایــی و برنــده جایــزه پولیتزر 
ــی«  ــعود میرزای ــه »مس ــا ترجم ب

منتشــر شــد.
عواقــب تولیــد و انتشــار انبوه 
مطالــب جعلــی، مبتــذل و مزخرف 
حتــی بــرای رســانه هــای صــادق 
ــان  ــالش ش ــه ت ــدی ک و متعه
گــزارش منصفانــه و دقیق مســائل 
ــی  ــنگین م ــیار س ــز بس اســت نی
ــه ای کــه ممکــن  ــه گون باشــد ب
اســت تــالش شــان نــاکام بمانــد. 
دلیــل آن هــم روشــن اســت؛ 

فرهنــگ و هنجارهــای حاکــم بــر چنیــن رســانه هایــی کــه عمیقــًا عادت 
کــرده انــد اســتدالل هــای مخالــف و موافــق را بــه طــور متــوازن در مورد 
یــک موضــوع پوشــش دهنــد، نمــی توانــد از پــس تهاجــم همــه جانبــه 
ــرای  مطالــب مزخــرف برآیــد. در واقــع کار جریــان اصلــی رســانه ای ب
مقابلــه بــا اشــاعه دهنــدگان مطالــب جعلــی، مثــل وارد شــدِن بــا چاقــو 

بــه یــک جنــگ مســلحانه تمــام عیــار اســت )ص. ۲۷(.
ایــن بخشــی از پیشــگفتار جیمــز بــال James Ball بــر کتــاب 
ــه  ــی ب ــار جعل ــد دارد، دیگــر اصطــالح اخب پســاحقیقت اســت کــه تاکی
ــرف  ــذل و مزخ ــب مبت ــم مطال ــم عظی ــف حج ــرای توصی ــی ب تنهای

ــد. ــت نمــی کن کفای
ایــن روزنامــه نــگار بریتانیایــی بــا بررســی زمینــه هــای بــه وجــود 
آمــدن چنیــن وضعیــت آشــفته ای، تاکید مــی کنــد: سیاســتمداران عمومًا 
بــه طــور ناگهانــی کــّذاب نشــده انــد. رســانه هــا هــم بــه طــور ناگهانــی 
بــه ســمت دروغ و دروغگویــی متمایــل نشــده انــد و بــه رغــم ادعاهــای 
مطــرح شــده، عامــه مــردم نیــز احمــق تــر و ســر بــه هواتــر نشــده انــد، 
بلکــه برعکــس بــه طــور میانگیــن تــوده هــای مــردم امــروز تحصیــل 
کــرده تــر و آگاه تــر از هــر زمــان دیگــری هســتند. پــس چــرا اکنــون 

دروغ، ابتــذال و مزخــرف در حــال ارتقــاء و اســتیال اســت؟
ترجمــه ایــن کتــاب کــه نحــوه تســخیر جهــان توســط اخبــار جعلــی 
ــا و آمریــکا بررســی  ــا مطالعــه چنــد مــورد عینــی در اروپ و مبتــذل را ب
کــرده، در چهــار فصــل و ۱۱ گفتــار و از ســوی انتشــارات روزنامــه ایــران 

روانــه بــازار کتــاب شــده اســت.
»قــدرت ابتــذال و دروغ«، »چــه کســانی دروغ و ابتــذال را اشــاعه 
مــی دهنــد؟«، »چــرا مطالــب دروغ و مزخــرف تاثیرگذارنــد؟« و »چگونــه 
جلــوی مطالــب دروغ و مزخــرف را بگیریــم؟« عناویــن اصلــی فصــول 
چهارگانــه کتــاب پســا حقیقــت )جهان در تســخیر اخبــار جعلــی و مبتذل( 

ــد. ــکیل می دهن را تش
نویســنده کــه همــکاری بــا روزنامه هایــی چــون گاردین و واشــنگتن 
پســت را در کارنامــه حرفــه ای خــود دارد در بخش هــای مختلــف کتــاب 
ــم  ــد و ه ــخ ده ــم پاس ــواالت مه ــن س ــه ای ــم ب ــد ه ــی کن ــالش م ت
ــا پدیــده اخبــار جعلــی و مبتــذل را  ــه ب ــرای مقابل راهکارهــای عملــی ب
ارائــه کنــد، امــا در عیــن حــال اعتــراف مــی کنــد: واقعیــت بســیار پیچیده 

تــر از ایــن حــرف هــا اســت.
ــان  ــی بی ــل قدیم ــک ضــرب المث ــی در ی ــه خوب ــت ب ــن وضعی ای
ــش را  ــه های ــد چکم ــت بخواه ــه حقیق ــن ک ــل از ای ــت؛ »قب ــده اس ش
ــه  ــر آنچــه ک ــرده اســت.« ه ــان را طــی ک بپوشــد، دروغ نیمــی از جه
در ایــن کتــاب بیــان شــده در واقــع ایــن هشــدار را بــه مــا مــی دهــد 
ــا  کــه چــرا فرآیندهــای کنتــرل واقعیــت و اعتبارســنجی حتــی وقتــی ب
دقــت کامــل بــا هــم تجمیــع مــی شــوند، بــاز هــم بــرای عقــب رانــدن 
مطالــب جعلــی و مزخــرف مشــکل دارنــد و مــدام در حــال دســت و پــا 

