
عضو کمیسیون اقتصادی:

مدیریت غلط موجب قطعی برق است نه استخراج رمز ارز!

وزیر نفت گفت که به راحتی نمی توانیم نفت خود را 
بفروشیم، اما دست از تالش هم بر نمی داریم.

بیژن زنگنه روز گذشته )چهارشنبه، ۲۷ شهریورماه( 
در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
نفت کاالیی عمومی و مورد نیاز بشریت است و باید اجازه داد 

به صورت آزاد در بازارها جریان داشته باشد.

وی درباره تالش آمریکا برای جایگزینی نفت عربستان به جای 
ایران ادامه داد: آمریکا از خیلی وقت پیش دنبال این موضوع و 
همچنین استفاده از نفت شیل است، شاید یکی از دالیلی که 
نفت ایران را تحریم کرد همین موضوع باشد که آن را در ذهن 

خود می پروراند.
صفحه ۲

سال 99، سال افزایش ازدواج و طالق؛

وزیر جوانان: باید شرایط جامعه سالم و پویا را 
فراهم کنیم!

بدون مشتری بودن مسکن ملی، شایعه است!
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: 
وام ۲۵۰ میلیون تومان مسکن ملی شامل تمام 
منعقد  قرارداد  قبال  که  آنهایی  حتی  متقاضیان 
کرده اند هم می شود. متقاضیانی که با وام ۱۰۰ 
میلیون  وام ۲۵۰  از  بستند می توانند  قرارداد  تومانی  میلیون 

تومانی استفاده کنند و کسی از این وام جا نمی ماند.
فعاالن  از  برخی  اظهارات  درباره  محمودزاده  محمود 
حوزه مسکن مبنی بر اینکه مسکن ملی متقاضی ومشتری 
ندارد و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی تا کنون فقط ۲۰۰ 
هزار نفر آورده اولیه واریز کرده اند گفت: این اظهارات درست 
نیست. مسکن ملی گروه های متعددی دارد و ۲۰۰ هزار نفری 
گروه های  از  یکی  فقط  کرده اند  پرداخت  را  اولیه  اورده  که 
متقاضی مسکن ملی هستند. بخشی دیگر از مسکن ملی به 
واگذاری های گروهی اختصاص دارد که ۱3۵ هزار واحد در 

واگذاری گروهی تحویل می شود.
صفحه 3

طی سه ماه نخست سالجاری مصرف شد؛

حدود 5 میلیارد مترمكعب گاز طبیعي
 در استان اصفهان مصرف شد

4
ورشکستگی آبی و مرگ تدریجی زمین های ایران
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ابوالحسن داوودی: 

تمام فکرم ترمیم 
ساختار خانه 

سینماست

6ورزش
حدادی: 

سعی می کنم 
در المپیک

 آبروریزی نشود!

هنگ 7فر

در سال هاي اخير فيلم هاي كمدي با اقبال مناسبي روبرو شدند 
و از اين رو بسياري از فيلمسازان به سمت ساخت آثار كمدي 
رفتند و طبيعتا در اين بين برخي از اين فيلم ها از كيفيت كافي 
برخوردار نبوده و سطح پاييني داشتند و به همين دليل ژانر 

كمدي را تا حد زيادي زير سوال بردند.

احسان حدادی در مراسم تجليل از ورزشکاران المپيکی كه روز 
گذشته توسط استان تهران انجام شد، ضمن تشکر از نصراهلل 
پريچهره برای برگزاری اين مراسم، اظهار كرد: در چنين مراسمی 
بيش تر بايد از جوانان تجليل شود، زيرا ما چندين سال است 

كه در ورزش هستيم و تجليل از امثال ما خيلی مهم نيست.

انجمن نويسندگان كودک و نوجوان درباره  مخالفت 
با نام گذاری معابر به نام بزرگان آموزش و ادبيات 
كودک و نوجوان در بيانيه ای نسبت به اين موضوع 

واكنش نشان داد.

واکنش به مخالفت 
با نام گذاری معابر به 

اسم ۴ چهره

زنگنه: آثار حادثه آرامکو کوتاه مدت است ترخیص بیماران کرونایی پیش از سفر نمكی
 به سیستان و بلوچستان

نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم با اشاره به حضور وزیر 
بهداشت در استان سیستان و بلوچستان مدعی شد: بسیاری از بیماران 
پیش از حضور وزیر بهداشت به انحاء مختلف از بیمارستان ها ترخیص 
شدند. آنچه مشخص است این است که بخشی از مدیران تالش می کنند تا 

واقعیت را انکار کنند که این موضوع باعث استمرار وضعیت موجود می شود.
صفحه ۲

وزیر بهداشت با بیان اینکه ما بر خود مکلف می دانیم 
به مردم خدمت کنیم، گفت: اما بدانید تاوان برخی ندانم 
کاری هایی را می دهیم که می شود در پیک های متعدد بار 

آن را از دوش همکاران من برداشت.
دکتر سعید نمکی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونای استان 
و کوچکترین غفلت  است  منطقه ای صنعتی  اینجا  هرمزگان، گفت: 
می توانست فاجعه آفرین شود. خوشبختانه در هیچ کدام از مراکز صنعتی 

مرگ و میر قابل توجهی نداشتیم که این نشان از یک همدلی، وفاق و 
دانایی نیروهای مدیریتی استان است. می گویند هرکجا خواستید ببینید 
که رو به توسعه است یا خیر، ببینید که حکامش چقدر خردمندند و هرکجا 
خواستید میزان ویرانی اش را ارزیابی کنید، ببینید چقدر انسان های بی خرد 
و کم دانش را بر آن مجموعه ها حاکم کردند. از همه عزیزانی که در ستاد 

استانی برای مدیریت کرونا زحمت کشیدند، تشکر می کنم. 
صفحه ۲

تاوان برخی ندانم کاری ها را می دهیم
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آگهي
 مزایده عمومي
 یك مرحله اي

 
نام دستگاه : اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان

نوع موضوع مزایدهردیف
مبلغ تضمین شرکت در قیمت کارشناسيمزایده

شماره مزایدهفرآیند ارجاع کار )ریال(

۱
اجاره واگذاري نگهداري و بهره 
برداري از پارکینگ پایانه بار 

کرمان
کل مبلغ برآورد اجاره ۱ سال  )ریال(اجاره

م۱8۰۰۰۰۰۰۰۱8۰۰۰۰۰۰۱4۰۰-۰4-۲-4

نوع تضمین: ضمانت نامه بانکي - واریز نقدي
www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سایت  ستاد ایران به نشاني

زمان بازدید از چهارشنبه ۱4۰۰/۰4/۲3 تا  شنبه ۱4۰۰/۰4/۲6 - از ساعت 8 الي ۱۲ 
مهلت دریافت اسناد :از چهارشنبه ۱4۰۰/۰4/۲3 تا  روز  یکشنبه ۱4۰۰/۰4/۲۷ ساعت ۱3

مهلت تحویل پیشنهادات : از پایان زمان دریافت اسناد تا ساعت ۱3 روز  چهارشنبه۰6 /۱4۰۰/۰۵
محل تسلیم پیشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاکت هاي ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار  و پاکت ب به دبیر خانه حراست اداره کل 

راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوري اسالمي بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر
زمان و مکان بازگشایي پیشنهادات : ساعت 8:3۰  روز  شنبه ۱4۰۰/۰۵/۰9 واقع در اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان سایر اطالعات 

و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مزایده مندرج است.
آگهي فوق در سایت ستاد ایران به نشاني www.setadiran.ir قابل رویت مي باشد.

هزینه درج آگهي بر عهده برندگان مزایده میباشد.
روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان

جناب آقای عبداهلل بهادری 
 مدیر کل  محترم راه و شهر سازی

 استان ایالم 
فرزند  درگذشت   بار  غم  ضایعه  تأسف  نهایت  با   
تسلیت  محترم  خانواده  و  شما  خدمت  را  دلبندتان 
برای روح پاک آن  از خداوند متعال  عرض نموده، 
مرحومه علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده 

محترم صبر عظیم آرزومندیم.
  “ از طرف خانواده یعقوبیان “

تنظیم: احمد جاوید

اینکه  بیان  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
جامعه ای  هر  در  خانواده ها  بنیان  هرچه 
مستحکم تر باشد حرکت آن جامعه و کشور 
منسجم تر و بهتر خواهد بود، گفت: تمایل 
به ازدواج و رغبت به ازدواج و تشکیل خانواده 
حاکمان  فرهنگی،  مسئولین  عمده  چالش 
کشور  و تمام افرد حاضر در قوای مختلف 
است. از شخص رهبری نظام تا سران سه 
قوه و بخشهای مختلف و نهادهای فرهنگی 
و اجتماعی به عنوان چالش مهم روی این امر 
متمرکز هستند که چگونه می توانند تمایل 
و  ازدواج  برای  جوانان  خواسته  و  رغبت  و 

تشکیل خانواده را افزایش دهند.
خصوص  ر  د  ، نی فر سلطا مسعود 
ازدواج  برای  وزارتخانه  این  فعالیت های 
چند  در  کردیم  سعی  کرد:  اظهار  جوانان، 
محور به توسعه ازدواج جوانان کمک کنیم، 
آمارهای افزایش ازدواج در سال 99 حکایت 
از این دارد که مجوعه نظام و دولت در جهت 
جوان تالش  زوجهای  برای  مادی  حمایت 
خوبی داشته و سعی کرده سال به سال رقم 

تسهیالت را افزایش دهد. 
وزیر ورزش افزود: درسال 9۲ و 93 
برای هر زوج سه میلیون تومان تسهیالت 
تعلق می گرفت که این رقم در سال گذشته 
سال  در  یافت.  افزایش  میلیون   ۵۰ به 
گذشته نزدیک به ۵۰۰ هزار زوج و حدود 

تسهیالت  این  توانستند  نفر  میلیون  یک 
را دریافت کنند. 

با  خوشبختانه  داد:  ادامه  فر  سلطانی 
تدابیری که مجلس کرد امسال این رقم به 
۷۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان برای 
دختران زیر ۲3 و پسران زیر ۲۵ سال افزایش 
داشت، تالش دولت بر این بوده که متناسب 

با تورم این وام را تعدیل کند. 
سازمان  این  تالش  بر  تاکید  با  وی 
زوجهای  به  مشاوره  ارائه  خصوص  در 
جوان، یادآور شد: بسیاری از این طالقها 
اثر  در  و  زندگی  اول  سال  پنج  چهار،  در 
برخی مدارا نکردن ها و کوتاه نیامدن ها 
تالش  می افتد.  اتقاق  ها  نکردن  صبر  و 
های  زوج  به  را  آگاهی  این  که  داشتیم 
بنیان  استحکام  موجبات  تا  دهیم  جوان 

خانواده فراهم شود. 
به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
طی  ازدواج  درصدی  چهار  حدودا  افزایش 
سال 99 گفت: علیرغم این افزایش ازدواج، 
این  و  شد  بیشتر  هم  99 طالقها  سال  در 
فضای  در  مباحثی  است.  کننده  نگران 
مجازی مطرح است که در جهت تغییر ارزشها 
وشاخص ها و نحوه نگرشها و آرمانهای نسل 
فعلی  است. نسل فعلی در معرض یک تهاجم 
عجیب  غریب از سوی فرهنگهای دیگر و به 
تعبیر مقام معظم رهبری در معرض هجمه 

فرهنگی قرار دارد.
دو نسل  است که  وی گفت: طبیعی 

سال 99، سال افزایش ازدواج و طالق؛

وزیر جوانان: باید شرایط جامعه سالم و پویا را فراهم کنیم!
مثل هم فکر نمی کنند و قابل درک است 
اما باور ما این است که به هرشکل ممکن 
باید موانع را بر طرف کنیم. جوانان را به یک 
بلوغ فکری و اندیشه ای برسانیم تا به این 
باور و مسیر برسند و در این مسیر )ازدواج( پا 
بگذارند که ازدواج قطعا باعث رشد و تکامل 

آنها در  ابعاد مادی و معنوی شود. 
نه  ازدواج  که  است  معتقد  سلطانی فر 
تنها موجب مشکالت مادی نمی شود بلکه 

برکات فراوانی با خود به همراه دارد. 
فکر  بیشتر  باید  افزود:  همچنین  وی 
کنیم و بررسی کنیم و شرایط جامعه سالم و 

پویا را فراهم کنیم تا تک تک اعضا جامعه 
برای خود نقشی در حرکت و توسعه کشور 
در ابعاد مختلف قائل باشند و به این  فکر 
کنند اگر کشور رشد کند آثار مثبتش متوجه 

تمام افراد خواهد بود. 
به گفته وزیر ورزش و جوانان، حدود 
این  با  مرتبط  نهاد  مردم  سازمان   ۲۷۰۰
وزارت خانه وجود دارد و حدود دو میلیون 
با  سازمانها  این  طریق  از  نوجوان  و  جوان 
در  و  تماس اند  در  جوانان  و  ورزش  وزارت 
امور فرهنگی و اجتماعی و عام المنفعه به 

این سازمان کمک می کنند. 

صفحه 3
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ادعای نماینده مردم چابهار؛
ترخیص بیماران کرونایی پیش از سفر نمکی

 به سیستان و بلوچستان
نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم با اشاره به حضور وزیر بهداشت 
در استان سیستان و بلوچستان مدعی شد: بسیاری از بیماران پیش از حضور 
وزیر بهداشت به انحاء مختلف از بیمارستان ها ترخیص شدند. آنچه مشخص 
است این است که بخشی از مدیران تالش می کنند تا واقعیت را انکار کنند 

که این موضوع باعث استمرار وضعیت موجود می شود.
معین الدین سعیدی با اشاره به حضور سعید نمکی وزیر بهداشت در 
استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: پیرو پیگیری مجمع نمایندگان 
استان سیستان و بلوچستان، وزیر بهداشت به استان سفر کرد و شرایط 
بیماری کرونا را از نزدیک بررسی کردند. ایشان متوجه شدند که بسیاری 
بر  مبتنی  ارسال می شود،  بهداشت  خانه  وزارت  به  که  ارقامی  و  آمار  از 

واقعیات نیست.
نماینده مردم چابهار در مجلس با بیان اینکه بخشی از مدیران سعی 
در پاک کردن صورت سوال دارند، گفت: برخی از مدیران در بدو ورود 
وزیر، شرایط بیمارستان های استان را بهتر جلوه دادند و متأسفانه بسیاری 

از بیماران پیش از حضور وزیر بهداشت به انحاء مختلف ترخیص شدند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: بسیاری از شهروندان 
در روستاها بر اثر کرونا فوت می شوند و به علت نبود کیت تشخیص، نام 
آنها جزء فوتی های کرونایی ثبت نمی شود. از طرف دیگر در این خطه 
آنها ثبت و ضبط نمی شود.  افراد بدون شناسنامه حضور دارند که فوت 
همه این موضوعات باعث شد که وزیر بهداشت مصوبات مهمی در مورد 

استان سیستان داشته باشند.
به ازای هر هزار نفر در سیستان و بلوچستان ۰.۵ تخت بیمارستانی

از  بسیاری  گفت:  نمکی  سعید  سفر  مصوبات  به  اشاره  با  سعیدی 
شهرستان ها در این منطقه فاقد هرگونه مرکز بیمارستانی هستند. فاصله 
این عزیزان تا اولین بیمارستان ۱۵۰ تا ۱۷۰ کیلومتر است. وزیر محترم 
اذعان داشتند که ما وضعیت فاجعه باری را تجربه می کنیم، ایشان تأکید 
کردند زیرساخت های حوزه سالمت مخصوصًا جنوب سیستان و بلوچستان 
اصال قابل قیاس نیست. طبق استاندارد داخلی باید به ازای هر هزار نفر 
۱.۷ تخت بیمارستانی داشته باشیم اما این شاخص در حوزه انتخابیه بنده 

از ۰.۵ هم کمتر است.
وی افزود: تعدا پزشک و پرستار هم اصال استاندارد نیست و در واقع 
بهداشت  وزارت  اقدام  اولین  حال،  این  با  استانهاست.  بقیه  چهارم  یک 
تکمیل ساخت بیمارستان نیروی دریایی کنارک خواهد بود. مقرر شد که 
حداکثر تا یک ماه آینده همه امکانات الزم برای احداث این بیمارستان 

به منطقه ارسال شود.
رایگان شدن هزینه بیماران کرونایی در سیستان و بلوچستان

سعیدی همچنین از مصوبه رایگان شدن هزینه بیماران کرونایی خبر 
داد و گفت: همه بیمارانی که به خاطر کرونا بستری می شوند، به صورت 

رایگان خواهد بود.
نماینده مردم چابهار در پایان گفت: حال باید ببینیم که این مصوبات 
اجرا می شود یا خیر. تقریبا در هیچ شاخصی از بهداشت و اقتصاد نیست 
که در رده های آخر نباشیم. آنچه مشخص است این است که بخشی از 
باعث  موضوع  این  که  کنند  انکار  را  واقعیت  تا  می کنند  مدیران تالش 

استمرار وضعیت موجود می شود.