ــتند )ص. ۳۲۹(. زدن هس
ــه ای  ــز در مقدم ــران نی ــه ای ــدی شــفیعی مدیرمســئول روزنام مه
کــه بــر ایــن کتــاب نوشــته، مقابلــه بــا اخبــار جعلــی را ضرورتــی فــوری 
ــی  ــار جعل ــده اخب ــا پدی ــه ب ــرای مقابل ــرده اســت: ب ــد ک ــده و تاکی خوان
کــه بــا ظاهــری موجــه و حتــی فریبنــده، کل نظــام هــای دموکراتیــک 
و جریــان اصلــی رســانه ای را در جهــان در معــرض تهدیــد قــرار داده، 
اقــدام فــوری و عاجــل ضــروری اســت ولــی بــدون تردیــد نحــوه تنظیــم 
و اعمــال مقــررات در ایــن حــوزه، عــاری از جنجــال و ســروصدا نخواهــد 
ــوان  ــه عن ــی کــه خــود را ب ــار جعل ــود. چــرا کــه سانســور برخــط اخب ب
اخبــار واقعــی و اصیــل جــا زده انــد، احتمــااًل در ابتــدا عواقــب و بازتــاب 

هــای منفــی زیــادی بــه دنبــال خواهــد داشــت )ص. ۱۸(.
ــی  ــه ای، - فن ــوازن حرف ــادل و ت ــراری تع ــزوده اســت: برق وی اف
ــا اخبــار جعلــی و فریبکارانــه بــدون  و حقوقــی در ایــن زمینــه مقابلــه ب
لطمــه زدن بــه اخبــار واقعــی ولــی ناخوشــایند- مهمتریــن چالــش ســال 
هــای آینــده خواهــد بــود کــه بــرای گــذار موفقیــت آمیــز از آن همــکاری 
رســانه هــای اصیــل، کارشناســان و متخصصــان عرصــه ارتباطــات، دولت 
هــا، ســازمان هــای بیــن المللــی و نهادهــای غیردولتــی و بــه ویــژه مراکز 

آموزشــی و آکادمیــک ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت )همــان(.
آلکــس گیبنــی مستندســاز برنــده جایــزه اســکار دربــاره کتــاب پســا 
حقیقــت معتقــد اســت: در عصـــر ترامــپ اخبارجعلــی و مبتــذل مثــل یک 
ویــروس همــه جــا پخش می شــد. جیمـــز بـــال در ایـــن کتـــاب تالش 
کـــرده اســـت بـــا حضـــور در آلوده تریــن مناطــق، راهی بـــرای متوقف 

کــردن اشـــاعه اخبارجعلــی و مبتــذل در جهــان پیـــدا کند.
آلــن ُرســبریجر ســردبیر ســابق روزنامــه گاردیــن نیــز در اظهارنظری 
پســا حقیقــت را یــک کتــاب مهــم خوانــده کــه در بهتریـــن زمــان ممکن 
و توســـط یکی از تیزهوش تریـــن و خـــوش فکرتریـــن روزنامـه نگاران 

عصـــر جدید به رشـــته تحریـــر درآمده اسـت.
چــاپ نخســت کتــاب پســا حقیقــت بــا زیرعنــوان جهان در تســخیر 
اخبــار جعلــی و مبتــذل در ۴۱۲ صفحــه در دســترس عالقــه منــدان قــرار 
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پروانه رسولی خوشبخت

رییس دانشگاه الزهرا)س(:
آثار دانشجویی جشنواره پروین اعتصامی در شرایط کرونا 

آرامش بخش بود
 رییس دانشگاه الزهرا)س( گفت: 
کننده  دانشجویان هنرمند شرکت  آثار 
در جشنواره فرهنگی، هنری و اجتماعی 
پروین اعتصامی در دوران سخت کرونا 

آرامش بخش بود.
 مهناز مالنظری روز دوشنبه در 
مراسم اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی، 
هنری و اجتماعی پروین اعتصامی به 
صورت مجازی افزود: این جشنواره در 

این یک و سال و نیم زمان کرونایی که میزبان حضور دانشجویان نیستیم، 
فرصتی است که نگاهی به فعالیت هنری دانشجویان شود.

وی ادامه داد: در زمان های سخت به هر دلیل و بهانه ای اشعار شعرا 
و فعالیت هنرمندان آرامش بخش بوده است، در این ایام ضمن پاسداشت 
پروین اعتصامی فرصتی ایجاد شد که با دیدن فعالیت  های هنری جوانان 

حال دلمان خوب شود.
رییس دانشگاه الزهرا خطاب به دانشجویان شرکت کننده در جشنواره 
فرهنگی، هنری و اجتماعی پروین اعتصامی خاطرنشان کرد: همه هنرمندان 
ما  دل  در  را  خود  روح  زیبایی  شما  هنرنمایی  با  که  بدانید  دانشجویان  و 

شریک کرده اید.
مالنظری یادآور شد: تفاوت انسان با سایر موجودات در همین توانمندی 

و خلق است، دانشجویان و جوانان کار هنری را آفریده و خلق کرده اند.
وی عنوان کرد: امید است در این اختتامیه از راه دور و با شیوه های بهره 
مندی مجازی ارتباط برقرار شود. با وجود اینکه دلتنگ حضور دانشجویان در 
دانشگاه  هستیم، اما کرونا نتوانست ما را محدود کند، از این رو به صورت 

مجازی نیز زبان هنر جوانان به ما رسیده است.
به گزارش ایرنا، اولین جشنواره ملی پروین به میزبانی دانشگاه الزهرا، با 
همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و معاونت ریاست جمهوری در امور 
زنان و خانواده به  عنوان عرصه تجلی توانمندی ها و استعدادهای ارزشمند 
دانشجویان دختر و بستر مناسبی برای انعکاس ظرفیتهای قابل توجه این 
گروه، با هدف شناسایی، معرفی و ارتقای ظرفیت ها ، استعدادها و توانمندی 
های دختران دانشجو در زمینه های فرهنگی و اجتماعی به منظور اثربخشی 

آنان در پیشبرد اهداف توسعه ای کشور در سطح سراسری برگزار شد.
وزارت  تابعه  های  دانشگاه  در  تحصیل  به  شاغل  دختر  دانشجویان 
علوم، تحقیقات و فناوری اعم از دانشگاه های دولتی ، پیام نور، جامع علمی 
کاربردی، فرهنگیان و فنی و حرفه ای در این رویداد ملی شرکت کردند و 
دستاوردها و توانمندی های آنها در زمینه های ادبی)شامل شعر، داستان، 
دل نوشته، نمایشنامه، فیلم نامه(، هنری )شامل فیلم کوتاه، عکس، هنرهای 
تصویری، هنرهای تجسمی، هنرهای کاربردی(، علمی )تلخیص کتاب، نقد 
کتاب( طرح و ایده با رویکردهای اجتماعی) مسئولیت اجتماعی، آسیب های 
اجتماعی، خانواده، هویت ملی،  توسعه  اجتماعی، محیط زیست، مدیریت، 
کرونا، جمعیت و ...(، فرهنگی )مذهبی، آداب و رسوم، سبک زندگی و ...( و 

موضوع آزاد با یکدیگر رقابت کردند.

شاعران و نویسندگان، دوره کرونا شور زندگی را در مردم 
زنده نگه داشتند

وزارت  فرهنگی  امور  معاون   
اشاره  با  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
در  گفت:  جهان،  فعلی  وضعیت  به 
دوران شیوع ویروس کرونا، شاعران و 
نویسندگان تالش کردند در قالب زیبا 
و هنری شعر و داستان، امید به زندگی، 
زنده  مردم  در  را  زندگی  شور  و  نشاط 
نگه دارند و اجازه ندهند سنگینی این 

مصیبت بر آنها آوار شود.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، 
در آخرین بخش »وبینار بین المللی ادبیات در روزگار کرونا« که ظهر امروز 
)یکشنبه بیستم تیرماه ۱۴۰۰( برگزار شد، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، گفت: ادبیات فارسی از مضامین و مفاهیمی 
اعم از شادی و غم ُپر است؛ این مفاهیم بازآفرینی تجربه های زیسته مردم 
داستان  قالب  در  و  زبان شعر  در  و شادی  تجربه های غم  بازگویی  است. 
درس آموزی های زیادی برای خوانندگان دارد؛ به ویژه می تواند برای کسانی 
که بعد از وقوع این تجربه ها، اشعار و داستان ها را می خوانند درس آموز بوده 
و برانگیزاننده احساسات باشد و در آنها همدردی و همدلی ایجاد کند. این 

امر برای کسانی که گرفتار مصیبت شدند، مهم و سودمند است.
بر  تاکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاون 
این که شعر و داستان برای کسانی که با این بیماری ها مواجه هستند، نقش 
تسکینی و درمانی دارد، اظهار کرد: همچنین شعر و داستان می تواند توجه 
افراد دیگری را به مصیبت زدگان معطوف کند. این اتفاق عنصر ارزشمندی 
است که از عهده شعر و داستان بر می آید. در دوران شیوع ویروس کرونا 
شاعران و نویسندگان تالش کردند در قالب زیبا و هنری شعر و داستان، 
امید به زندگی، نشاط و شور زندگی را در مردم زنده نگه دارند و اجازه ندهند 
سنگینی این مصیبت بر آنها آوار شود؛ بلکه با احساس همدردی و غم خواری 

درصدد جبران این مشکل برآمدند. 
وی افزود: در ایام کرونا، امکان حضور برای تسلی و همدردی با افرادی 
که مصیبت داشتند فراهم نبود اما شعر و ادبیات داستانی توانست تا حدی 
این نقیصه را برطرف کند. وظیفه خود می دانم از همه شاعران و نویسندگان 
در کشورهای مختلف از جمله ایران و کشورهای همسایه که توانستند به 
زبان فارسی این نقش را ایفا کنند و روح زندگی و نشاط را زنده نگه دارند 
تقدیر و تشکر کنم.وبینار بین المللی »ادبیات در روزگار کرونا« با حضور ۱۵ 
استاد از ۵ کشور هند، افغانستان، ایران، پاکستان و عراق در روزهای شنبه 
و یکشنبه )نوزدهم و بیستم تیرماه ۱۴۰۰( به صورت مجازی از سوی خانه 

کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
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از راست: نصراهلل حدادی، سید فرید قاسمی، احمد مسجد جامعی 
و محمد محمدی اردهالی اختصاصی دنیای جوانان

کاشکی یک شاخه گل 
بر گیسوانت می زدی

عمران صالحی

من تو را هر جا که دیدم با خودت گل داشتی
آمدی خندان و در چشمان من گل کاشتی

زرد و سبز و نیلی و سرخ و سفید و صورتی
رنگ ها را توی چشمم روی هم انباشتی

توی گلدان پبش هم چیدی سفید و سرخ را
مثل چی؟ آمد به یادم مثل قهر و آشتی

بوسه ای دزدانه از لب های خندانت بده
تا بگویم الله ها را از کجا برداشتی

کاشکی یک شاخه گل بر گیسوانت می زدی
می شدی تنها مرا آیینه می پنداشتی
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رابطه جشنواره کن و شیوع کرونا