اظهار نظر عجیب وزیر بهداشت:
تاوان برخی ندانم کاری ها را می دهیم

وزیر بهداشت با بیان اینکه ما بر خود مکلف می دانیم به مردم خدمت کنیم، 
گفت: اما بدانید تاوان برخی ندانم کاری هایی را می دهیم که می شود در پیک های 

متعدد بار آن را از دوش همکاران من برداشت.
دکتر سعید نمکی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونای استان هرمزگان، 
گفت: اینجا منطقه ای صنعتی است و کوچکترین غفلت می توانست فاجعه آفرین شود. 
خوشبختانه در هیچ کدام از مراکز صنعتی مرگ و میر قابل توجهی نداشتیم که این 
نشان از یک همدلی، وفاق و دانایی نیروهای مدیریتی استان است. می گویند هرکجا 
خواستید ببینید که رو به توسعه است یا خیر، ببینید که حکامش چقدر خردمندند و 
هرکجا خواستید میزان ویرانی اش را ارزیابی کنید، ببینید چقدر انسان های بی خرد 
و کم دانش را بر آن مجموعه ها حاکم کردند. از همه عزیزانی که در ستاد استانی 
برای مدیریت کرونا زحمت کشیدند، تشکر می کنم. ما وزرا دل مان می خواهد که 
یک نماینده ای بیاید و ادعایی را بیان نکند، من برعکس فکر می کنم اگر نماینده 
محترمی آمد و درد مردم را بیان کرد یک تذکری است که ای آقای وزیر حواست را 
جمع کن، مردم این ها را ندارند و من آمده ام به عنوان بشیر و نذیر به تو این نیازمندی 
مردم را منتقل کنم. اگر بر این مسند نشسته ای و غافلی بدان که مردم نیازمند این 
خدمتند و فردا باید در پیشگاه خداود جواب دهی. امیر المومنین )ع( فرمود بترسید از 
آه کسی که جز خدا فریادرسی ندارد. وقتی عزیزی می آید و یکی از روستاهای دور 
افتاده این اقلیم که من از زمانیکه مسئولیت بهداشت را داشتم در این استان، جنوب 
کرمان، سیستان و بلوچستان و .... وقت زیادی را صرف کردم، می دانم که چه مردم 

نیازمند و نجیبی در سرتاسر کشور و به خصوص شرق کشور داریم.
وی افزود: وقتی می گویم نماینده نجیب یعنی نماینده اصیل و نازنینی که 
البته همه نمایندگان مردم محترمند، اما برخی ویژه اند و مسائل مردم را با زبانی 
حکیمانه که تمام سلول های آدم را به فعالیت وا می دارد، بیان می کنند که من دست 
این عزیزان بزرگوار را می بوسم که هر زمان آمدم با همین مهربانی و متانت مسائل 
را منتقل کردند و من هم خودم را مکلف به پیگیری می دانم. از دادستان محترم و 
گروه های قضایی، نظامی و انتظامی که تالش می کنند، تشکر می کنم. عزیزان در 
ناجا که از اولین روزها کنارمان بودند، عزیزانمان در سپاه و به خصوص بسیج که در 
قالب طرح مزین به نام شهید عالی مرتبه اسالم طرح شهید قاسم سلیمانی همراهی 
کردند، تشکر می کنم. همچنین از همه همکاران ارجمندم در دانشگاه علوم پزشکی 
و  عزیز، صمیمی  مردم  از  آفریدند. همچنین  افتخار  که  کنم  تشکر می  هرمزگان 
مهربانی که صبوری کردند و در این ایام با جیب تهی کمک و همراهی کردند، حتی 
اگر دکه ای بود تعطیل کردند، تشکر می کنم. همچنین از نیروهای امنیتی که همیشه 
کنار ما بودند و به موقع گزارشات را برایمان ارسال کردند و مراقب بودند که فضای 
مسمومی که می تواند موجب خدشه به این حرکت همکارانمان شود، مدیریت کنند.

نمکی ادامه داد: امروز ما در مجموعه هرمزگان گرفتار پیک جدیدی هستیم. 
شاید خیلی ها ندانند که حدود دو ماه قبل اولین موارد ویروس موتاسیون یافته را 
در کوشکنار و عمانی مجموعه هرمزگان گزارش گرفتیم. من لحظه به لحظه رصد 
می کردم و شبانه روز به مسئوالن استان تلفن می زدم. هیچ گاه نشد زنگ دوم، 
این عزیزان بردارند. هیچ رییس دانشگاه ما زنگ دوم تلفن برنداشت، بلکه همان 
زنگ اول آماده پاسخ بود. ما در دوماه قبل مواردی را در کوشکنار و عمانی و بعد 
هم از جاهای دیگر استان داشتیم. مواردی که از قسمت های شرقی استان همجوار 
با سیستان و بلوچستان پیدا کردیم. استان با خوزستان هم همجوار است و پیک 
انگلیسی را از آنجا گرفت. پیک ویروس جدید هندی را هم از مرزهای آبی جنوب 
و قسمت هایی از پارسیان عسلویه و قسمت های همجوار با سیستان و بلوچستان و 

جنوب کرمان که همواره در گردش است، داشتیم.
نمکی گفت: یادم است که چقدر برای تعطیالت نوروز حرص خوردیم. یک روز 
به رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سه بامداد زنگ زدم که گفت در اتوبوس 
است و دارم از مردم خواهش می کنم که رفتارشان را با پروتکل های بهداشتی 
همراه کنند تا بقیه گرفتار نشوند. یعنی رییس دانشگاه من سه بامداد خودش در حد 
یک کارشناس آموزش بهداشت رفته بود و از مردم خواهش می کرد حاال که حریف 

نشدیم، حداقل شما رعایت کنید.

هشدار رئیس گروه آب زمین شناسی سازمان زمین شناسی؛

ورشکستگی آبی و مرگ تدریجی زمین های ایران
ب  آ ه  و گر ئیس  ر
ن  ما ز سا سی  مین شنا ز
فات  کتشا ا و  زمین شناسی 
معدنی با تاکید بر اینکه آبی که از ۱۵۰ 
زمین  سطح  زیر  متری   ۲۰۰ تا  متری 
برداشت می شود، جزء ثروت ملی و آب 
استراتژیک کشور است، گفت: بر اساس 
آخرین مطالعات انجام شده در یک بازه 
۱3 ساله در برخی از حوضه ها؛ 4 برابر 
آبی که وارد دشت شده به طرق مختلف 

برداشت شده است!
تدریجی  مرگ  شاهد  روزها  این 
که  پدیده ای  با  هم  آن  هستیم  زمین 
 84 سال  از  یعنی  قبل  سال های  از 
رهای  هشدا حوزه  ین  ا متخصصان 
بودند. متخصصان در آن  داده  را  الزم 
زمان اعالم کردند میزان فرونشست در 
دشت  در  سانتی متر،   ۱۷ تهران  دشت 
در مشهد ۲4  و  سانتی متر  ورامین ۱۲ 

سانتی متر است.
ارتباط  زمین  فرونشست  پدیده 
مستقیمی با برداشت آب های زیر زمینی 
دارد. زمانی که میزان برداشت از میزان 
تغذیه سفره های زیر زمینی بیشتر باشد 
زمین به سمت پایین حرکت می کند و 
فشرده  هم  به  خاک  ذرات  نهایت  در 
پدیده  شرایطی  چنین  در  و  می شوند 
و  می یابد  دیگری  معنای  فرونشست 
آن مرگ آبخوان ها است؛ چرا که ذرات 
آبخوان ها بر اثر فرونشست زمین جمع و 
فشرده می شوند و دیگر قابلیت بازگشت 
رو  این  از  ندارند؛  را  اولیه  وضعیت  به 
فرونشست به عنوان یک مخاطره غیر 

قابل بازگشت محسوب می شود.
فرونشست زمین همچنین موجب 
می شود که پی سازه ها ضعیف شود و یا 
ایجاد ترک و شکاف در سازه ها به ویژه 
سازه هایی که طولی هستند مانند خطوط 
جاده ها و راه آهن، خطوط انتقال برق و 
گاز، نفت و یا سازه هایی که ترازبندی 
آنها باید دقیق باشد مانند پاالیشگاه ها 

و نیروگاه ها ایجاد می شود.
با  موضوع  از  حوزه  این  محققان 
مثل »سرطان«،  عناوینی  یا  واژه هایی 
»مخاطره غیر قابل بازگشت« و »مرگ 

زمین« یاد می کنند.
البته ِشق دیگر مساله را محققان 
حوزه آب یادآور می شوند؛ رئیس گروه 
آب زمین شناسی سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی بر این باور است که در 
یک بازه ۱3 ساله در برخی از حوضه ها، 
4  برابر آبی که وارد دشت شده است، به 
طرق مختلف از جمله کشاورزی برداشت 
شده است از این رو عجیب نخواهد بود 
که اگر در افق پیش رو ما  ورشکستگی 

آبی دیده شود.
کاهش ذخایر ابخوان ها از سال ۷۲

انتظام، در این رابطه  دکتر ایمان 
گفت: وضعیت آب های زیر زمینی کشور 
تا حدی برای همه مشخص است و ما 
از حدود سال های ۱3۷۲ - ۱3۷3 شاهد 
زمینی  زیر  آب های  ذخیره  شدن  کم 
بی  برداشت های  دلیل  به  که  بوده ایم 
رویه، ایجاد چاه های غیر مجاز ، تغییرات 
اقلیمی و عدم مدیریت آبی مناسب در 

سراسر کشور رخ داده است.
وی با بیان اینکه این امر موجب 
شده است که سطح آب های زیر زمینی 
در سراسر کشور در حال کاهش و پایین 
رفتن باشد، اظهار کرد: برای جلوگیری 
از این امر در درجه اول نیازمند مدیریت 
در  که  هستیم  قوی  و  منسجم  آبی 
راهکارهای  تا  است  نیاز  زمینه  این 
آنکه  جمله  از  شود  اعمال  مشخصی 
برداشت و مصرف در بخش های مختلف 
کشاورزی، صنعت و آشامیدن به صورت 

درست و دقیقی مدیریت شود.

انتظام، بیشترین برداشت آب های 
زیر زمینی را مربوط به بخش کشاورزی 
متاسفانه  کرد:  نشان  خاطر  و  دانست 
ندارد.  تناسب  آن  بازده  با  برداشت آب 
درصد هدر رفت آب در بخش کشاورزی 
آب  با  برداشتی  آب  و   باالست  خیلی 
تناسب   و  همخوانی  دشت  به  ورودی 

ندارد.
زمین شناسی  آب  گروه  رئیس 
کتشافات  ا و  زمین شناسی  سازمان 
در  برداشت  میزان  اینکه  از  معدنی 
از دشت ها در استان های کشور  برخی 
چهار برابر  بیش از تغذیه آبخوان است 
ابراز تاسف و نگرانی کرد و یادآور شد: 
برای تعادل بخشی به این امر، چاه های 
مجاز باید با نصب کنتور، مورد نظارت 
دقیق تر قرارگرفته و چاه های غیر مجاز 
حتی  شکنی  کف  برای  شوند.  بسته 
دشت های  در  مجاز  چاه های  مورد  در 
شدیدتر  محدودیت های  باید  ممنوعه 

صورت گیرد.
انتظام، با بیان اینکه متاسفانه عدم 
تعادل میان برداشت و تغذیه آبخوان ها 
به صورت  تاکنون  گذشته  از ۲۰ سال 
یادآور  است،  یافته  افزایش  تجمعی 
که  است  شده  موجب  فشار  این  شد: 
سطح آب های زیر زمینی کشور پایین 

و پایین تر برود.
وی با تاکید بر اینکه عواقب ناشی 
میان  تعادل  عدم  بودن  دار  ادامه  از 
درجه  در  آبخوان ها  تغذیه  و  برداشت 
اول متوجه کشاورزان است، در این باره 
آب های  سطح  که  زمانی  داد:  توضیح 
به  برود  پایین تر  حدی  از  زمینی  زیر 
صرفه نیست که از آن برای کشاورزی 
استفاده کرد ضمن آنکه کیفیت آب نیز 

کاهش می یابد.
انتظام خاطر نشان کرد: مطالعات 
اخیر نشان داده است با اینکه تعدادچاه ها 
در مناطق مختلف افزایش یافته است، 
آبدهی چاه ها کاهش یافته و دلیل آن 
این است که سطح آب های زیر زمینی 
در حال پایین رفتن و عمق برداشت در 
حال افزایش است و در نتیجه کشاورزان 
حفر  برای  بیشتری  سرمایه های  باید 

چاه های عمیق  هزینه کنند.
این محقق حوزه آب، تاکید کرد: 
هزینه ای که برای این امر صرف می شود 
و میزان سودی که کشاورزان از فعالیت 
کشاورزی می برد، جوابگو نیست از این 
رو مدیریت درست منابع آبی در درجه 
اول به نفع کاربران یعنی افرادی که از 
می کنند  را  بهره برداری  بیشترین  آب 

مانند کشاورزان، است.
زمین شناسی  آب  گروه  رئیس 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
با بیان اینکه در دراز مدت همکاری تمام 
کسانی که از آب های زیر زمینی بهره 
برداری می کنند به نفع خودشان است، 
ابراز تاسف کرد که در بسیاری از مواقع 
در حالی که کشور شدیداً با کمبود آب 

مواجه است، کشاورزان به طرف کشت 
و  هندوانه  مانند  بری  آب  محصوالت 
برنج حرکت می کنند در حالی که ذخیره  
جوابگوی  کشور  زمینی  زیر  آب های 
کشت چنین محصوالت آب بری نیست.

که  آبخوان هایی  با  خداحافظی 
روزی، نان سر سفره ها آورد

وی با اشاره به وضعیت فرونشست 
که  کرد  نشان  خاطر  کشور  در  زمین 
زمینه  در  موجود  نگرانی های  از  یکی 
فرونشست زمین عدم بازگشت زمین به 
وضعیت اولیه است و گفت: فرونشست 
پایین رفتن آب های زیر  چیزی به جز 
زمینی و تاثیر آن بصورت متراکم شدن 
زیر  آب  وقتی  نیست.  دانه ریز  رسوبات 
زمینی در رسوبات پایین می رود، رسوبات 
دانه ریز که تراکم پذیر هستند، متراکم 
تراکم  یعنی  فرونشست  و  می شوند 
رسوبات دانه ریز رخ می دهد و زمانی که 
در عمق زیاد آب پایین می رود، الیه  های 
مختلف رسوبات دانه ریز متراکم خواهند 
شد که در این صورت این الیه ها،  آب 
را از خود به خوبی عبور نخواهند داد و 
یعنی   ، شده  الیه  چند  ما  ابخوان  کل 
بخش هایی  که ارتباط موثر باهم ندارند.