هنری  مدیر   ، فرمو تیه ری 
شیوع  یعه  شا کن  فیلم  ره  جشنوا
شهر  این  در  کرونا  ویروس  گسترده 
تاکید  و  را رد  فرانسه  ساحلی جنوب 
کرد در روزهای اخیر حتی یک نمونه 
آزمایش کرونا مثبت هم در جشنواره 

دیده نشده است. در روزهاي اخیر شایعه شده 
بود که این جشنواره به شیوع کرونا در این منطقه کمک کرده و حتي 
برخي از خبرگزاري ها به شدت به آن پرداختند ولي مشخص شد که این 
موضوع در حد شایعه بوده است! تیه ري فرمو عصر روز گذشته پیش از 
نمایش یکی از فیلم های حاضر در بخش نوعی نگاه بیانیه جشنواره را 
برای حاضران در سالن خواند و به همه مهمانان جشنواره و ساکنان شهر 
آزمایش های کرونا حتی یک مورد مثبت  تمام  از مجموع  داد  اطمینان 

هم گزارش نشده است.

صفر تا سکو در آمریکا اکران شد

به   ، سکو تا  صفر  مستند 
و  مصیبی  سحر  نی  ا د گر ر کا
تهیه کنندگی  مهتاب کرامتی و طهورا 
آمریکا  سینماهای  در  لقاسمی  بوا ا
جذاب  مستند  این  می شود.  اکران 

 Venera را  آن  بین المللی  پخش  که 
Films برعهده دارد، از دیروز نمایش خود 
را در سینماهای شهرهایی چون لس آنجلس، سان فرانسیسکو، شیکاگو، 
کلمبیا، دیترویت میشیگان و دورهام آغاز کرده است. این مستند در حال 
حاضر در آمریکا به دو صورت حضوری و آنالین اکران شده  است. صفر 
تا سکو مستندی از زندگی خواهران منصوریان، قهرمانان ووشوی ایرانی 
است که تاکنون موفق به دریافت جوایزی از جشنواره های ریندنس لندن، 
کویین پالم آمریکا، فیلم زنان ایتالیا، سینما حقیقت و... شده است و تحسین 

بسیاري از سینمایي ها را با خود به همراه داشته است.

مسابقه موسیقی الکتروآکوستیک

ششمین  به  آثار  ارسال  مهلت 
سیقی  مو ی  ز هنگسا آ بقه   مسا
الکتروآکوستیک، جایزه رضا کروریان 
تا نهم مهرماه تمدید شد. امسال برای 
اولین بار مسابقه به صورت بین المللی 

برای  فراخوان  ابتدا  شد.  خواهد  برگزار 
آهنگسازان مقیم ایران منتشر شد و سپس 
گروه موسیقی یارآوا تصمیم به برگزاری این مسابقه در سطح بین المللی 
برای  نیز  فراخوانی  ایران،  مقیم  آهنگسازان  فراخوان  بر  عالوه  گرفت. 
آهنگسازان خارجی در نظر گرفته شد. مهلت ارسال آثار این دو فراخوان 
متفاوت بود. طبق فراخوان اولیه، آهنگسازان مقیم ایران تا ۳۱ تیرماه و 
آهنگسازان خارجی تا ۹ مهر ماه فرصت داشتند تا قطعه خود را تصنیف 
کنند اما با توجه به درخواست آهنگسازان ایران مهلت آنها نیز تا روز ۹ 

مهرماه تمدید شد.
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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

پوریا پورسرخ با مدیترانه در سینما

به  نه،  ا مدیتر یی  سینما فیلم 
کارگردانی هادی حاجتمند به زودی 
اکران خود را در سینماها آغاز خواهد 
کرد. این فیلم سینمایی به کارگردانی 
هادی حاجتمند و تهیه کنندگی رشید 
سینماهای  در  زودی  به  حاجتمند 

مدیترانه  شد.  خواهد  اکران  کشور  سراسر 
و  زارع  قاسم  بهرنگ علوی،  پورسرخ،  پوریا  مهراوه شریفی نیا،  بازی  با 
علیرضا اسحاقی روایتگر عاشقانه ای ناآرام است که پخش سینمایی آن 
را موسسه بهمن سبز حوزه هنری برعهده دارد. دومین ساخته بلند هادی 
حاجتمند درون مایه اجتماعی دارد و به زندگی زوج عاشقی می پردازد که 
درگیر معضالت و ماجراهای مختلفی می شوند. این فیلم برای نخستین 
بار در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در آمد و حاال 

وارد چرخه اکران عمومي خواهد شد.
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از برادر و کیمیا تا دراکوال

گالره عباسي: بازي در نقش هاي منفي برایم جذاب تر است

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 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 

به   ، در برا سریال  روزها  ین  ا
کارگردانی جواد افشار از شبکه آی فیلم 
پخش می شود و در عین حال سریال 
از  نیز  مدیري  مهران  ساخته  دراکوال 
پخش  حال  در  خانگي  نمایش  شبکه 
وجه  یک  سریال  دو  ین  ا و  است 
مشترک دارند و آن هم گالره عباسي 
است که در هر دو سریال ایفاي نقش 

کرده است.
گالره عباسي که همواره او را در 
معدود  از  دیده ایم  متفاوت  نقش هاي 
بازیگراني است که از کلیشه ها فراري 
بازي  با  مي کند  سعي  همواره  و  است 
متفاوت، خود  و  نقش هاي مختلف  در 
را به تکرار نیندازد. او درباره حضورش 
در  من  مي گوید:  برادر  سریال  در 
کردم  ایفا  را  نازی  نقش  سریال  این 
یک  نقش هایم  سایر  با  قیاس  در  که 
دوست  بود.  متمایز  و  متفاوت  نقش 
نقش های  یکسری  قالب  در  ندارم 
از  و  شوم  کلیشه  همیشگی  و  خاص 

و  ندارم  ترسی  هم  جدید  تجربه های 
حاضرم هزینه اش را بدهم. من تا قبل 
نقش های  همیشه  مدینه،  سریال  از 
مثبت را بازی می کردم اما خوشبختانه 
آقای سیروس مقدم شجاعت به خرج 
در  برایم  را  منفی  نقش  یک  و  دادند 
نظر گرفت. این رویه را در کیمیا هم 
برادر  سریال  به  رسید  تا  دادم  ادامه 
آن  از  شخصیت  این  نازی.  نقش  و 
با  می تواند  که  است  شخصیت هایی 
کارهایش مخاطب را غافلگیر کند که 
به نظرم این اتفاق واقعا هم می افتد. او 
یک کاراکتر خاکستری و مرموز است 
قصه  در  تکلیفش  ابتدا  در  شاید  که 
مشخص نباشد و مخاطب با او احساس 
سردرگمی کند، اما هرچه داستان پیش 
می رود، نازی بهتر جا می افتد و نقش 
آفرینی می کند. او به لحاظ شخصیتی 
متفاوتی  و  مختلف  ابعاد  دارای  هم 
آن  بازتاب  قصه،  طول  در  که  است 
آدم های  با  مواجهه اش  و  رفتار  در  را 

اطرافش می بینیم. نازی پر از عقده های 
فروخورده است که هر کدام از آنها به 
وقتش سرباز می کند. همه رفتارهای او 
در مواجهه با آدم های اطرافش دارای 
یک عقبه است. این قاعده حتی در نوع 
رفتار او با پدرش هم نمود دارد و قابل 

مشاهده است.
به  مردم  واکنش  ره  دربا وی 
نقشش در سریال برادر نیز یادآور شد: 
همینقدر که مردم در مواجهه با خودم 
بدجنسی  دختر  چقدر  نازی  می گفتند 
کارم  بودم  توانسته  من  یعنی  است 
مردم  دهم.  انجام  قبولی  حد  در  را 
رتباط  ا مثبت  نقش های  با  معموال 
بهتری می گیرند و این حس مثبت یا 
منفی را در مواجهه با بازیگران نشان 
آثار  جمله  از  برادر  سریال  می دهند. 
زمان  در  و  بود  پرمخاطب  تلویزیونی 
هم  را  مردم  مختلف  نظرات  پخشش 
درباره خود سریال و هم در خصوص 

نقش نازی دریافت می کردم.

همکاری  درباره  عباسي  گالره 
خود با جواد افشار عنوان کرد: اصوال 
با یک کارگردان همکاری  هرگاه که 
این  که  بوده ام  مایل  داشته ام  خوبی 
تجربه را تکرار کنم. به نظرم، اینگونه 
خیلی در کار جلوتر هستید. همکاری 
در  فشار  ا آقای  با  ا  ر خوبی  خیلی 
بازی  پیشنهاد  وقتی  و  داشتیم  کیمیا 
در سریال برادر را دادند با کمال میل 

پذیرفتم.
تجربه  که  محبوب  بازیگر  این 
با  ا  ر د  ا ز شهر ل  یا سر ر  د ر  حضو
ماندگاری  درباره  دارد،  خاص  نقشي 
نقش های مثبت خود در ذهن مخاطب 
فیزیک  علت  به  شاید  شد:  یادآور 
مثبت  نقش های  که  باشد  م  چهره ا
به دل  و  دارد  آن همخوانی  با  بیشتر 
حال،  هر  به  می نشیند.  هم  مخاطب 
برخی  به  که  است  واقعیت  یک  این 
از بازیگران نقش مثبت بیشتر می آید 
از  یکی  منفی.  نقش  دیگر،  برخی  و 

یک  شدن  کلیشه  باعث  که  عواملی 
بازیگر می شود هم همین است. خیلی 
از بازیگران این شانس را در طول عمر 
که  نمی آورند  دست  به  بازیگری شان 
ما  ا یند  بیازما را  متفاوت  نقش های 
خوشبختانه من این شانس را داشته ام.

اینکه  به  پاسخ  در  گالره عباسی 
ا  ر مثبت  نقش های  بیشتر  خودش 
هر  کرد:  اظهار  منفی؟  یا  می پسندد 
چقدر کاراکتر از خود واقعی من دورتر 
باشد ایفای نقشش برایم جذاب تر است. 
منفی  نقش های  نگاه،  این  با  طبیعتا 
به  چالش برانگیزتر  و  جذاب تر  برایم 
نظر می رسند. اصوال کاراکترهای منفی 
شخصیتی  پیچیدگی  خاکستری،  و 
نقش،  این  ایفای  و  دارند  بیشتری 
بیت  جذا بیشتر،  دشواری  بر  عالوه 

زیادتری هم دارد.
برخی  چرا  ینکه  ا ره  با در وی 
بازیگران در یک نقش باقی می مانند، 
نباشد  بازیگری حاضر  گفت: شاید هر 

این ریسک را بپذیرد و تصویری را که 
یا  تغییر دهد  دارد  از خودش  مخاطب 
به  را  شما  تماشاگر  وقتی  کند.  نابود 
عنوان بازیگر نقش های مثبت پذیرفته 
است، تغییر این نگاه کار آسانی نیست 
را  باالیی  ریسک پذیری  و  و شجاعت 
ریسک  این  از  شخصه  به  می طلبد. 
نقش های  حاضرم  و  رم  ندا ترسی 
از خودم دور هستند و  متفاوتی را که 

فاصله دارند بازی کنم.
درباره  پایان  در  عباسي  گاله 
گفت:  دراکوال  سریال  در  حضورش 
همکاري با آقاي مدیري بسیار جذاب 
است و حضور در آثار ایشان لذت بخش 
کوتاهي  نقش  دراکوال  در  من  است. 
دارم که در عین کوتاهي برایم جذاب 
دیگر  با  زیادي  تفاوت هاي  چون  بود 
که  است  درست  داشت.  نقش هایم 
کمي  همگي  سریال  این  نقش هاي 
کاریکاتورگونه هستند ولي قطعا بسیار 

جذاب مي باشند.