انتظام اضافه کرد: در این وضعیت 
که در آبخوان ها ارتباط الیه های باالتر 
زمین با الیه های پایین تر قطع شود حتی 
اگر بارندگی بسیار زیادی داشته باشیم، 
ذخیره  برای  حرکت  امکان  آب  دیگر 
 شدن در الیه های پایین تر  را نخواهد 
داشت و ذخیره اب فقط در بخش های 

باالتر انجام می شود.
برگرداندن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تا حدودی  اولیه  به وضعیت  آبخوان ها 
غیر ممکن است، اضافه کرد: در برخی 
به  آبخوان ها  بازگرداندن  نیز   مواقع 
باالیی  بسیار  هزینه های  اولیه  شرایط 
را می طلبد از این رو فرونشست در دراز 
مدت موجب خواهد شد که امکان ذخیره 

آب در دشت ها کمتر و کمتر شود.
متراکم  شرایط  در  قنات  احیای 

شدن خاک
زمین شناسی  آب  گروه  رئیس 
کتشافات  ا و  زمین شناسی  سازمان 
آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  معدنی، 
در شرایط متراکم شدن خاک به دلیل 
احیا  به  امید  فرونشست زمین می توان 
قنات داشت، گفت: قنات یک سیستم 
هوشمندانه ای بود که ایرانیان از قدیم 
برای مقابله با کم آبی در کشور اختراع 
از  عظیمی  بخش  زمانی  بودند.  کرده 
کشاورزی توسط قنات ها آبیاری می شد. 
دارد  فایده  چندین  آب  انتقال  متد  این 
که یکی از آنها این است که آب را از 
سرچشمه های کوهستانی به دشت هایی 
می شود،  انجام  کشاورزی  آنجا  در  که 

هدایت می کند.
را کشوری دانست که  ایران  وی 
تبخیر آب در آن زیاد است، ادامه داد: 
گالری های  در  آب  حرکت  علت  به 

قنات، تبخیر کاهش می یابد از این رو 
مفید  مابسیار   برای  می توانند  قنوات 
که  است  این  اصلی  مساله  ولی  باشند 
و  زیرکشت  زمین  افزایش  علت  به 
از  استفاده  به  عادت  کشاورزان  اینکه 
رو  این  از  کردند  آب  از  زیادی  حجم 
پاسخگوی  تنهایی  به  امروزه   قنات ها 
نیازهای آنها نیست ولی زمانه استفاده 
از روش های نوین کشاورزی را می طلبد. 
سوی  به  اینکه  جز  نداریم  چاره ای  ما 
از  استفاده  نوین کشاورزی،  روش های 
از  استفاده  بهینه  مدیریت  و  قنات ها 

آب های زیر زمینی برویم.
اساس  این  بر  کرد:  تاکید  انتظام 
زیر  های  آب  از  جاهایی  در  باید  تنها 
دهی  بهره  که  کنیم  استفاده  زمینی 
آب های زیر زمینی خیلی باال باشد ضمن 
باید  آنکه نگاه به آب زیرزمینی کشور 
تغییر کند و مفهوم آب مجازی  کامال 
در  در مورد محصوالت مختلف کامال 

نظرگرفته شود.
 ۱۵۰ از  که  آبی  کرد:  اضافه  وی 
زمین  سطح  زیر  متری   ۲۰۰ تا  متری 
برداشت می شود، جزء ثروت ملی است 
از این  باید  و به شخص تعلق ندارد و 
آب ها خیلی خردمندانه استفاده کرد؛ چرا 
که این آب ها جزء آب های استراتژیک 
ما است و باید نسبت به نگهداشت این 

آب ها به نسل آینده جوابگو باشیم.
کمبود بارش و راهکارهای کاهش 

فرونشست زمین
این محقق حوزه آب راهکارهای 
میزان  و  زمین  فرونشست  کاهش 
وابسته  را  زمینی  زیر  آب های  مصرف 
زیر  آب های  منابع  مدیریت  نوع  به 
زمینی دانست و اظهار کرد: طرح احیا و 
ساماندهی آب های زیر زمینی از سوی 
وزارت نیرو مطرح شده که دارای چندین 
بخش است که از آن جمله ارتقاء دانش 
ما از  وضعیت آبخوان با حفر چاه های 
و  اکتشافی است. کنترل  و  »پیزومتر« 
مدیریت مصرف با نصب کنتور در چاه ها 
و  تغییر الگوی کشت و آگاهی رسانی 
به جامعه درمورد ارزش آب زیرزمینی و 

مفهوم آب مجازی است.
کاهش  با  مبارزه  کرد:  تاکید  وی 
ذخیره آب زیرزمینی کشور و فرونشست 
نیازمند عزم ملی است و یک سازمان 
و وزارتخانه نمی تواند به تنهایی در این 
در  دهد.  شکل  را  موثری  اقدام  زمینه 
این زمینه باید کل دستگاه ها و جامعه 
اهمیت آب های زیر زمینی را درک کنند 
و عزم ملی نیز باید وجود داشته باشد که 
با مصرف بی رویه آب و وضعیت کم آبی 

در کشور مقابله شود.
زمین شناسی  آب  گروه  رئیس 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
اضافه کرد: زمانی که میزان مصرف آب 
در بخش کشاورزی با مقدار تغذیه آب 
موجود در حوضه آبریز هماهنگ نباشد، 

مصرف، بی رویه خواهد بود.
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تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد 
مهلت ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق 
تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهر ماه ۱4۰۰ دانشگاه آزاد اسالمی 

تا روز جمعه 8 مردادماه تمدید شد.
بنا بر اعالم دانشگاه آزاد اسالمی، ثبت نام و انتخاب رشته برای آن 
دسته از رشته های تحصیلی این دانشگاه که در مقطع کارشناسی ناپیوسته 
نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی است، 

تا روز جمعه 8 مرداد ماه تمدید شد.
داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ 
التحصیلی به نشانیwww.azmoon.org  ابتدا دفترچه راهنمای ثبت 
نام را دریافت و پس از مطالعه، در صورت تمایل و داشتن شرایط، با تهیه 

کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.
پیش از این، ثبت نام در این رشته ها که از 9 تیر ماه آغاز شده، تا دیروز 

۲۲ تیر ماه اعالم شده بود.

نام نویسی ترم تابستان دانشگاه پیام نور تمدید شد
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور آمار ثبت نام دانشجویان این 
دانشگاه برای ترم تابستان را بیش از ۱۰۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: 

مهلت نام نویسی برای این ترم دانشگاه تمدید شد.
با  بهروز  حسین  امیر  نور،  پیام  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیان این که استقبال دانشجویان برای نام نویسی در ترم تابستان سبب 
تمدید مهلت زمان آن شده است، افزود: ترم تابستان دانشگاه پیام نور به 
صورت تمام الکترونیک برای دانشجویان این دانشگاه و دیگر دانشگاه 

ها برگزار می شود.
وی اظهار داشت: دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای 
از طریق سامانه جامع  برنامه زمان بندی شده  باید مطابق  انتخاب واحد 

آموزشی گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: دانشجویان سایر دانشگاه ها که متقاضی گذراندن 
ترم تابستان در دانشگاه پیام نور هستند نیزمی توانند در مهلت مقرر از طریق 

مراکز و واحدهای مجری ثبت نام کنند.
ماه  لغایت ۲4مرداد  تیرماه  از ۲4  را  ها  برگزاری کالس  تاریخ  وی 
)به  ارایه آن  و  ترم است  میان  نمره  دارای  اعالم و تصریح کرد: دروس 
استثنای درس حفظ جزء سی قرآن کریم (به شیوه خودخوان مجاز نیست .

بهروز با یادآوری این که حذف و اضافه دروس در دوره تابستان امکان 
پذیر نیست، درخصوص نحوه ارایه دروس نظری اظهار داشت: این دروس 
به صورت الکترونیکی و در سطح منطقه )صرفا بر روی سامانه های آموزش 

الکترونیکی مورد تایید منطقه( ارائه می شود.
وی سقف تعداد واحد قابل انتخاب برای هر دانشجو )با رعایت حداکثر 
یک عنوان درس معارف اسالمی( برای دانشجویان مقطع کارشناسی را 
8  واحد عنوان کرد و افزود: آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی که 
با حداکثر 8 واحد درسی )با رعایت مقررات اخذ حداکثر یک درس معارف 
اسالمی( دانش آموخته می شوند، در صورت عدم ارائه دروس در دانشگاه 
می توانند دروس مورد نظر را در سایر دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری به صورت مهمان اخذ و بگذرانند.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور همچنین به نحوه ارزشیابی 
های نظری دوره تابستان اشاره کرد و اظهار داشت: کلیه ارزشیابی ها از 
صورت  به  امتحانات،  تقویم  طبق  شهریورماه   4 لغایت  مرداد   ۲6 تاریخ 

غیرمتمرکز و غیرحضوری برگزار می شود.

بازداشت فروشنده واکسن های میلیونی تقلبی کرونا!
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات تهران بزرگ از دستگیری فردی که 
واکسن های تقلبی کرونا را با قیمت های نجومی به شهروندان می فروخت خبر داد و گفت: 

از مخفیگاه متهم 3۵ عدد واکسن تقلبی کرونا کشف شد.
داشت:   اظهار  پلیس، سرهنگ »داود معظمی گودرزی«  پایگاه خبری  به گزارش 
شهروندی به پلیس فتا مراجعه و اعالم کرد، از ترس ابتال به ویروس کرونا، در فضای 
مجازی برای  خرید واکسن جستجو و یک صفحه اینستاگرامی که مدعی فروش واکسن های 
از لحظاتی پاسخ  پیام دادم پس  ادمین  با شرایط ویژه بود را مشاهده کردم و به  کرونا 
من را داد و گفت تنها چند دقیقه زمان برای خرید باقی مانده است که بنده سریعا مبلغ 
اعالمی را واریز کردم و ساعاتی بعد واکسن را تحویل گرفتم اما زمانی که برای تزریق به 
یکی از دوستان خود که پزشک است مراجعه کردم متوجه شدم واکسن تقلبی بوده است.

وی عنوان کرد: بررسی موضوع در  اختیار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و تحقیقات 
خود را در این خصوص آغاز و مشخص شد، متهم  با ایجاد یک صفحه اینستاگرامی در 
فضای مجازی و سوءاستفاده از تصاویر آرشیوی تزریق واکسن اقدام به فروش داروهای 

غیرقابل استفاده تحت عنوان واکسن کرونا به کاربران شبکه های اجتماعی می کند.
رئیس پلیس فتا ابراز داشت: با شناسایی هویت واقعی متهم  و مخفیگاه وی در یکی 
از مناطق شمالی تهران، با هماهنگی های قضادی متهم در مخفیگاهش دستگیر و بیش از 

3۵ عدد واکسن تقلبی کرونا از این مکان کشف شد.
سرهنگ گودرزی ادامه داد: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و روبه رو شدن با شاکی 
پرونده ضمن پذیرش بزه انتسابی به فروش واکسن های تقلبی تحت عنوان واکسن کرونا 

به قیمت های میلیونی اعتراف کرد.
این مقام سایبری اظهار کرد: خرید و فروش هرگونه دارو در فضای مجازی ممنوع 
است و عالوه بر جرم بودن این اقدام، غالب این افراد نیز کالهبردار هستند، بسیاری از 
این افراد اصال دارویی در اختیار ندارند و با یک جست و جوی ساده در فضای مجازی به 

اطالعاتی دست پیدا می کنند و مدعی داشتن داروهای نادر هستند.
وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه 
www. آدرس   به  فتا  پلیس  از طریق سایت  را  مراتب  توانند  در فضای مجازی می 

Cyberpolice.ir  گزارش کنند.

دستگیری مامور قالبی دزد در غرب تهران
ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ فردی را که با معرفی خود به عنوان مامور اقدام 

به زورگیری از شهروندان کرده بود، بازداشت کردند.
در تاریخ بیست و سوم خرداد ماه امسال، پرونده ای با موضوع سرقت مسلحانه در 
پوشش مامور پلیس با شکایت دو تن از اتباع کشور افغانستان به پلیس آگاهی تهران 
بزرگ ارجاع شد. با ارجاع این پرونده و در نخستین گام رسیدگی به آن، دو شاکی به 
مقر پلیس دعوت شده و روایتی از آنچه که بر آنها گذاشته را شرح دادند. یکی از این 
ماه در حالی که در  به ماموران گفت: حوالی ساعت شش عصر سیزدهم خرداد  افراد 
تقاطع اتوبان آزادگان و  فتح به عنوان مسافر سوار بر یک دستگاه خودرو پراید ۱3۱ 
به  تهدید  با  و  پلیس  مامور  عنوان  به  خود  معرفی  با  راننده  ناگهان  شدیم.  سفیدرنگ 
وسیله یک قبضه سالح کمری تمامی اموال و مدارک همراهمان شامل گوشی تلفن 
همراه، دو کارت عابربانک و رمز آن، مقادیر پول نقد و ... را از ما گرفت و پس از رها 

کردن ما در خیابان از محل متواری شد.  
با کسب این اطالعات و در راستای پیگیری موضوع اقدامات پلیسی نظیر بازبینی 
تصاویر دوربین های مداربسته و بهره گیری از شیوه های علمی کشف جرم و ... ماموران 
موفق شدند که رد تلفن همراه یکی از مالباختگان را به دست آورند که در جریان آن 

مشخص شد، تلفن همراه در اختیار فردی به هویت کریم است.
در ادامه ماموران اقدام به استخراج کریم کرده و تصویر او را به شکات نشان دادند 
که این افراد او را به عنوان سارق مسلح اموال خود مورد شناسایی قرار دادند. در همین 
راستا نیز اقدامات برای دستگیری کریم آغاز شده و در جریان آن مشخص شد که کریم 

در امر خرید و فروش موادمخدر نیز فعالیت دارد.  
این فرد در عملیاتی در  انجام و  با مقام قضایی برای دستگیری کریم  هماهنگی 
یکی از مناطق غربی تهران مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر شد. با انتقال کریم به 

مقر پلیس او صراحتا به جرم خود که سرقت تحت عنوان مامور پلیس بود اعتراف کرد.
مرکز اطالع  رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر اعالم کرد که برای 
این فرد پرونده ای تشکیل شده و به اتهام فروش موادمخدر و سرقت با جعل عنوان مامور 
روانه دادسرا شده است. همچنین تحقیقات برای یافتن اسلحه و دیگر ادوات همراه متهم 

نیز در حال انجام است.
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ساخت نخستین پردازنده کوانتومی
 100 کیوبیتی مبتنی بر اتم های فوق سرد

کولدکوانتا که در حوزه ی آزمودن کارایی اتم های فوق سرد برای ایجاد پردازنده ی کوانتومی 
فعالیت می کند، از ساخته شدن اولین رایانه کوانتومی خود خبر داده است.

رایانه ی کوانتومی پیشرفت های زیادی در بسیاری از زمینه ها، از رمزنگاری تا شبیه سازی 
تاشدگی پروتئین ها و... را نوید می دهد؛ اما همچنان ساخت و به کارگیری فرایند مفید و واحد برای 
ساخت تراشه ی کوانتومی به منظور ایجاد بیت های کوانتومی انعطاف پذیر، مقاوم و در مقیاس 

بزرگ یک راز باقی مانده است.
درست مانند پردازنده های معمولی، کامپیوترهای کوانتومی به مکانیزم خنک کننده، البته با 
مقیاس بسیار گسترده تر نیاز دارند. در آینده ممکن است هزاران یا حتی میلیون ها کیوبیت منطقی 
به طور هم زمان در محاسبات استفاده شوند و برای به دست آوردن نتیجه ی صحیح، هر کیوبیت باید 
در ابتدای محاسبه دوباره تنظیم شود. اگر کیوبیت ها خیلی گرم باشند، نمی توان آن ها را مقداردهی 
اولیه کرد؛ زیرا بیش از حد بین حالت های مختلف جابه جا می شوند؛ از این رو اکثر سیستم های 

پردازش کوانتومی فقط در دمای صفر مطلق کار می کنند.
در حال  حاضر شرکت ها از فرایندهای متفاوتی برای ساخت پردازنده ی کوانتومی استفاده 
می کنند و به نوعی در حال آزمون وخطا برای دست  یافتن به فرمولی بهتر از رقبا هستند. برای مثال، 
گوگل و IBM از مدارهای ابررسانا استفاده می کنند که تقریبا در صفر مطلق خنک می شوند. از 
طرف دیگر، هانی ول طراحی تله یونی کیوبیت ها را از اتم های ایتربیم مجهز به بار الکتریکی تولید 
می کند. کیوبیت های اینتل الکترون های منفردی هستند که توسط ویژگی مکانیکی کوانتومی 
چرخش از دیگران متمایز می شوند و Xanadu برای کیوبیت هایش از فوتون بهره می گیرد و 

پردازنده های کوانتومی آن در دمای اتاق کار می کنند.
اما شرکتی نوپا به نام کولدکوانتا )ColdQuanta( با خنک  کردن اتم ها تا دمای نزدیک 
صفر مطلق و کنترل آن ها با لیزر، با موفقیت یک پردازنده کوانتومی ۱۰۰ کیوبیتی ایجاد کرده است 
که در می تواند با سیستم های پیشرفته تولیدشده توسط غول های پیشرو حوزه رایانش کوانتومی 
رقابت کند. کولدکوانتا یک شرکت مستقر در ایاالت متحده آمریکا و متخصص به کارگیری و 
دست کاری اتم های سرد است . پردازنده مذکور با نام رمز هیلبرت )Hilbert( مجهز به ۱۰۰ 
کیوبیت، قلب تپنده کامپیوتر کوانتومی آینده این شرکت را تشکیل خواهد داد و ظاهرا بعد از 

بهینه سازی و کارهای نهایی، اواخر سال جاری میالدی راه اندازی  خواهد شد.
از  برای محاسبات کوانتومی وجود دارد و  همان طور که گفتیم، رویکردهای مختلفی 
روش هایی که در چند سال اخیر به شهرت رسیده اند، می توان به سیستم های ابررسانا، یون های 
محبوس، کامپیوتر کوانتومی فوتونیک و حتی کیوبیت های چرخش سیلیکون اشاره کرد. در سوی 
دیگر، اتم های سرد قرار دارند که تاکنون شرکت ها به آن کم توجهی کرده اند و از ظرفیت آن 
بی بهره بوده اند؛ اما  بر اساس گزارش های اخیر، تحقیقات بسیار خوبی در این زمینه انجام شده 
است و گاهی مواقع، نتایج شگفت انگیز بوده اند. در جدیدترین مورد، پردازنده کوانتومی ۱۰۰ کیوبیتی 
کولدکوانتا مبتنی  بر اتم های سرد، ظاهرا با باالترین استانداردهای صنعت رقابت کند. در مقام مقایسه، 
سیستم کوانتومی فعلی IBM موسوم به Hummingbird از 6۵ کیوبیت بهره می گیرد.