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

به  پا  فیلمساز جوان و مستعد  اخیر چند  در چندسال 
عرصه سینماي کشور گذاشته اند که به واقع فارغ از استعداد 
عجیبي که در فیلمسازي دارند، دقت و توجه خاصي هم به 
تولیدات خود داشته و وسواس آنها باعث شده تا آثار درخشاني 
را رقم بزنند. از سعید روستایي و بهمن و بهنام ارک گرفته 
تا نیما جاویدي و محمدحسین مهدویان... حاال برخي از این 
روزها  این  و  گذاشته اند  به عرصه سریال سازي  پا  چهره ها 
شاهد پخش سریال زخم کاري به کارگرداني محمدحسین 
بوده  مهدویان هستیم که کاري متفاوت در شبکه خانگي 
اما مخاطبان  آن پخش شده  از  تنها ۶ قسمت  اینکه  با  و 
زیادي را جذب کرده و رکورد بیشترین بازدید در پلتفرم هاي 
خانگي را از آن خود کرده است. اما سانسور بار دیگر گریبان 
یک اثر هنري را گرفته و این بار محمدحسین مهدویان از 
سانسورهاي پیاپي سریالش عاصي شده و یادداشتي انتقادي 

علیه ساترا نوشته است...
سانسورهای  به  اعتراض  در  مهدویان  محمدحسین 
یادداشتی نوشته است: نمی دانم چه  سریال زخم کاری در 
تحلیل  چگونه  را  رو  پیش  متن  و  داشت  خواهید  داوری 
خواهید کرد. اما من دلسوزانه و در نهایت مسئولیت پذیری 
تمامی  و  زخم کاری  سریال  پرشمار  مخاطبان  به  نسبت 
محصوالت فرهنگی و هنری اعالم می کنم در هفته های 

گذشته با رویکردی سازنده و مبتنی بر تعامل به سانسورهای 
عموما غیرمنطقی و غیرعرفی سازوکار سانسور صداوسیما 
و زیرمجموعه آن یعنی ساترا تن دادم تا اختاللی در روند 
برای  را  شما  هفتگی  انتظار  و  نیاید  پیش  سریال  پخش 
تماشای قسمت های جدید ارج نهاده باشم. تعاملی که من 
و همه هم حرفه ای هایم همیشه از سر جبر و ناچاری و نه 
را در  آثارمان  بتوانیم  تا  داده ایم  به آن تن  از سر رضایت 
مملکت عزیزمان و برای مردم نازنین خودمان به نمایش 
رسیده  جایی  به  این بار سطح سختگیری ها  ولی  درآوریم. 
که از حد طاقت و تحمل من خارج شده است. در قسمت 
ششم سریال زخم کاری به نقطه ای رسیده ام که می بینم 
دور  و  غیرحرفه ای  غیرعقالنی،  سانسورهای  به  دادن  تن 
از واقع بینی اجتماعی به وضوح موجب تاثیرات مخرب بر 
داستان و تضییع حقوق ما به عنوان سازنده و شما به عنوان 
مخاطب شده است. پس اجازه بدهید در قسمت های پیش 
رو در صورت ادامه ی این رفتار، میان حق مسلم شما برای 
تماشای سروقت قسمت جدید و احقاق حق  دیگرتان که 
تماشای نسخه ای در شأن  شماست، دومی را انتخاب کنم. 
قطعا می پذیرید که مسئولیت تضییع حق اول تان نه بر عهده 
خارج  و عقل  منطق  دایره  از  که  آنهاست  گرده  بر  که  ما 
شده اند و مسیر زور پیش گرفته اند. شاید به زودی سیاهه 
این سانسورها را برای داوری درست مردم و مدیران خردمند 
و  تا خودتان قضاوت کنید  منتشر کنم  بر مسند  باقیمانده 

تصویری واقعی از میزان رفتارهای تنگ نظرانه و سلیقه ای 
پیش روی تان داشته  باشید. رفتاری که جراحت هایی سنگین 
و زخم هایی کاری بر پیکر فرهنگ و هنر این سرزمین وارد 
آورده است. با سیطره این نگاه سختگیرانه مطمئن باشید 
بسیاری از سریال های سال های دور همین تلویزیون مثل 

در پناه تو و یا میوه ممنوعه، دیگر قابلیت تولید و پخش 
که  نگاه  این  با صاحبان  نه  روی سخنم  داشت.  نخواهند 
روح  هنوز  که  است  دلسوزی   فرهنگی  مدیران  و  مردم  با 
مسئولیت در وجودشان زنده مانده است و به خردورزی و 
تدبیر باور دارند. عزیزان، آگاه باشید. دردمندانه و با نگرانی 

بسیار عرض می کنم. ما گرفتار مدیرانی شده ایم که چنان از 
درک واقعیات حاکم بر جامعه عاجزند که گویی بر چشم ها 
و گوش های شان مهر زده اند و نمی بینند آنچه ما می بینیم. 
به راستی شما در کدام جامعه زندگی می کنید و برای کدام 

مردم نسخه  می پیچید؟
فرزندان  آیا  بگذارید.  کنار  را  مردم  و  جامعه  اصال 
فرهنگ  مدیریت  که  ما  بیچاره  نمی بینید؟  هم  را  خود 
خبر  نمی دانم  بی تدبیری شماست.  در سیطره  هنرمان  و 
سیر  بی خبری  خوش  خواب  در  همیشه  مثل  یا  دارید 
از  بین المللی  بزرگ  پلتفرم  چند  که  شنیده اید  می کنید. 
و  طرح ها  روی  سرمایه گذاری  برای  نت فلیکس  جمله 
تردید  کرده اند؟  تمایل  ابراز  ایرانی  فیلمسازان  ایده های 
مقصد  خارجی،  پلتفرم های  زود  زودی  به  که  نکنید 
هنرمندان خالق ایرانی خواهند شد و نخبه های فرهنگی 
ما هم مثل نخبه های علمی و اقتصادی عرصه را خالی 
در  درست  که  است  آشنایی  تقارن  چه  و  کرد  خواهند 
آقازاده،  همگناه،  چون  آثاری  درخشش  با  که  روزگاری 
هنری  محصول  ده ها  و  بمانم  زنده  می خواهم  قورباغه، 
می گیرند،  پا  وطنی  خانگی  نمایش  پلتفرم های  دیگر، 
و  می شود  پیدا  خارجی  مشتری های  سروکله  ناگهان 
ناامیدی  بذر  که  اشتباهی  مدیران  طالیی  گِل  پاِس  با 
در  را  خود  بخت  هوشمند  و  خالق  نیروهای  می کارند، 
خواهند  جستجو  اجدادی شان  سرزمین  مرزهای  بیرون 

حق کشی،  با  چرا  می کنید؟  چنین  چرا  راستی  به  کرد. 
و  پرگوهر  خاک  و  آب  این  گرو  در  دل  که  را  نخبگانی 
تنگ نظری  با  چرا  می تارانید؟  چنین  دارند،  فرهنگ نواز 
به  ا  ر نی  ا یر ا نجیب  ن  هنرمندا خالق  ر  ثا آ ر  فشا و 
پیکره هایی زخم خورده  و محتضر بدل می کنید که عقیم 
از  چه کسی  بیفتد؟  سکه  از  بازارشان  تا  باشند  بی اثر  و 
را  ایرانی  دلسوز  هنرمندان  آثار  می برد؟  سود  رویه  این 
و  اشتباه  تحلیل های  و  ولنگاری  و  تلخ نگری  انگ  با 
جای  به  و  می کنید  زمین گیر  ناصواب  نیت خوانی های 
از  فرار  و  پوشالی  خانه  سریال  صداوسیمای تان  در  آن 
خارجی  هنرمندان  خوش به حال  می کنید!  پخش  زندان 
که حتي در تلویزیون ملی ما هم دست شان از هنرمندان 
و  تاریکی  و  زوال  نمایش  برای  آنها  است.  بازتر  داخلی 
این  که  فریاد  دربند.  ما  و  آزادند  جذاب  ضدقهرمان های 
مدیریت مستشارپسند و عاشق واردات در همه عرصه ها 
امان ما را بریده است. به خدا که شما نه از ما مسلمان تر 
هستید و نه برای مردم و جامعه مان دلسوزتر. نمی دانم به 
چه معتقدید اما به همان چیز قسم تان می دهم که الاقل 
برای مدت کوتاهی دست تان را بردارید و بگذارید کمی 
نفس بکشیم. شاید بتوانیم در این روزگار دشوار، به اندازه 
یک سریال، یک فیلم یا یک موسیقی زیبا برای دقایقی 
را به خوشی در آغوش بگیریم و  هم که شده مردم مان 

شعله امید را در دل جوانان این خاک زنده نگه داریم.

سری جدید برنامه سریالیست، 
و  باریکانی  محمد  تهیه کنندگی  به 
پدرام  اجرای  با  و  فرجی  مجتبی 
کریمی کاری است از گروه تاریخ، 
هر  که  یک  شبکه  هنر  و  فرهنگ 
با حضور یک چهره شاخص  هفته 
برنامه  ین  ا مي رود.  نتن  آ روي 
واشقاني  مجید  میزبان  هفته  این 
درباره  جالبي  صحبت هاي  و  بود 
مقایسه  و  ایران  در  سریال سازي 
شد.  انجام  کشور  از  خارج  با  آن 
به  برنامه  این  در  واشقانی  مجید 
مشکالت سریال ها و دستمزدهای 

بازیگران پرداخت.
مجید واشقانی بازیگر تلویزیون 
مه  برنا هفته  پرونده  بخش  در 
استانداردهای  درباره  سریالیست 
پدرام  با  گفتگو  در  سریال سازی 
گفت:  برنامه،  این  مجری  کریمی 
دنیا  پرطرفدار  سریال های  از  یکی 
این  اصال  که  است  فرندز  سریال 
چندسال  ندارم.  دوست  را  سریال 
وقتی  و  دیدم  را  سریال  این  پیش 
اولین افکت خنده هایی که روی کار 
بود به دومی رسید من نتوانستم این 

سریال را دنبال کنم!