چشم انداز کولدکوانتا در سه سال آینده بدین گونه است که سیستمی فراتر از ۱۰۰ کیوبیت 
ایجاد کند که دقیقا با نقشه راه آی بی ام برای ایجاد سخت افزار کوانتومی مطابقت دارد. با استناد به 
نقشه ی راه آبی بزرگ، این شرکت در نظر دارد تراشه ی Eagle مجهز به ۱۲۷ کیوبیت را در سال 
آینده ی میالدی و پردازنده ی Osprey با 433 کیوبیت را در سال ۲۰۲۲ آماده ی استفاده کند. 
گفته می شود شرکت یادشده در سال ۲۰۲3 تراشه ی ُکندور )Condor( را عملیاتی خواهد کرد 
که در بطن خود ۱۱۱۲ کیوبیت جای داده است و نقطه ی عطفی در مفیدتر کردن الگوریتم های 
محاسبات کوانتومی محسوب می شود و در نهایت، IBM بعد از مدتی نامعلوم قصد دارد کامپیوتر 
یک میلیون کیوبیتی خود را به بهره برداری برساند. جهش از 6۵ کیوبیت به یک میلیون کیوبیت 

کامال چشمگیر خواهد بود.
اتم های سرد یا فوق سرد، اتم هایی هستند که در دمای نزدیک به صفر کلوین )صفر مطلق( 
و معمواًل زیر چندین ده میکروکلوین )μK( حفظ می شوند و این دقیقا همان دمایی است که 
خصوصیات مکانیکی کوانتوم اتم ها پدیدار می شود. برای رسیدن به چنین دمایی، معموالً باید ترکیبی 
از چندین تکنیک استفاده شود. ابتدا اتم ها از طریق خنک سازی لیزری در یک دام مغناطیسی نوری 
گیر می کنند و از قبل سرد می شوند. برای رسیدن به کمترین دمای ممکن، خنک سازی بیشتر با 
استفاده از خنک کننده تبخیری در یک دام مغناطیسی یا نوری انجام می شود.رویکرد کولدکوانتا 
شامل ترمیم اتم ها )مانند کیوبیت ها( و پایین  آوردن شدید دمای آن ها است؛ جایی که می توان 
با دقت زیادی خواص کوانتومی شان را دست کاری کرد و دلیلش این است که در چنین محیط 
منفردی، اتم ها در برابر نویزهای محیط محافظت می شوند و می توانند خصوصیات کوانتومی خود 
را برای مدت طوالنی تری حفظ کنند. البته باید توجه داشت که خنک  کردن ذرات برای کنترل بهتر 
 IBM آن ها در دنیای کوانتوم رویکرد جدیدی نیست. برای مثال، پردازنده های ابررسانای گوگل و
هم نیاز به قرار دادن کیوبیت در یخچال های بزرگ دارند؛ جایی که دما به صفر کلوین )منفی ۲۷3 
درجه سانتی گراد( می رسد. البته رویکرد اتم های سرد کولدکوانتا یک قدم جلوتر می رود و اتم ها تا 
سطح میکروکلوین خنک می شوند. به عبارت  دیگر، اتم ها هزار برابر از روش ابررسانا سردتر می شوند!
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گزارش: سعید مهدویان
بررسی میدانی خبرنگار 
دنیای  قتصادی  ا سرویس 
روز  در  خودروها  قیمت  از  جوانان 
روند  از  حاکی  تیرماه(   ۲۲ )سه شنبه، 
وجود  با  قیمت ها  رشد  به  رو  تدریجی 
بودن  بسته  و  یی  نا کرو تعطیالت 

نمایشگاه هاست.
کارشناسان از افزایش تدریجی نرخ 
ارز به عنوان دلیل اصلی افزایش یافتن 
قیمت ها در سه دسته خودروهای داخلی، 
خارجی و مونتاژی یاد می کنند. افزایشی 
تا  چهار  به  خارجی  خودروهای  در  که 
پنج درصد نسبت به هفته های گذشته 
خودروهای  همچنین  است.  رسیده 
داخلی در محدوده قیمتی ۲۰۰ تا 3۰۰ 
میلیون   ۱۰ حدود  افزایش  میلیونی، 
گذشته  هفته های  به  نسبت  را  تومانی 

تجربه کرده اند.
بانکی  صرافی های  در  دالر  نرخ 
در روز گذشته)سه شنبه( با ۱۱۷ تومان 
افزایش نسبت به روز قبل تر به رقم ۲4 
هزار و ۷49 تومان رسید.  دالر از هشتم 
خردادماه وارد کانال ۲3 هزار تومانی شد 
و در این فاصله به سوی کانال ۲4 هزار 
افزایش  وجود  برداشت!با  خیز  تومان 
و  خرید  وضعیت  اما  خودرو،  قیمت های 
فروش در بازار خودرو تغییر چندانی نداشته 
و معامالت در حداقل خود است و همگان 

در یک حالت انتظار به سر می برند.
هرچند در برخی موارد تصاویری از 
ورود خودروهای خارجی مدل ۲۰۲۱ در 
فضای مجازی دست به دست می شود، 
خودروها  این  معتقدند  کارشناسان  اما 
برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده 

یا در برخی موارد مربوط به تریلی های 
ترانزیت است که به مقصد سایر کشورها 

حمل می شوند.
یک     » حن ا طو ش  و ر کو «
در  خارجی  خودروهای  نمایشگاه دار 
کنونی،  شرایط  با  گفت:  تهران  شمال 
لغو  و  برجام  وضعیت  بودن  نامشخص 
و  بانکی  تحریم های  تداوم  تحریم ها، 
عملیاتی نشدن FATF، واردات خودرو 

به کشور انجام نخواهد شد.
که  آنجایی  از  بیان داشت:  وی 
صفر  خارجی  خودروهای  تعداد  اکنون 
کیلومتر در بازار اندک است، فروشندگان 
قیمت های باالیی برای خودروهای خود 

مطالبه می کنند.
افزایش  از  نمونه  به طور  طواحن، 
۱۰۰ میلیون تومانی هر دستگاه سانتافه 
افزایش  و   ۲۰۱۷ مدل  کیلومتر  صفر 
حدود ۵۰۰ میلیون تومانی هر دستگاه 

لکسوس NX مدل ۲۰۱۷ فول آپشن در 
بازار خبر داد که اولی به بهای ۲ میلیارد 
تومان و دومی به نرخ 3.9 میلیارد تومان 
قیمت گذاری شده اند و افزود:  با این حال 
این قیمت ها در فضای مجازی است و 
مالک خرید و فروش در بازار محسوب 

نمی شوند.
خودرویی  سایت های  در  امروز 
هر  سایپا  گروه  در  مجازی  فضای  و 
دستگاه پراید ۱۱۱ صفر کیلومتر مدل 98 
حدود ۱۱8 میلیون تومان، مدل 99 آن 
۱38 میلیون تومان و پراید ۱۵۱ پالس 
 ۱44 حدود   ۱4۰۰ مدل  پراید(  )وانت 
همچنین  خورد.  قیمت  تومان  میلیون 
هر دستگاه تیبا صندوق دار ۱34 میلیون 
میلیون   ۱4۰ هاچ بک   ۲ تیبا  و  تومان 

تومان قیمت گذاری شدند.
در گروه ایران خودرو، هر دستگاه 
سمند ال. ایکس مدل ۱4۰۰ حدود ۲۱3 

مدل  ساده  پارس  پژو  تومان،  میلیون 
تومان،  میلیون  به ۲۵۰  نزدیک   ۱4۰۰
میلیون   ۲۱8 حدود   ۲ تیپ   ۲۰6 پژو 
تومان و ۲۰6 تیپ ۵ نزدیک به ارزش 

۲۷۲ میلیون تومان قیمت خورد.
دستگاه  هر  مونتاژی ها،  دسته  در 
تومان،  میلیون   4۰۵ کراس  برلیانس 
 33۵ به  نزدیک   33۰ اچ  برلیانس 
 4۱۵ اتوماتیک  بسترن  تومان،  میلیون 
 ۲۲ ایکس  ام  وی.  ام.  تومان،  میلیون 
تومان،  میلیون   3۷۵ اسپرت  دنده ای 
جک اس ۵ حدود 6۷۰ میلیون تومان و 
پژو ۲۰۰8 نزدیک به 89۰ میلیون تومان 
قیمت گذاری شد.در دسته خارجی ها نیز 
میلیارد  سه  حدود  آی   33۰ و  ام.  ب. 
تومان، ب. ام. و سری هفت ۷3۰ آی 
حدود 6 میلیارد و 4۵۰ میلیون تومان و 
بنز کالس ای ۲۰۰ حدود پنج میلیارد و 

۷۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.

رییس هیئت مدیره بانک دی:
دی  بانك  منتخب  شعب  در  سهامداران  خدمات  میزهای 

راه اندازی شده است
راه اندازی  از  دی  بانک  رئیس هیئت مدیره 
میزهای خدمت سهامداران در شعب منتخب بانک 

دی خبر داد.
غالمرضا خلیل ارجمندی، گفت: در یک سال 
بورس،  سازمان  مرکزی،  بانک  حمایت  با  گذشته 
بنیادشهید و امور ایثارگران و همت جمعی کارکنان 

مانند زیان  بانک  توانستیم فراز و نشیب های سالیان گذشته  بانک  خدوم 
انباشته، بدهی به بانک مرکزی و مسائل مرتبط با عملیات بانکی این بانک 
را کاهش دهیم و حال با تشکیل مجمع افزایش سرمایه و طی تشریفات 
قانونی ثبت افزایش سرمایه، در آستانه بازگشایی مجدد نماد دی قرار داریم.

وی افزود: با همت هیئت مدیره و تمامی کارکنان بانک دی، تمامی 
تشریفات قانونی ثبت افزایش سرمایه و اخذ تأییدیه های الزم از بانک مرکزی 
در زمان مقتضی انجام شد و سازمان بورس هم پس از بررسی های الزم و 
اخذ مستندات الزم، سازوکار بازگشایی نماد بانک دی را فراهم کرده است.

ارجمندی با اشاره به لزوم توجه سهامداران به عملکرد بانک دی در 
یک سال گذشته و پرهیز از رفتارهای هیجانی در برخورد با نماد دی تصریح 
کرد: مروری بر عملکرد بانک دی حاکی از رشد شاخص های عملیاتی این 
بانک در حوزه های مختلف است که این امر نویدبخش چشم اندازی روش 

برای این بانک است.
وی افزود: رشد تنوع درآمدی بانک، اقدامات توسعه ای ایجادشده در 
برنامه  بخش بین الملل و فناوری اطالعات، رشد منابع سپرده ای، تدوین 
بودجه منظم در بانک و رصد مستمر فرایندها از مهم ترین اقداماتی است 
که به تحقق اهداف در چهارماه ابتدایی سال منجر شده است و پیش بینی 
می شود شاهد کسب سود عملیاتی و به صفر رساندن زیان انباشته تا پایان 

سال جاری باشیم.
وی ادامه داد: در این مدت، کاهش بدهی بین بانکی و به صفر رسیدن 
بدهی به بانک مرکزی سبب شده است بانک دی امروز به لحاظ شاخص های 

عملیاتی در شرایط مطلوبی قرار بگیرد.
مجموعه  همواره  اینکه  به  اشاره  با  دی  بانک  هیئت مدیره  رییس 
بنیادشهید و امور ایثارگران و شرکت های وابسته به بانک و بنیادشهید، به 
عنوان بازارگردان حمایت های قابل قبولی از سهامداران و بازار داشتند، گفت: 
با توجه به شناوری بیش از 9۰ درصدی سهام دی، قیمت آن کامال وابسته 

به عملکرد بانک، رفتار سهامداران و شرایط بازار سرمایه است.
وی افزود: از سهامداران انتظار می رود اطالعات صحیح را از طریق 
مراجع رسمی بانک و سامانه ناشران بورس )کدال( دریافت کنند و درگیر 

شایعات کانال های فضای مجازی نشوند.
رییس هیئت  مدیره بانک دی ادامه داد: بانک دی برای پاسخگویی مؤثر 
به سهامداران، عالوه بر اطالع رسانی از طریق روابط عمومی بانک، سخنگوی 
اداره سهام و کدال، تمهیدی اندیشیده است تا سهامداران بتوانند به صورت 
حضوری نیز از طریق میز خدمات سهامداران در تمام مراکز استان ها و در 

تعدادی از شعب منتخب تهران کسب اطالع کنند.  
ارجمندی شعب شهرری، انقالب، آزادی، تهرانپارس و شعبه مستقل 
مرکزی بانک دی را به عنوان شعب منتخب در تهران برای ارائه خدمات 
مشاوره ای به سهامداران معرفی کرد و افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
اگر سهامداری  برای شفاف سازی،  اما  نیست  فیزیکی  به حضوری  نیازی 
بخواهد عالوه بر مراجع رسمی معرفی شده، از طریق حضوری نیز کسب 
اطالع کند می تواند با مراجعه به شعب منتخب خدمات مشاوره ای دریافت 

کند.
ارائه اطالعات به سهامداران  وی با اشاره به شفافیت بانک دی در 
گفت: این اطمینان را به سهامداران می دهیم که هیچ رانت اطالعاتی در 
اختیار فرد یا گروه خاصی قرار ندارد و اطالعات شفاف در زمینه صورت های 
مالی بانک و شرکت های تابعه در اختیار عموم سهامداران قرار خواهد گرفت.

ارجمندی سال ۱4۰۰ را سال جهش بانک دی دانست و تأکید کرد: 
امیدوارم چشم انداز روشن بانک دی، زمینه اطمینان و صبوری سهامداران را 
فراهم کند. معتقدیم سفته بازی و رفتار هیجانی به نفع سهامداران بانک نیست 
بلکه سهامداران واقعی بانک باید بدانند که بانک و بنیادشهید همواره از منافع 
آن ها صیانت می کنند تا بازار، قیمت سهم را در یک مسیر منطقی تعیین کند.

 آغاز جشنواره بزرگ بانك گردشگری با صدها جایزه نفیس! 
کارت  دارندگان  ویژه  گردشگری  بانک  جشنواره 

هواداری پرسپولیس آغاز شد.
برای  گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
هواداری  کارت  داشتن  تنها  جشنواره،  این  در  شرکت 

پرسپولیس کافی است.
اقدام  گذشته  سال  دوم  نیمه  از  گردشگری  بانک 

به صدور کارت هواداری در سه رده »همراه« ، »حامی » و »دوآتیشه« کرده که 
دارندگان کارت های مزبور می توانند از مزایای متنوع این کارت ها متناسب با نوع 

هواداری برخوردار شوند.
ده ها هزار نفر تاکنون کارت هواداری پرسپولیس را دریافت کرده اند و میزان 
استقبال از صدور کارت هواداری پرسپولیس قابل توجه بوده و همواره روند رو به 

رشدی را دارا بوده است.
متقاضیان می توانند برای افتتاح حساب و صدور آنی و آنالین کارت هواداری، 
shabahang. با دانلود اپلیکیشن گردش پی و ورود به بخش شباهنگ  به نشانی

این  اقدام کرده و به عنوان هواداران پرسپولیس در   tourism-bank.com
جشنواره شرکت کنند.

شایان ذکر است، قرعه کشی این جشنواره روز ۲۷ اسفندماه امسال همزمان 
با نیمه شعبان برگزار خواهد  شد.