برنامه  مجری  کریمی  پدرام 
این سریال  بیان کرد:  ادامه  در  نیز 
معروف  سیتکام  گونه  و  ژانر  در 
است که به معنای کمدی موقعیت 
موقعیت  کمدی  این  ویژگی  است. 
تلویزیون  به  رادیو  از  است که  این 
منتقل شده است و شاخصه اش این 
است که خنده هایی که شما دوست 
گذاشته  تصاویر  این  روی  نداری 
روی  که  خنده هایی  یعنی  می شود. 
تصویری  کار  به  می گذاشتند  رادیو 
دلیل  همین  به  است.  شده  منتقل 
این  امریکا  در  دوست نداشتی.  شما 
سریال هایی  که  است  افتاده  اتفاق 
هم  مردم  خود  که  است  شده  کار 
در استودیو حضور داشتند و نمایش 
را آنجا دیده اند. ویژگی دیگری که 
این مدل سریال های کمدی موقعیت 
دارد این است که موضوعی مطرح 
موضوع  آن  محور  حول  و  می شود 
مختلف  موقعیت های  و  بازخوردها 
داستان  داخل  شخصیت های  از  را 
فیلمبرداری  محل های  می بینیم. 
ثابت است که اکثرا به صورت دکور 
است. این کمدی ها ضبط می شود و 
صداهایی روی آن گذاشته می شود 

و به این سبک کار کمدی سیتکام 
گفته می شود.

ادامه  در  نیز  واشقانی  مجید 
اظهار کرد: استانداردی که احساس 
خارجی  سریال های  در  می کنم 
رعایت می شود و باعث توفیق کار 
کار  از  متعدد  فصل های  می شود، 
می آید  مثال  مهندس،  بچه  است. 
پیدا  دامه  ا متعدد  فصل های  در 
می کند. همچنان که در دنیا بسته 
به استانداردهای روز، سریال سازی 
فصل های  در  ساخت  سمت  به 
فرندز  است.  رفته  متعدد  و  زیاد 
به  است  قسمت   ۲۴ فصل  هر  در 
قسمت   ۱۸ در  که  آخر  فصل  جز 
پخش شد. یعنی چیزی نزدیک به 
الی ۲۴۰ قسمت می شود. به   ۲۳۰
به  باید  هم  ما  سریال سازی  نظرم 
براینکه  مضاف  برود.  سمت  این 
می کنند،  رعایت  را  مسائلی  آنها 
شد  صحبت  فرندز  به  راجع  وقتی 
متوجه  و  کردم  کوچکی  تحقیق 
در  سریال  بازیگران  دستمزد  شدم 
هر اپیروز نزدیک به ۲۲ هزار دالر 
اصلی  شخصیت   ۲ برای  هم  آن 
شروع می شود و به ۱۰۰ هزار دالر 

اینقدر  اینکه  بر  مضاف  می رسد. 
می شوند  همدل  یکدیگر  با  اینها 
که بعد از فصل اول و دوم تفاوت 
گرفته  بازیگرها  از  هم  دستمزدی 
دستمزد  یکسان  همه  و  می شود 
مسئله  ز  هنو ما  ما  ا  . ند می گیر
دستمزد را در سریال هایمان داریم. 
قضیه حل می شود چون  این  آنجا 
این استانداردهای پایه ای آنجا حل 

شده است.
پدرام کریمی در این خصوص 
افزود: من خودم به این اعتقاد دارم 
وجه صنعتی سریال سازی  آنجا  که 
به  نگاه  این  با  و  می شود  رعایت 
می کنند.  پیدا  ورود  سریال  ساخت 
اتفاقی که در ترکیه و کره جنوبی رخ 
تا حدودی  داده و در کشور ما هم 
اتفاق افتاده است اما هنوز توجهی به 
اشتراکات فرهنگی و زبانی نمی شود. 
این ظرفیت در کشور وجود دارد که 
وجه  که  بیفتد  اتفاق  سریال سازی 
دستمزدها  و  بشود  پررنگ  صنعتی 
صنعتی  بخش  به  اگر  برود.  باال 
در  می توانیم  که  نفوذی  و  سریال 
سریال سازی داشته باشیم توجه کنیم 
موضوعات  که  می بریم  پی  این  به 

مذهبی و دینی ما در منطقه خیلی 
مورد استقبال قرار می گیرد به ویژه 
در کشورهایی که با آنها اشتراکات 
دینی داریم. کشورهایی مثل عراق 
بازخوردهای خیلی  افغانستان که  و 
خوبی هم گرفتیم. اما این دایره باید 
وسیع تر شود و بعد از آن است که 
حتی  می شود  پررنگ تر  دستمزدها 
کشورهای دیگر مشارکت می کنند. 
که  هستند  دیگری  سریال های 
می سازند.  را  آن  مشترکا  کشور   ۲
پررنگ  سریال ها  این  صنعتی  وجه 
است و موفقیت این شکلی هم پیدا 

می کنند.
این  در  نیز  واشقانی  مجید 
آنها  به  نسبت  ما  داد:  پاسخ  رابطه 
نمونه های  ریم.  ندا کمی  بیننده 
بچه  سریال های  همین  وطنی اش 
سرنوشت  از  و  پایتخت  مهندس، 
هستند. سریال هایی که در چندین 
بیننده  با  می شود  ساخته  فصل 
اولین پخش  آنها در  گره می خورد. 
و  دارند  بیننده  میلیون   ۵۰ یا   ۴۰
از  این میزان  پایتخت  فکر می کنم 
مخاطب را دارد. ما در سطح کشور 
و آنها در سطح دنیا مخاطب دارند.

بازیگر سریالي در سریالیست

مجید واشقاني: ما هنوز در آثارمان موضوع دستمزد را حل و فصل نکرده ایم

گالیه هاي فیلمساز جوان به خاطر سانسور...

محمدحسین مهدویان: لطفا براي مدتي هم که شده دست از سانسور و فشار بردارید