پانزده  شعبه  از  مسکن  بانك  مدیرعامل  سرزده ی  بازدید 
خرداد تهران

خرداد  پانزده  شعبه  از  سرزده  صورت  به  مسکن  بانک  مدیرعامل 
تهران بازدید کرد.

شایان  محمود  مسکن-هیبنا،دکتر  بانک  خبری  پایگاه  گزارش  به 
مدیرعامل بانک،در بازدید سرزده از شعبه پانزده خرداد، با تمامی کارکنان 
شعبه دیدار کرده و از نقطه نظرات آنان در بخش های مختلف آگاه شد 

و در جریان خدمات و فعالیت های آنان قرار گرفت.
اهمیت  به  با توجه  اهمیت وصول مطالبات، گفت:  به  اشاره  با  وی 
بانک در  افزایش توان  بانک، به منظور گردش منابع و  این منابع برای 
ارائه خدمات مطلوب و افزایش بهره وری با هدف برنامه ریزی هدفمند، 
ضمن جلب رضایت مشتریان در خصوص کاهش مطالبات معوق، با تالش 
مستمر در راستای اهداف شعب و منطقه حرکت کنند و زمینه بهره وری و 
سودآوری سازمانی را فراهم کنند.در ادامه این بازدید، محمد محمدی نیا، 
رییس شعبه پانزده خرداد، در خصوص کاهش مطالبات بانک و رسیدگی 

به پرونده های اجراییه صادره شعبه، توضیحاتی را ارایه کرد.

قیمت نفت افزایش یافت
قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر کمبود عرضه و انتظارات برای 
کاهش بیشتر ذخایر آمریکا صعود کرد اما نگرانیها نسبت به شیوع نوع مسری 

تر ویروس کرونا، رشد قیمتها را محدود کرد.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در سپتامبر ۱9 سنت معادل ۰.3 
درصد افزایش یافت و به ۷۵ دالر و 3۵ سنت در هر بشکه رسید. معامالت 

نفت برنت روز دوشنبه با ۰.۵ درصد کاهش بسته شد.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اوت با 
۲4 سنت معادل ۰.3 درصد افزایش، به ۷4 دالر و 34 سنت در هر بشکه رسید. 

شاخص نفت آمریکا روز گذشته با ۰.6 درصد کاهش بسته شد.
توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت فوجیتومی گفت: خوش بینی درباره کمبود 
عرضه و کاهش ذخایر نفت آمریکا در معامالت روز جاری از قیمتها پشتیبانی 
کرده است. با این حال نگرانیهای رو به رشدی در خصوص افزایش موارد ابتال 
به کووید ۱9 در سراسر جهان و ابهام درباره برنامه های تولید اوپک پالس 

باعث شده است رشد قیمتها محدود شود.
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا برای 
هشتمین هفته متوالی کاهش پیدا کرده و ذخایر بنزین هم کاهش داشته است.

ذخایر نفت آمریکا روال کاهشی هفته های اخیر را ادامه داد و در هفته 
منتهی به دوم ژوییه به پایین ترین میزان از فوریه سال ۲۰۲۰ رسید.

واردات نفت چین در ژوئن نسبت به ماه مه اندکی افزایش یافت با 
این حال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که پاالیشگاههای چینی 
نفت ارزان را به میزان قابل مالحظه ای خریداری کردند، افت چشمگیری 

را نشان می دهد.
سرمایه گذاران گزارش ماهانه فعالیت حفاری اداره اطالعات انرژی 
آمریکا را که پیش بینی کرد تولید نفت هفت منطقه بزرگ شیل در اوت 
4۲ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۷.9۰۷ میلیون بشکه در روز می 
رسد را نادیده گرفتند. تولید مناطق شیل آمریکا در ژوییه ۲8 هزار بشکه 

در روز رشد داشت.
ساتورو یوشیدا، تحلیلگر کاال در شرکت راکوتن سکیوریتیز گفت: افزایش 
پیش بینی شده نسبتا اندک است. ادامه محدودیتها در خصوص حفاری شیل 
آمریکا، از قیمتهای نفت پشتیبانی خواهد کرد. بازارهای سهام که در بحبوحه 
امید به احیای اقتصادی قدرتمند صعودی هستند، ریسک پذیری در بازارهای 

نفت را تقویت کرده اند.
بازارهای سهام آسیا رکوردزنی شب گذشته وال استریت را دنبال کرده و 
اوایل معامالت روز سه شنبه صعود کردند. با این حال گزارشها از اقصی نقاط 
دنیا که از ادامه افزایش موارد ابتال به کووید ۱9 حکایت دارد، بعضی از سرمایه 

گذاران را محتاط نگه داشته است.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد کرونای دلتا در حال تبدیل شدن به 
گونه غالب است و بسیاری از کشورها هنوز دوز کافی واکسن برای تضمین 
سالمت کارکنان بهداشت خود دریافت نکرده اند.در این بین، منابع آگاه اظهار 
کردند اوپک پالس هنوز پیشرفتی برای رفع اختالفات عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی که مانع تصویب توافق جدید افزایش تولید شده، نداشته و 

این امر احتمال برگزاری دیدار در هفته جاری را ضعیف کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، کرملین روز دوشنبه اعالم کرد والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روسیه و جو بایدن، همتای آمریکایی وی در مکالمه تلفنی روز 

جمعه درباره اوپک پالس یا قیمتهای نفت گفت و گو نکردند.

افزایش قیمت فروش نفت ایران به آسیا
ایران قیمت فروش رسمی همه گریدهای نفتی  شرکت ملی نفت 
خود به مقصد آسیا در ماه میالدی آینده را ۷۵ تا 8۰ سنت در هر بشکه 
ایران  افزایش داد.به گزارش پالتس، شرکت ملی نفت  نسبت به ژوییه 
قیمت فروش گریدهای نفتی سبک و سنگین خود را هر یک به میزان 
8۰ سنت در هر بشکه نسبت به ژوییه افزایش داد و به ترتیب دو دالر 
و 4۰ سنت و یک دالر و 3۰ سنت باالتر از نرخ قیمت پایه منطقه ای 

عمان/دوبی در اوت تعیین کرد.
همچنین قیمت نفت فروزان را ۷۵ سنت در هر بشکه افزایش داد و یک 
دالر و 3۵ سنت باالتر از قیمت پایه منطقه تعیین کرد. قیمت نفت سروش 

برای فروش در اوت هم 8۰ سنت در هر بشکه افزایش یافت.
عربستان سعودی هفته گذشته پس از این که مذاکرات اوپک پالس 
درباره افزایش تولید نفت بدون نتیجه ماند، قیمت فروش نفت در ماه اوت برای 
خریداران از آسیا گرفته تا آمریکا را افزایش داد. شرکت آرامکوی سعودی قیمت 
فروش رسمی نفت به آسیا که بازار اصلی این شرکت است را برای گرید نفتی 
سبک عرب الیت به میزان 8۰ سنت افزایش داد و دو دالر و ۷۰ سنت در هر 
بشکه باالتر از قیمت پایه منطقه ای تعیین کرد. این بزرگترین افزایش ماه به 
ماه از ژانویه بود و نشان می دهد که این غول نفتی با وجود کمبود عرضه در 

بازار، تولیدش را ماه آینده افزایش نخواهد داد.

کرونا و تعطیلی و خودروساز نقشی ندارند؛

قیمت دالر، تنها اهرم افزایش و کاهش قیمت خودرو 
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زیر نظر: میثم  اسدی

افزایش 14 درصدی تولید نیروگاه های 
حرارتی کشور 

ــت:  ــی گف ــرق حرارت ــرکت ب ــد ش ــی تولی ــر فن ــرکل دفت مدی
میــزان تولیــد بــرق نیروگاه هــای حرارتــی کشــور از ابتــدای ســال 
تاکنــون بــا افزایــش ۱4 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته از مــرز ۱۰6 میلیــون مــگاوات ســاعت انــرژی گذشــت.
اســماعیل نمــازی بــا تاکیــد بــر اینکــه میــزان تولیــد 
نیروگاه هــای حرارتــی در بــازه زمانــی مشــابه ســال گذشــته حــدود 
93 میلیــون مــگاوات ســاعت بــوده اســت، افــزود: در مــدار نبــودن 
ــای زودرس و  ــالی،  گرم ــل خشکس ــه دلی ــی ب ــای برق آب نیروگاه ه
نیــاز بیشــتر شــبکه به بــرق، درمــدار نبودن نیــروگاه اتمــی در برخی 
از روزهــا و تــالش نیروگاه هــا بــرای آمادگــی حداکثــری از دالیــل 

ــوده اســت. ــی ب ــرژی در نیروگاه هــای حرارت ــد ان ــش تولی افزای
وی ادامــه داد: نیروگاه هــای حرارتــی بــا توجــه بــه عــدم تولیــد 
بــرق توســط ســایر مولدهــای تولیــد بــرق کشــور بــه دالیــل یــاد 
ــرات  ــان انجــام تعمی ــاه کــردن زم ــا کوت ــد ب شــده،  ســعی کرده ان
دوره ای و رفــع اشــکاالت مــوردی بــه وجــود آمــده در واحدهــای 
ــتری را در  ــاعات بیش ــن،  س ــان ممک ــن زم ــی در کمتری نیروگاه
شــبکه بــرق فعــال بــوده و کســری ناشــی از تولیــد بــرق در کشــور 

را جبــران کننــد.
نمــازی بــا یــادآوری هزینه هــای بــاال و دشــواری های 
تولیــد بــرق در کشــور، خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر تمامــی 
ــرق  ــد ب ــر ظرفیــت در حــال تولی ــا حداکث ــی ب نیروگاه هــای حرارت
هســتند و پرســنل صنعــت بــرق کشــور بــا وجــود همه گیری ســویه 
جدیــد بیمــاری کرونــا و گرمــای شــدید در تالشــند تــا نیروگاه هــا 

بــا حداکثــر تــوان در مــدار تولیــد باشــند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

معاون وزیر راه و شهرسازی:
بدون مشتری بودن مسكن ملی، شایعه است!

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: وام ۲۵۰ میلیون تومان مسکن ملی شامل 
تمام متقاضیان حتی آنهایی که قبال قرارداد منعقد کرده اند هم می شود. متقاضیانی که 
با وام ۱۰۰ میلیون تومانی قرارداد بستند می توانند از وام ۲۵۰ میلیون تومانی استفاده 

کنند و کسی از این وام جا نمی ماند.
محمود محمودزاده درباره اظهارات برخی از فعاالن حوزه مسکن مبنی بر اینکه 
مسکن ملی متقاضی ومشتری ندارد و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی تا کنون فقط 
۲۰۰ هزار نفر آورده اولیه واریز کرده اند گفت: این اظهارات درست نیست. مسکن ملی 
گروه های متعددی دارد و ۲۰۰ هزار نفری که اورده اولیه را پرداخت کرده اند فقط یکی 
از گروه های متقاضی مسکن ملی هستند. بخشی دیگر از مسکن ملی به واگذاری های 

گروهی اختصاص دارد که ۱3۵ هزار واحد در واگذاری گروهی تحویل می شود.
وی افزود: در واگذاری های گروهی قرار نیست که پولی را به عنوان اورده اولیه 
واریز کنند. این گروه خودشان نسبت به ساخت مسکن ملی اقدام می کنند. ۱۰۰ هزار 
مسکن ملی در محدوده بافت فرسوده هم سازو کار دیگری دارد و ساخت و ساز در 
ملک شخصی افراد است و این افراد با تسهیالت دولتی خودشان برای ساخت مسکن 

ملی اقدام می کنند و قرار نیست که ولی را واریز کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از سوی دیگر در تفاهمنامه با دستگاه 

های مختلف هم ساز و کار دیگری در جریان است برای مثال تفاهمنامه ساخت ۷۲ 
هزار مسکن ملی با نیرویهای مسلح منعقد کرده ایم و این گروه هم قرار نیست اورده 

اولیه واریز کند.
اولیه پرداخت کنند که جزو  اورده  باید  اینکه تنها کسانی  با تاکید بر  محمودزاده 
پروژه های انبوه سازی هستند، گفت: نه تنها کسی از مسکن ملی انصراف نداده بلکه 
لیست انتظار و ذخیره هم تکمیل شده است و برای افرادی که تاخیر در پرداخت آورده 

اولیه دارند، متقاضی جایگزین در لیست ذخیره موجود است.
معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه ۱3۰ هزار نفر ثبت نامه جدید در مرحله 
پنجم به آمار ۵3۰ هزار واحد مسکن ملی اضافه خواهد شد، اظهار داشت: عالوه بر این 
تعداد مسکن ملی که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، آمادگی اجرای ۵۰۰ هزار واحد 

مسکن ملی دیگر را هم داریم.
وی در پاسخ به این سوال که عده ای معتقدند از آنجایی که رییس جمهور منتخب 
در تبلیغات خود به طور ویژه درباره مسکن وعده داده، احتمال اجرای طرح های ارزان تر 
با تسهیالت خاص در دولت بعد وجود دارد و این باعث عدم واریز اورده های اولیه شده ، 
گفت: هیچ تفاوتی بین طرح های حمایتی در حوزه مسکن وجود ندارد و موضوع جدیدی 
که مصوب شود مشمول تمام طرح های حمایتی قبلی هم می شود. در تمام طرح های 
اینده هم سیاست های جاری وزارت راه و شهرسازی به اجرا می رسد و اینطور نیست که 
طرح های مسکنی اینده متفاوت از طرح های مسکنی در حال اجرا باشند. مردم بدانند 
در طرح زمینی وجود ندارد که شاید در طرح های اینده مسکنی در داخل شهر تهران 

ساخت وسازی صورت بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: موضوع کلیت حاکمیت و نظام است و دهر 
تصمیمی برای طرح ها و پروژه های حمایتی در حوزه مسکن گرفته شود، عام است و 
طرح های حمایتی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. در آینده هم هر تصمیمی برای مسکن 

حمایتی گرفته شود مشمول تمام واحدهای مساکن حمایتی می شود.       
وی هنچنین با اشاره به افزایش سقف وام مسکن به  ۲۵۰ میلیون تومان گفت: وام 
۲۵۰ میلیون تومان مسکن ملی شامل تمام متقاضیان حتی آنهایی که قبال قرارداد منعقد 
کرده اند هم میشود. متقاضیانی که با وام ۱۰۰ میلیون تومانی قرارداد بستند می توانند از 

وام ۲۵۰ میلیون تومانی استفاده کنند و کسی از این وام جا نمی ماند.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
برق  میزان  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
اندازه  به  رمزارز  استخراج  مزارع  مصرفی 
ای نیست که باعث قطعی برق باشد، علت 
اصلی این امر را بی توجهی وزارت نیرو به 

ایجاد نیروگاه های جدید دانست.
محسن علیزاده در گفت و گو با ایسنا 
اظهار کرد: آخرین آمار بانک مرکزی درباره 
استخراج  مزارع  برای  برق مصرفی  میزان 
خود  است.  کیلووات  ر  هزا کوین  بیت 
هزار  بین  را  عدد  این  هم  توانیر  دوستان 
براساس  اما  دانند  مگاوات می  دو هزار  تا 
آخرین آمار مجوزهای صادر شده این عدد 
3۰۰ مگاوات است که اگر مزارع فاقد مجوز 
را هم در نظر بگیریم 6۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات 
باعث  که  نیست  عددی  این  شد؛  خواهد 

قطعی برق باشد. 
توانیر  شرکت  آمار  طبق  افزود:  وی 
میزان کسری برق که منجر به قطعی می 
هم  دلیلش  است.  مگاوات  هزار   ۱۲ شود 
برنامه ششم  نیرو در  این است که وزارت 
نتوانسته مطابق تکالیف خود نیروگاه ایجاد 
کند و صددرصد از تکالیف خود عقب است 
و حتی یک قرارداد هم برای نیروگاه جدید 

نداشته است. 

مجلس  در  سپیدان  مردم  نماینده 
یکسری  برق  قطعی  کرد:  نشان  خاطر 
های  زیان  یکسری  و  آشکار  های  زیان 
طی  برق  قطعی  آشکار  زیان  دارد.  پنهان 
چند سال گذشته بیش از 3۰۰ هزار میلیارد 
تومان بوده خسارت به اقتصاد ملی و زیان 
پنهان آن هم این است که در همین دو، 
سه هفته شاهد قطعی مکرر برق چاه های 
کشاورزی و واحدهای تولیدی مثل فوالد، 
واحدی  وقتی  بودیم.  آلومینیوم  و  سیمان 
باشد  تعطیل  هفته  دو  مبارکه  فوالد  مثل 
چه میزان ضرر اقتصادی به آن شرکت وارد 
می شود؟ از چند روز پیش که این قطعی 
این  زیادی در  افزایش قیمت  افتاده  اتفاق 
محصوالت شاهد بودیم و این فاجعه بزرگی 

است که اتفاق افتاده است. 
ز  ا د  نتقا ا با  مجلس  ینده  نما ین  ا
وزارت  سمت  در  اردکانیان  رضا  عملکرد 
نیرو گفت: ایشان ضرری را به اقتصاد کشور 
وارد کرده که در طول تاریخ سابقه نداشته 
توسعه  برای  ای  روزنه  هیچ  امروز  است. 
زیرساخت های اقتصادی در دولت آینده نیز 
وجود ندارد زیرا اولین چیزی که ما به آن 
برای توسعه احتیاج داریم آب و برق است 
که متأسفانه نه آب درست مدیریت شده و 
نه برق و کشور در بخش انرژی به قهقرا 
اقتصادی  این عضو کمیسیون  است.  رفته 
مجلس اضافه کرد: حتی اگر سهم استخراج 
یا زیاد باشد  رمزارزها در مصرف برق کم 
خود شرکت توانیر و وزارت نیرو باید آن را 

مدیریت می کردند و زمانی که ما مشکل 
مجوز  ها  آن  به  نباید  داشتیم  برق  تولید 
صمت،  وزارت  دیگر  طرف  از  دادند.  می 
وزارت کشور و ارتباطات هم در شناسایی 
مزارع غیرمجاز ضعف دارند. ما هم معتقدیم 
حتما مزارع بیشتری وجود دارد اما اینکه در 
شود  می  اتکا  آنها  به  برق  قطعی  موضوع 
واقعیت  از  افکار مردم  این است که  برای 
دور شود و بگویند همه قطعی برق مربوط 

به ماینرهاست. 
علیزاده ادامه داد: اواًل خودشان مجوز 
استخراج رمز ارزها را دادند و ثانیا خودشان 
کند؛  را شناسایی  پرمصرف  باید مشترکان 
تکلیف  این  به  توانیر  و  نیرو   وزارت  چرا 
یک  برق  قبض  ینکه  ا کند.  نمی  عمل 
تومان  میلیون   6۰  ،۵۰ خانگی  مشترک 

باشد، عادی است؟
وی یادآور شد: قرار بود ایران به هاب 
اندک  ما  اما  شود  تبدیل  خاورمیانه  انرژی 
صادرات مان را هم متوقف کردیم و اکنون 
شاید نیازمند واردات برق باشیم زیرا برنامه ریزی 
درست و صحیحی در این زمینه نداشتیم. طبیعتًا 
دولت آینده هم خواه ناخواه درگیر این موضوع 
می شود چرا که بستر نیازهای اولیه یعنی آب 

و برق فراهم نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی:

مدیریت غلط موجب قطعی برق است نه استخراج رمز ارز!

اتحادیه  مدیره  هیات  عالی  مشاور 
و  گرما  کشور  گوشتی  مرغ  سراسری 
مشکالت حل نشده شبکه توزیع را دو دلیل 
اصلی آغاز دوباره روند صعودی قیمت مرغ 

در هفته های اخیر عنوان کرد.
بازار مرغ پس از آرامش نسبتا کوتاه 
روند  شاهد  دیگر  بار  اخیر  هفته های  در 
صعودی آرام اما، بدون توقف قیمت است. 
قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ برای 
مصرف کننده ۲4 هزار و 9۰۰ تومان است 
اما، در کمتر مرکز عرضه ی این قیمت دیده 
می شود. محل های عرضه ی که مرغ را با 
قیمت مصوب و با عنوان »مرغ دولتی« 
در سطح شهرها به فروش می رساند، اندک 

و همیشه شلوغ هستند.
 به گفته کارشناسان هر چند همچنان 
مشکل تامین نیاز نهاده های دامی با قیمت 
اما،  برجاست  پا  مرغداران  برای  دولتی 
دالیل اصلی روند صعودی قیمت مرغ در 
هفته های اخیر بیش از همه مربوط به گرما 

و مشکالت حل نشده شبکه توزیع می شود.
مشاور  کمالی سروستانی،  محمدعلی 
عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ 
گوشتی کشور، درباره تشریح وضعیت بازار 
مرغ و دالیل نوسان قیمت آن در هفته های 
اخیر، اظهار کرد: آمار نشان می دهد در اواخر 
اردیبهشت و خردادماه ۱۱3 تا ۱۱4 میلیون 
قطعه جوجه ریزی در مرغداری ها صورت 

گرفته است.
جوجه  حجم  این  با  داد:  ادامه  وی 
تن مرغ  انتظار می رفت ۱۰۰ هزار  ریزی 
در ماه جاری تولید و به بازار عرضه شود، 
حجم  کاهش  از  نشان  بازار  واقعیت  اما 

عرضه دارد.
دو  است؛  معتقد  کمالی سروستانی 
حجم  کاهش  برای  می  توان  عمده  دلیل 
عرضه مرغ به رغم جوجه ریزی مناسب در 
نظر گرفت که یکی گرما و دیگری مشکل 

حل نشده شبکه توزیع است.
آغاز  با  ساله  هر  ما  شد:  یادآور  وی 

مرغ  عرضه  کاهش  شاهد  گرما  فصل 
هستیم و حجم ورودی به بازار آن کاهش 

پیدا می کند.
ضریب  فزود:  ا نی  لی سروستا کما
تبدیل خوراک به گوشت در مرغ به واسطه 
رفتن  باال  با  دارد  گرما  به  که  حساسیتی 
دمای هوا کاهش می یابد، به عبارت دیگر 
در گرما وزن گیری مرغ در برابر خوراک 

مصرفی کمتر می شود.
وی با بیان اینکه امسال گرما زودتر 
و شدتر از سال های گذشته به سراغ کشور 
و  هنگام  زود  گرمای  کرد:  اظهار  آمد،  ما 
شدید بر میزان تولید گوشت به ازای هر 
قطعه مرغ موثر بود و میزان آن را نسبت به 

سال های گذشته کمتر کرده است.
گرمای  کمالی سروستانی؛  گفته  به 
کم سابقه سالجاری عالوه بر کاهش وزن 
دیگری  ناخوشانید  اتفاق  مرغ های  گیری 
را رقم زد که نتیجه آن افزایش تلفات در 

مرغداری ها بوده است.

کمالی سروستانی این اتفاق ناخوشایند 
را قطعی برق عنوان کرد که موجب باال 
رفتن تلفات مرغ ها در واحدهای مرغداری 

شده است.
توزیع  شبکه  مشکالت  درباره  وی 
در  مهمی  تاثیر  که  مشکل  این  افزود: 
نوسانات قیمت مرغ در بازار دارد، همچنان 

حل نشده باقی مانده است.
مرغ  کرد:  تصریح  کمالی سروستانی 
از مرغدار با قیمت مصوب تحویل گرفته 
قیمت  با  آن  عمده  بخش  اما،  می شود 

مصوب توزیع نمی شود.
اتحادیه  مدیره  هیات  عالی  مشاور 
بر  تاکید  با  کشور  گوشتی  مرغ  سراسری 
مرغ  تحویل  از  بعد  توزیع  مشکل  اینکه 
به کشتارگاه ها آغاز می شود، گفت: وزارت 
برای  جدید  راهکارهای  دنبال  به  صمت 
برای  امیدواریم  است،  مشکل  این  حل 
زودتر  مردم  و  تولیدکننده  نگرانی  کاهش 

این راهکارها را اعالم و اجرایی کند.

یک مقام مسئول عنوان کرد؛

گرما و مشكل توزیع، دو متهم جدید گرانی مرغ! 
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سهیال  د  و هر شا
شاهرود  شهردار  دهقانی- 
اینکه در زمان  به  اشاره  با 
کوتاه شاهرود در چشم انداز توسعه، 
شاهد  ا  ر خوبی  رشد  و  پیشرفت 
پروژه  اجرای  گفت:  بود،  خواهد 
شاخص  و  مبنا  بنایی  زیر  بزرگ 

یافتگی در شهر است. توسعه 
با  علی  محمد  حاجی  علیرضا 
بیان اینکه زمان، هزینه و کیفیت از 
پروژهای  این  مؤلفه های  مهم ترین 
سعی  و  می رود  شمار  به  بنایی  زیر 
گرفتن  نظر  در  به  توجه  با  کردیم 
را  اجرایی  عملیات  مؤلفه  سه  این 
موارد  از  یکی  افزود:  کنیم،  شروع 
می  شهری  هر  در  توسعه  و  رشد 
نی  عمرا پروژه های  اجرای  ند  توا

محسوب  شود.
مطلب  ین  ا بیان  ضمن  وی 
حال  در  عملیات های  جمله  از  که  
به  می توان  شهری،  مدیریت  اقدام 
عملیات اجرایی تقاطع غیر هم سطح 

سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید  سپهبد 
مسکن  از  زمین  پیگیری  بازپیرایی 
احداث  راستای  در  سازی  شهر  و 
سبز  فضای  کاشت  سالمتی،  جاده 

پروژه باغ راه ، احداث المان میدان 
الغدیر، اجرای پل شاهوار و طبیعت 
و ...است،ابراز داشت:در سال جاری 
و  شاخص  پروژه های  اجرای  شاهد 

زیر بنایی در شهر هستیم و با اهتمام 
برنامه  بوده که طبق  ویژه در صدد 
و  افتتاح  شاهد  شده  تدوین  ریزی 

باشیم. آنها  برداری  بهره 

شهردار شاهرود گفت:

اجرای پروژه بزررگ زیر بنایی مبنا و شاخص توسعه یافتگی در شهر است
هشدار برای صرفه جویی در مصرف آب

 در استان بوشهر

برای  هشدار  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
صرفه جویی آب برای جلوگیری از بروز بحران را مورد اشاره قرار داد و 
اظهار داشت: با توجه به افزایش دمای هوا، میزان مصرف آب در استان 
بوشهر به شدت افزایش یافته که صرفه جویی و مدیریت مصرف آب 

برای جلوگیری از بروز بحران امری ضروری است.
عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه سرانه مصرف آب در شهرها و 
روستاهای استان بوشهر بیش از دیگر نقاط کشور است افزود: شرایط 
کرونایی، گرمای شدید همراه با رطوبت و شرجی سبب افزایش مصرف 
آب در استان بوشهر شده که الزم است مشترکین در مدیریت مصرف 

آب با شرکت آب و فاضالب همانند گذشته همکاری کنند.
وی از کاهش ذخایر منابع آب آشامیدنی استان بوشهر خبر داد و 
بیان کرد: با توجه به اینکه بیش از 8۵ درصد منابع آب آشامیدنی استان 
بوشهر به بارش باران و نزوالت جوی وابسته است کاهش بارش باران 
سبب افت ذخایر منابع آبی، ادامه خشکسالی و کاهش آب سدها شده 
است که برای جبران این مشکل باید صرفه جویی آب در دستور کار 

همه مردم قرار بگیرد.
از  بوشهر تصریح کرد:  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
مشترکین تقاضا می شود در این شرایط خاص، آب را بیهوده هدر ندهند 
و از مصارف غیرضروری از جمله شستشو جلوی درب منازل و مغازه 
ها، خودرو و آبیاری باغات و باغچه ها با آب شرب خودداری کنند و با 

استفاده از شیرآالت کاهنده در مصرف آب صرفه جویی کنند.
حمزه پور با تاکید بر اینکه مدیریت مصرف و صرفه جویی به معنای 
عدم استفاده از آب نیست، خاطرنشان کرد: از هم مشترکین آب تقاضا 
می شود تنها با ۱۵ تا ۲۰ درصد صرفه جویی در مصرف آب، همکاران 

شرکت آبفای استان بوشهر را در گذر از تنش آبی یاری کنند.
وی با بیان اینکه آب شرب سالم و بهداشتی در استان بوشهر به 
قرار  مشترکین  اختیار  در  و  می آید  بدست  باال  بسیار  هزینه  و  سختی 
می گیرد گفت: انتظار می رود مردم در شهرها و روستاهای استان بوشهر 
آب را بیهوده هدر ندهند و از آن به عنوان کاالی با ارزش که جایگزینی 

ندارد، استفاده کنند.

جلسه کنترل پروژه معاونت ارتباطات سیار مخابرات 
اصفهان برگزار شد

جلسه کنترل پروژه طرح های فاز هشت ارتباطات سیار مخابرات 
منطقه اصفهان، با حضور مدیر این مجموعه و معاون و مدیران معاونت 

سیار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانی 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این جلسه که  در ساختمان معاونت 
با اشاره به روند پیشرفت پروژه های همراه اول در  سیار برگزار شد؛ 
استان اصفهان گفت: بحمداهلل از ابتدای اجرای پروژه های فاز هشت 
توسعه شبکه ارتباطات سیار در استان اصفهان، پیشرفت بسیار خوبی در 
رفع مشکالت آنتن دهی و افزایش پهنای باند اپراتور همراه اول حاصل 
شده که این نتیجه تالشهای بی وقفه و شبانه روزی نیروهای خدوم 

معاونت ارتباطات سیار مخابرات منطقه اصفهان است.
های  مشارکت  جلب  و  ها  هماهنگی  افزایش  با  باید  افزود:  وی 
حاکمیتی و مردمی، در راستای اجرای به موقع برنامه های کنترل پروژه 
ارتباطات سیار گام برداشته شود و زمینه الزم برای جلب رضایت هم 

استانی های عزیز در شبکه سیار فراهم شود.
گفتنی است؛ در این جلسه حضار به بررسی آخرین وضعیت اجرایی 
پروژه های فاز هشت سیار و مشکالت و دغدغه های پیش روی توسعه 

پروژه های مخابراتی در این مناطق پرداختند.
الزم به ذکر است، مدیر مخابرات منطقه اصفهان در حاشیه این 
دیدار از قسمت های مختلف ساختمان معاونت سیار بازدید کرد و از 
نزدیک در جریان روند اقدامات قسمت های مختلف این مرکز قرار گرفت.

ایجاد بهزیستی فرهنگی در محالت شهر اصفهان 
معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان ضمن ابراز خرسندی از اینکه شهروندان یک بار دیگر 
جاری بودن زاینده رود را هرچند موقت می بینند، اظهار کرد: امیدواریم این 

رود که تلفیق آب و آئین است پایدار بماند.
وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان صرفا یک نهاد خدماتی نیست، 
تصریح کرد: شهرداری اصفهان نهادی اجتماعی، توان افزا و مهارت آفرین 
است.  شهرداری وظیفه دارد فرصت های عمل به مسئولیت های اجتماعی 
را برای شهر و شهروندان ایجاد کند تا آنها بتوانند وظایف خود را نسبت به 
همنوعان خود، محیط زیست و موجود زنده ای به نام شهر به نحو احسن 
انجام دهند. معاون فرهنگی شهردار اصفهان اخالق حیات محور را مورد 
تاکید قرار داد و افزود: اخالق حیات محور یکی از عوامل ارتقای زیست 
برای  شهروندان  بین  انگیزه  ایجاد  و  مشارکت ها  افزایش  شهر،  پذیری 

توانمندسازی شهر است.
تفریحی شهر  ترمیم مجموعه های ورزشی و  بازسازی و  وی گفت: 
با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته که ارزش اقتصادی 
مشارکت بخش خصوصی در ۲6 مجموعه معادل افزون بر ۲۰ میلیارد تومان 
است که ۲۰ مجموعه آن سال گذشته و پنج مجموعه دیگر امروز افتتاح شد. 
عیدی با بیان اینکه پنج مجموعه ورزشی و تفریحی دیگر از جمله 
جزیره بازی شهرداری تا یک ماه آینده آماده افتتاح و بهره برداری است، 
افزود: مشارکت با بخش خصوصی فارغ از برکات درآمدی به لحاظ اقتصاد 
ورزش و ایجاد درآمد پایدار برای شهر سرمایه انسانی را تقویت کرده است. 
عیدی با بیان اینکه تمام مراکزی که به بخش خصوصی واگذار شد 
بر اساس سیاست های مصوب شورای شهر است و نگاه صرفًا درآمدزایی 
و سودجویانه وجود ندارد، بیان کرد: طبق بررسی شورای شهر و سازمان 
فرهنگی اجتماعی شهرداری با توجه به سبد هزینه های مناطق، منطبق با 
هر محله فضاهای مورد نیاز در نظر گرفته شده است که امیدواریم بتوانیم 

بهزیستی فرهنگی را در شهر ایجاد کنیم.

سه ناحیه صنعتی استان اردبیل آماده سرمایه گذاری 
شد

اردبیل-مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل از 
آماده سازی سه ناحیه صنعتی در این استان برای سرمایه گذاری خبرداد. 
افزود:  ایرنا  با خبرنگار  محمد اهلی روز سه شنبه در گفت و گو 
گزاز و هشجین   ، انگوت گرمی  نواحی صنعتی  آماده سازی  مقدمات 
خلخال از سال گذشته آغاز شده و با توجه به نیاز مبرم این مناطق به 
زمین صنعتی، تالش می شود هرچه سریعتر این نواحی صنعتی آماده 

و در اختیار متقاضیان قرار داده شود.
شهرستان  در  هشجین  و  گزاز  صنعتی  نواحی  کرد:  اظهار  وی 
خلخال قرار دارند و با توجه به اتمام زمین قابل واگذاری در شهرک 
صنعتی خلخال، نیاز این شهرستان به این دو ناحیه را چند برابر می کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل ادامه داد: 
ناحیه صنعتی گزاز در حدود 8۲ هکتار است که در مرحله  مساحت 
نخست، 3۰ هکتار از اراضی این ناحیه آماده سازی و در اختیار متقاضیان 

قرار داده خواهد شد.
اهلی در مورد ناحیه صنعتی هشجین نیز گفت: آماده سازی این 
ناحیه صنعتی پنج هکتاری که از ماه گذشته آغاز شده است با استقبال 
یک سرمایه گذار بومی برای حضور در این ناحیه صنعتی همراه بود که 
به منظور حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، قطعات صنعتی این ناحیه 

به این سرمایه گذار واگذار گردید.
مراحل  اردبیل،  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
افزود:  و  کرد  ارزیابی  مناسب  را   انگوت  صنعتی  ناحیه  آماده سازی 
آماده سازی ناحیه صنعتی ۲۷ هکتاری انگوت نیز از سال گذشته آغاز 
شده و در صورت تخصیص اعتبارات الزم، سایر  امکانات از قبیل آب، 

برق و گاز در این ناحیه صنعتی نیز ایجاد خواهد شد.
اهلی احداث ناحیه صنعتی انگوت در این شهرستان تازه تاسیس 
را بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: شهرستان انگوت در یک منطقه 
محروم قرار گرفته و این شهرستان تنها دارای همین ناحیه صنعتی 
است که در صورت تکمیل امکانات و آغاز روند واگذاری زمین، شاهد 
حضور سرمایه گذاران در این منطقه و در نتیجه شاهد اشتغال جوانان 

جویای کار در شهرستان انگوت خواهیم بود.
وی ادامه روند مثبت ایجاد و تامین زیرساخت ها در شهرک های 
صنعتی استان را منوط به تخصیص اعتبارات مناسب دانست و افزود: 
همان طور که تاکنون شاهد حمایت مسئوالن استانی و کشوری از 
شهرک های صنعتی بودیم، امیدوار هستیم با تخصیص اعتبارات مناسب 
شاهد آبادانی و تکمیل زیرساخت ها در شهرک های صنعتی استان باشیم.

استان اردبیل دارای ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان البرز ؛
برای  خطری  زنگ  کرونائی،  های  بستری  افزایش 

سالمت مردم است
ناصر مقدم در بیان آخرین وضعیت کرونائی استان البرز عنوان 
کرد:بنا بر گزارش های ارائه شده از سوی مراجع ملی، متأسفانه روند 
بستری های ناشی از ابتالی به کرونا در البرز افزایش یافته و همچنین 
میزان بستری و مرگ و میر ناشی از این بیماری نیز از سطح متوسط 
برای حوزه  منزله زنگ خطری  به  امر  این  است که  بیشتر  کشوری 

سالمت استان البرز است.
البرز  استان  روانی  جو  مدیریت  و  رسانی  اطالع  کمیته  مسئول 
شاهد  مختلفی  عوامل  بواسطه  و  اخیر  های  هفته  داشت:در  اذعان 
افزایش ازدحام و تردد و مسافرت شهروندان در سطح شهر هستیم 
و همزمان با افزایش دمای هوا، میزان استفاده از ماسک نیز کاهش 
یافته و همین امر زمینه ساز افزایش ابتال و مراجعه شهروندان به مراکز 
درمانی شده و روند صعودی در این زمینه شکل گرفته به صورتیکه 
در حال حاضر شهرستان کرج در وضعیت قرمز و شهرستان فردیس 
و ساوجبالغ و نظرآباد و چهارباغ در وضعیت نارنجی و فقط شهرستان 
های طالقان و اشتهارد در وضعیت زرد قرار دارند و با توجه به این 
تغییرات باید هرچه زودتر برای کنترل وضعیت کرونائی استان، تدبیر 

و اقدام الزم صورت پذیرد.
مقدم اظهارکرد: باید یکبار دیگر مقررات و مصوبات ستاد ملی 
اجرائی  و  ۱399 توسط مردم و مسئولین مرور  آبان  کرونا مصوب 
نحو  احسن  به  خود  وظایف  به  مذکور  صنوف  از  هرکدام  و  گردد 
و   برویم  با کرونا  مقابله  به  یکدیگر  نموده و دست در دست  عمل 
کنترل و بهبود وضعیت کرونای استان، تالش و هماهنگی هرچه 
بیشتر مسئولین و مشارکت مستمر مردم را می طلبد که قطعًا این 
بهبود وضعیت  و  ثبات  در  را  اصلی  و  بسزا  تأثیر  متقابل،  همکاری 

کرونائی استان دارد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئول کمیته اطالع رسانی 
و مدیریت جو روانی استان البرز در پایان اضافه کرد:از همه مسئولین 
خدوم استان تقاضا دارم تا ضمن اهتمام حداکثری به حوزه سالمت 
مردم در کنار کادر خدوم درمان و پزشکی، با استفاده از ظرفیت ها و 
امکانات موجود، وظایف و تکالیف محوله را اجرا نموده و با تکیه بر 
ابزارهای اطالع رسانی و فرهنگی، پیشگیری را مقدم بر درمان دانسته 
و در مسیر راهنمائی و فرهنگسازی و شکل گیری عزم همگانی برای 
مدیریت بیماری کرونای استان، همچون ید واحده اقدام نمایند و ان 
شااله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز نیز پیشگام این 
حوزه خواهد بود و در مسیر حفظ و ارتقای سطح سالمت مردم، از هیچ 

تالش و اقدام ممکنی، فروگذار نخواهیم کرد.

جلسه بررسی مسائل و مشکالت زیربنایی پروژه های 
مسکن مهر استان البرز برگزار شد

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
استان البرز این جلسه  به ریاست دکتر درویش پور معاونت هماهنگی 
امور عمرانی استانداری البرز ، دکتر خالقی مدیر کل راه و شهرسازی 
استان بعنوان دبیر جلسه و تعدادی از مدیران کل دستگاههای خدمات 

رسان ، روسای ادارات و نهادهای ذیربط  تشکیل شد .
تحویل  و مشکالت  مسائل  در خصوص  جلسه  این  کار  دستور 
واحد های مسکن مهر از جمله آسانسور ، انشعابات و مشکالت تحویل 
واحدهای مسکن مهر بود که با حضور اعضا مورد بحث و بررسی و تبادل 
نظر قرار گرفت .در این جلسه دکتر خالقی ضمن ادای توضیحات در 
خصوص پروژه های مسکن مهر و جزئیات مراحل اجرائی پروژه های 
مسکن مهر همچنین آسانسورها و انشعابات واحدهای آماده تحویل 
از اعالم آمادگی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز جهت واگذاری 
واحدها به لطاظ اتمام عملیات ساختمانی خبر داد و گفت : برخی از 
واحد ها به دلیل عدم نصب کنتورهای گاز و برق قابل تحویل نبوده 
که با همکاری دستگاههای خدمات رسان این معظل کمبود کنتور در 
حال برطرف شدن است و ما در آینده ای نزدیک شاهد تحویل واحد 
های مسکن مهر به متقاضیانی که در سامانه مسکن مهر در سنوات 

گذشته ثبت نام نموده اند میباشیم .
پس از آن مدیران دستگاههای خدمات رسان به ارائه گزارشی از 
عملکرد ادارات خود پرداختند و قول مساعد نسبت به تامین انشعابات 
پروژه ها در اسرع وقت نمودنددر پایان معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری البرز ضمن استماع نظرات حاضرین در جلسه با جمع بندی 
مطالب به ارائه راهکارهای الزم در خصوص واگذاری هرچه سریعتر 
اهمیت تحویل  بر  و  داد  ارائه  به متقاضیان  آماده تحویل  واحد های 

واحدها در اسرع وقت تاکید ورزیدند .

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان 
اصفهـان، از مصرف بیش از 4میلیارد 
و 9۱۷میلیـون و۱۱۲هزار متر مکعب 
گاز طبیعـي طـي سـه ماهه نخسـت 
سـال جاری درسـطح اسـتان خبر داد 
و گفـت: مصـرف گاز در اسـتان در 
سـال های اخیـر بـا توجـه به توسـعه 
شـبکه گاز و جذب مشـترکین جدید، 

افزایش داشـته اسـت.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، سـید 
مصطفـی علـوی مدیـر عامـل ایـن 
شـرکت بـا بیـان اینکـه در سـه ماهه 
نخسـت سـال ۱4۰۰ در بخـش هاي 
خانگـي، عمومـی و صنعتـي اسـتان 
گاز  مکعـب  متـر  میلیـارد   ۵ حـدود 
مصـرف شـده، افـزود: از ایـن میزان، 
4 میلیـارد و ۲8۷ میلیـون متـر مکعب 

مربـوط بـه مصـرف صنعتـی و ۵۵3 
میلیـون متـر مکعـب گاز در بخـش 
خانگـی و ۷۷میلیـون متـر مکعب نیز 
در بخش عمومی مصرف شـده است.

افـزود: طـی  مهنـدس علـوی، 
گاز  سـهم  سـال  اول  ماهـه  سـه 

طبیعـی در بخـش صنایـع، مصـارف 
عمـده و نیـروگاه هـا 8۷ درصـد، در 
بخـش خانگـی ۱۱ درصد و در بخش 

عمومـی ۲ درصـد بـوده اسـت.
وی، تصریـح کـرد: طبیعتـًا در 
در  گاز  مصـرف  سـال  گـرم  فصـل 

نظیـر  عمومـی  و  خانگـی  بخـش 
اماکـن مذهبـی، ورزشـی، فرهنگـی 
حجـم  امـا  یابـد  مـی  کاهـش  و... 
و  تولیـد  بخـش  در  گاز  از  زیـادی 
صنعـت اسـتان مصرف می شـود لذا 
هـر چقـدر مصـرف منطقـی و صرفه 
جویـی انـرژی داشـته باشـیم، چرخه 
تولیـد اسـتان  قـوی تـر خواهد شـد.

اسـتان  گاز  مدیرعامـل شـرکت 
اصفهـان، تامیـن مسـتمر و پایـدار گاز 
طبیعی را نیازمند مشـارکت مشـترکین 
در رعایـت الگوهـای مصرف برشـمرد و 
تصریـح کـرد: افزایش تعداد مشـترکین 
گاز در رونـد رو بـه رشـد مصـرف گاز 
طبیعـی تاثیر داشـته اسـت، اما قطعـاً با 
رعایت الگوی مصرف بهینه گاز طبیعی و 
رعایت دمـای رفاه می توانیم در مصرف 

گاز طبیعـی صرفـه جویـی کنیم.

طی سه ماه نخست سالجاری مصرف شد؛

حدود 5 میلیارد مترمكعب گاز طبیعي در استان اصفهان مصرف شد

با  سواری  دوچرخه  همایش 
محوریت سه شنبه های بدون خودرو 
ویژه بانوان برای اولین بار در سطح 
اردبیل،  شهرداری  همت  به  کشور 
هیات  و  استان  ای  رسانه  بانوان 
از  بیش  شرکت  با  سواری  دوچرخه 
۲۰۰ بانو در مجتمع فرهنگی تفریحی 

شورابیل  برگزار شد.
ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
اردبیل،  الملل شهرداری  امور بین  و 
اردبیل  شهردار  اللهیان  لطف  دکتر 
پویش  از  تیرماه   ۱۵ شنبه  سه  روز 
مردمی سه شنبه های بدون خودرو 
گردشگری  مجتمع  در  بانوان  ویژه 
برنامه  جریان  در  و  بازدید  شورابیل 

ها قرار گرفت.
وی در این بازدید گفت: با توجه 

به فراهم بودن مسیرهای استاندارد و 
پیاده  و  سواری  دوچرخه  برای  ویژه 
روی در مجتمع گردشگری شورابیل 
که در سال های اخیر توسط شهرداری 
اردبیل طراحی و عملیاتی شده و هم 
چنین اهمیت ارتقای نشاط اجتماعی 
عمومی  ویژه سالمت  به  ها  خانواده 
سه  مردمی  پویش  فعالیت  بانوان، 
بانوان  ویژه  بدون خودرو  شنبه های 
ای  رسانه  بانوان  کارگروه  توسط 
استان )رسبان( و با حمایت مجموعه 

شهرداری اردبیل آغازشد.
استارت  به  اللهیان  لطف  دکتر 
اشاره  اردبیل  از  مردمی  پویش  این 
مردمی  پویش  این  گفت:  و   کرد 
از  کشور  سطح  در  بار  اولین  برای 
امیدواریم  و  شده  آغاز  اردبیل  شهر 

و  شود  عملیاتی  کشور  سراسر  در 
در  خودرو  از  کمتر  استفاده  شاهد 
عزیزمان  میهن  پرجمعیت  شهرهای 
عمومی  سالمت  تقای  ر ا شیم.  با
با  بانوان  خصوص  به  ها  خانواده 
پیاده  جمله  از  گوناگون  های  روش 
اهمیت  از  سواری  دوچرخه  و  روی 
ویژه ای برخوردار بوده و شهرداری 
اردبیل از هیچ تالشی در این زمینه 

فروگذار نمی کند.
ز  ا پایان  در  ردبیل  ا ر  شهردا
تمامی عوامل برنامه قدردانی نموده 
و گفت: از تالش سازمان های مردم 
و  اردبیل  شهرداری  مجموعه  نهاد، 
هیات دوچرخه سواری استان اردبیل 
و  برنامه تشکر کرده  این  اجرای  در 
امیدوارم بانوان اردبیل در این پویش 

شرکت  پرشور  و  چشمگیر  بصورت 
اردبیل  شهرداری  مشوق  و  نمایند 
در اجرای برنامه مختلف دیگر برای 

بانوان باشند.
پروین حسینی نماینده کارگروه 
نیز  استان)رسبان(  ای  رسانه  بانوان 
اطالع  گفت:  برنامه  این  حاشیه  در 
این  خصوص  در  الزم  های  رسانی 
حقیقی  و  مجازی  فضای  در  برنامه 
اجرای  از  هدف  است.  شده  انجام 
استفاده  کاهش  مردمی،  پویش  این 
از خودرو، حفاظت از محیط زیست و 
همچنین ایجاد شور، نشاط، اتحاد و 
همدلی میان بانوان می باشد.گفتنی 
است این برنامه هر هفته روزهای سه 
شنبه از ساعت ۱8 الی ۲۰ در مجتمع 

گردشگری شورابیل اجرا می شود.

اولین پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو ویژه بانوان از اردبیل آغازشد 

گاز  شرکت  ایالم_مدیرعامل 
استان ایالم با اشاره به اینکه بیش از 
یکهزار کیلومتر شبکه و خطوط تغذیه 
ایالم  استان  مختلف  نقاط  اقصی  در 

نشت یابی شده  است.
عباس شمس الهی اظهار داشت: 
جاری  سال  نخست  ماهه  سه  در 
خط  و  شبکه  کیلومتر   ۲9۷ یکهزار و 
در  علمک  انشعاب   46۰۰۰ و  تغذیه 
نقاط مختلف شهری و روستایی استان 
توسط واحد بازرسی فنی این شرکت 

نشت یابی شده است.
وی با بیان اینکه واحد بازرسی 
فنی این شرکت با استفاده از علم روز، 
دانش و تخصص ، سالمت تجهیزات 
را برای پایداری توزیع گاز در سطح 
افزود:  کند،  می  چندان  دو  استان 
کنترلی،  سیستم های  از  استفاده  با 
سالمت  تست  و  یمنی  ا رتی،  نظا
و  مستمر  توزیع  برای  راه  تجهیزات، 

پایدار گاز مشترکین هموار می شود.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
سال  اول  ماهه  سه  در  گفت:  ایالم 
جاری واحد بازرسی فنی این شرکت 
دو  اتیلن،  پلی  لوله  هزارمتر   ۷۷ از 
فلزی، ۷ هزار و  لوله  هزار و ۷۰۰ متر 
۲۰۰ قلم اتصاالت پلی اتیلن و ۲۰۰ 
و  نموده  بازدید  فلزی  اتصاالت  قلم 

صحت و سالمت کاالهای خریداری 
شده را از جنبه های مختلف تضمین 

و تُایید کرده است.
سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گذشته بیش از 4 هزار و 4۵۷ کیلومتر 
 ۱۱۲۰۰۰ و  تغذیه  خط  و  شبکه 
شده  بی  یا نشت  علمک  نشعاب  ا
با  فنی  بازرسی  داشت:  اظهار  است، 

اعمال بازرسی های کنترلی در مراحل 
خرید تجهیزات و قطعات و نیز انجام 
تست های عملکردی در زمان نصب، 
همین  به  و  رد  دا فعال  حضوری 
سبب احتمال بکارگیری و استفاده از 
تجهیزات و قطعات غیر استاندارد به 

حداقل می رسد.
در  کرد:  تصریح  اللهی  شمس 
طول سال گذشته واحد بازرسی فنی 
شبکه،  خطوط  نشت یابی  بر  عالوه 
حوزه  در  علمک،  انشعاب  و  تغذیه 
بازرسی کاالیی نیز از ۱۷3 هزار متر 
لوله  متر  هزار   ۲8 اتیلن،  پلی  لوله 
پلی  اتصاالت  قلم  هزار   33 فلزی، 
اتصاالت  قلم  هزار و 4۰۰   8 و  اتیلن 
که  است  داده  انجام  بازرسی  فلزی 
خروجی آن جلوگیری از نصب کاالی 
غیر استاندارد و عدم وقوع حوادث در 
پروژه های عملیاتی و اجرایی شرکت 

بوده است.

یكهزار کیلومتر شبكه و خط تغذیه گاز در استان ایالم 
نشت یابی شد



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1788- چهارشنبه 23 تیر 1400 ایران 

سمیه  مقدس  مشهد 
باقرزاده-سرپرست ادره کل 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
بین  همایش  گفت:  رضوی  خراسان 
در  فرهنگی  بینا  گفتگوهای  المللی 
بین  ای  تفاهمنامه  اجرای  راستای 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزرات 

آستان قدس رضوی منعقد شد.
زمان  به  اشاره  با  امینی  یوسف 
انعقاد این همایش خاطر نشان کرد: 
 ۱398 سال  اواخر  در  همایش  این 
مقام  قائم  امضای  به  تفاهمنامه ای 
قائم  و  رضوی  قدس  آستان  محترم 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مقام 
وقت رسید که در محورهای مختلف 
بنا شد همکاری های بین دو دستگاه 
فرهنگی در گستره ملی و بین المللی 

انجام گیرد.
وی تصریح کرد: نفس این کار 
در  کارها  زیرا  است  ارزشمند  بسیار 
قالب تفاهم نامه مشترک برنامه ریزی 
شده و ایده ها تبدیل به برنامه می شود 
با همکاری های مشترک  این  و که 

رقم خورد.
های  لیت  فعا فزود:  ا مینی  ا  
برنامه  گرفته؛  انجام  کنون  تا  که  
خراسان  فرهنگی  بینا  گفتگوهای 
پوستر  رونمایی  شاهد  که  بزرگ 

بود. خواهیم  همایش 
وی با با اشاره به اهمیت موضوع، 
عنوان کرد: ظرفیت و ظرف این برنامه 
مربوط به خراسان بزرگ با تمام کمیت 
گستره  در  خراسان  که  کیفیتی  و 
جغرافیای تاریخی و تمدنی دارد و به 
مشترک  ظرفیت های  خراسان  نوعی 
فرهنگی فراوانی در دوره های مختلف 
ری  ثیرگذا تأ همچنین  و  ریخی  تا
خراسان  تاریخی  و  تمدنی  فرهنگی، 

روشن و آشکار است.
و  فرهنگ  کل  اداره  سرپرست 

ارشاد خراسان رضوی در ادامه گفت: 
زشناسی  با گفتگویی  در  که  ین  ا
رسانی  روز  به  اصطالحًا  و  شده 
داشته  وجود  که  ظرفیت هایی  شود 
جدید  دوره های  به  تعمیم  قابل  و 
وجود  زی  سا بومی  ظرفیت های 
دارد در این برنامه این اتفاق بسیار 
تحول  راستای  در  است  خوشایندی 
م  نجا ا کشور  فرهنگی  یپلماسی  د
ی  فیت ها ظر ز  ا ما  که  د  می گیر
فرهنگی موجود در استان و خراسان 
برای گفتگوها، برای تعامالت بیشتر 
معنوی  میراث  و  فرهنگی  نگاه  با 

. کنیم  استفاده 
امینی گفت: ابزار برنامه و تعامل 
در شهر امام رضا و حضور در این شهر 
اتفاق خوشایند تری ست،  این که ما با 
این نگاه یک برنامه فرهنگی و اجرایی 

را رقم بزنیم.  
وی اظهار داشت: همکاری خوبی 
خراسان  استان  بین  کشور  داخل  در 
استان  و  رضوی  جنوبی،  شمالی، 
گلستان شکل گرفته که این همایش 
و گفتگو مجموعا اتفاقات خوبی است 
که قطعًا در ارتقاء فرهنگ خراسان در 
ظرفیت های فرهنگی و هنری و ادبی 

در این همایش معرفی خواهد شد.
حضور 3۱  شخصیت برجسته از 
8 کشور خارجی در همایش بین المللی 
خراسان  فرهنگی  بینا  گفتگوهای 

بزرگ
در ادامه معاون فرهنگی و رسانه 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
کشورهای  گفت:  رضوی  خراسان 
لمللی  ا بین  همایش   در  مختلف 
گروههای بینا فرهنگی خراسان بزرگ 
حضور داشته و عالوه بر کشورهایی 
از  مهمانانی  زبان هستند  فارسی  که 
اساتید  جمع  در  نیز  دیگر  کشورهای 

ایرانی حضور خواهند داشت.

افزود: مجموع  افشین تحفه گر 
سخنرانان که در 4 روز وبینار حضور 
شخصیت  از  نفر   3۱ داشت  خواهند 
های برجسته 8 کشور خارجی و یک 

نفر از ایران خواهد بود.
که  کشورهایی  به  اشاره  با  وی 
در این همایش حضور خواهند داشت، 
گفت:  سریالنکا، پاکستان، هندوستان، 
ازبکستان،  تاجیکستان،  افغانستان، 
قزاقستان،بنگالدش با محوریت زبان 
و ادبیات فارسی با موضوع شخصیت 
منطقه،  اقوام  ادبیات  در  )ع(  اما رضا 
معرفی شخصیت های علمی و ادبی 
خراسان با محوریت فرهنگ رضوی، 
های شعری سبک  ویژه گی  و  شعر 
رضا)ع(،  امام  موضوع  با  خراسان 
خراسان  در   ادبی  و  زبانی  تعامالت 
معماری  و  هنر  حوزه  در  و همچنین 
با موضوع هنر معماری اقوام مختلف 
خراسان در حرم مطهر امام رضا)ع(، 
و  آواها  رسوم  و  آداب  تاثر  و  تاثیر 
نواهای منطقه در مدایح امام رضا)ع(، 
هنرهای اسالمی،  خط، نوشتار و اسناد 
مکتوب خراسان در دوره های مختلف، 
دست یابی به الگوهای هویت مدار در 

هنر منطقه می باشد.
تحفه گر در ادامه محورهای این 
و  عرفان  ادیان،  کرد:  بیان  همایش 
تصوف با موضوع جایگاه امام رضا)ع( 
در بین ادیان مذاهب، بررسی زیارت 
خراسان،  اقوام  بین  در  رضا)ع(  امام 
امام  ز  ا منطقه  تصوف  اهل  تاثیر 
رضا)ع(، نقش امام رضا)ع( در تقریب 
حوزه  در  نیز  و  منطقه  ملل  و  اقوام 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات 
خراسان با موضوع هویت ها، ارزش 
ها، تغییرات اجتماعی و تحوالت دینی، 
مقایسه تطبیقی نقش آیین ها و آداب 
تعامالت  منطقه،  فرهنگ  و  رسوم  و 
فرهنگی، تاریخی و اقتصاد فرهنگ و 

هنر منطقه از محورهایی خواهد بود 
که در خدمت آنها خواهیم بود.

ادراه  رسانه  و  فرهنگی  معاون 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
به ساعت شروع برنامه اظهار داشت: 
ساعت شروع وبینار از 8 و نیم تا ۱۰ 
آغاز  و  است  شده  بینی  پیش  نیم  و 
اولین وبینار به عنوان افتتاحیه در روز 
شنبه ۲6 تیر ماه سال جاری در محل 
دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی که 
این دانشگاه قطب علمی شرق کشور 
نیز هست و الزم است از همین جا از 
اساتید و فرهیختگان که در همایش 
که  کردند  نیز کمک  و  دارند  حضور 
این همایش در فضای علمی برگزار 
داشته  قدردانی  و  سپاسگزاری  شود 

باشم.
کرد:  نشان  خاطر  گر  تحفه 
و  همایش  این  برگزاری  مجموعه 
و  معظم  پیامبر  ورود  با  آن  تقارن 
مکرم  اسالم در حجت الوداع که در 
آستانه آن هستیم و همچنین ۲3 تیر 
روز گفتگوی تعامل سازنده با جهان 
تقارن  که  است  شده  نامگذاری  نیز 
المللی  بین  همایش  پوستر  رونمایی 
است  مبارک  و  خوب  اتفاق  یک 
زیرا فصل جدیدی از همکاری های 
دستگاههای  و  نهادها  بین  فرهنگی 
رضوی  قدس  آستان  مانند  دولتی 
دانشگاه فردوسی مشهد با این همایش 

آغاز به کار خواهد کرد.
مجموعه  کرد:  اضافه  گر  تحفه 
3۱ استان که در این وبینارها سخنرانی 
خواهند داشت ۲6 استاد از کشورههای 
خارجی خواهند بود و مابقی از اساتید 
بیشتر  لذا  است  شده  استفاده  داخلی 
استفاده  اساتید خارجی  از  سعی شده 
شود که نظرات آنها را در تعامل  با 
فرهنگ غنی  خراسان بزرگ در برنامه 

داشته باشیم .

به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی و آستان قدس رضوی برگزار می شود؛

رونمایی از پوستر همایش بین المللی گفتگوهای بینا فرهنگی خراسان بزرگ
برگزاری جلسه رفع اختالفات مراتع با حضور مدیران 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری و کارشناسان استان 

سمنان و خراسان شمالی 
با توجه به ابهامات مطرح شده و برخی اظهارات منتشر شده در 
فضای مجازی راجع به  اختالفات مرتعداران دو استان ، روابط عمومی 
ای  اطالعیه  استان سمنان طی  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره کل 
تا  مجازی  فضای  در  شده  منتشر  اخبار  برخی  خالف  بر  نمود  اعالم 
کنون هیچگونه تصمیم ماهیتی در خصوص اختالفات مرزی در مراتع 
دو استان توسط جناب آقای دکتر منصور ریاست محترم سازمان جنگلها 
، مراتع و آبخیزداری کشور اتخاذ نشده است و صورتجلسه اخیر راجع 
به موضوع توسط دفتر امور مراتع سازمان مذکور تنظیم و به استانهای 

ذیربط ابالغ شده است .
استانهای  مدیران  در حضور  که  تنظیمی  اساس صورتجلسه  بر   
سمنان و خراسان شمالی و ستاد سازمان جنگلها صرفا مقرر شده است 
و خراسان  استان های سمنان  فنی  کارشناسان  از  اکیپی متشکل  که 
شمالی با حضور و مسئولیت نماینده ای از استان گلستان بعنوان استان 
بی طرف ، کلیه سوابق و ممیزی های قبلی را مورد بازبینی و بازنگری 
مجدد قرار داده و با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه قبلی دامداران دو 

استان نسبت به تعیین دامداران ذیحق اقدام نماید .
همچنین برگزاری جلسه رفع اختالفات مراتع دو استان با حضور 
مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری و کارشناسان استان سمنان و 
خراسان شمالی انجام شده است و مدیر کل و کارشناسان فنی استان 
نظر و مالحظات مربوطه  اجرایی مورد  و  فنی  نظرات  نقطه   ، سمنان 
را به تفصیل در جلسه مطرح و به بحث گذاشته اند و پس از وصول 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  نیز  تنظیمی  صورتجلسه 

سمنان طی نامه شماره
محترم  کل  مدیر  به  ۱6/4/۱4۰۰خطاب  3۰۵9/۱/۱4۰۰مورخ  
دفتر امور مراتع سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور نکات مورد 
نظر خود را مطرح نموده است که یقینا در سلسله مراتب اداری توسط 
ریاست محترم سازمان جنگلها و معاونت ذیربط و نهایتا اکیپ ممیزی 

تعیین شده مورد توجه قرار خواهد گرفت .
لذا در حال حاضر هیچگونه تغییر قطعی در وضعیت مراتع مورد 
اختالف بوجود نیامده و هیچگونه حقی از مرتعداران محترم استان تضییع 
نشده و نتیجه نهایی موکول به اتخاذ تصمیم توسط اکیپ ممیزی تعیین 

شده خواهد بود

تجلیل از بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال نونهاالن آبفا
 در مراسمی با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان و امیاری مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان از تیم نونهاالن 
آب و فاضالب که قهرمان مسابقات لیگ برتر فوتبال هرمزگان شده 

بود، تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان امین قصمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان 
در این مراسم با بیان اینکه آبفا در کنار رسالت ذاتی خود که آبرسانی است، 
یک هسته فرهنگی - ورزشی تشکیل داده و در قالب شورا راهبردها را در 
این زمینه تعیین و به ایفای نقش تعریف شده از سوی این شورا میپردازد.

وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب هرمزگان با توجه به درآمد 
های حاصله، فعالیت های ورزشی را در قالب باشگاه آبفا راهبری می 
کند، گفت: شرکت آب و فاضالب در حوزه ورزشی صرفًا فعالیت خود 
را محدود به مجموعه کارکنان نکرده و با هدف شناسایی استعدادها و 
معرفی آنها در سطح ملی، از مناطق مختلف به ویژه محله های کمتر 

برخوردار شهر بندرعباس استعدادیابی و آنها را به خدمت گرفته است.
و  مختلف  های  دوره  برگزاری  با  آبفا  باشگاه  داد،  ادامه  صمی  ق
آموزش ورزشکاران در رده های مختلف، توانسته آنها را در سطح ملی 

نیز معرفی کند.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان، باشگاه آبفا 
در 8 رشته ورزشی فعالیت دارد و در تالش است با ایجاد زیرساخت 
های مختلف زمینه رشد و توسعه فعالیت های ورزشی در رشته های 

مختلف را فراهم آورد.
وی همچنین از آمادهسازی زمین والیبال ساحلی در باشگاه آبفا 
قرار  برداری  بهره  مورد  زودی  به  زمین  این  کرد،  تصریح  و  داد  بر  خ

خواهد گرفت.
در ادامه این مراسم علی رئوفی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان از رشته فوتبال به عنوان یک حرفه تخصصی یاد کرد 
و گفت:  برای موفقیت در این رشته باید حرفه ای عمل و هر فوتبالیست 

باید حداقل ۱۰ جلد کتاب در زمینه فوتبال بخواند.
وی گفت: امروز فوتبال هم سیاست، هم اقتصاد و هم صادر کننده 
فرهنگ است و برای موفقیت در آن همیشه باید به سطح باالتر فکر 
آبفا  نونهاالن  تیم  بازیکنان  و  فنی  کادر  از  مراسم  این  پایان  رد.در  ک

تجلیل به عمل آمد.

مدیر فرودگاه شهدای ایالم:
ترمینال جدید فرودگاه ایالم دهه فجر افتتاح می شود

ایالم -    آذر یعقوبیان :  مدیر فرودگاه شهدای ایالم گفت: ترمینال 
جدید فرودگاه ایالم با زیربنای 6 هزار متر با پیشرفت 9۲ درصد دهه 

فجر سال جاری افتتاح و به بهره برداری می رسد.
»محمد جواد یگانه » با بیان اینکه با برنامه ریزی های صورت 
بهره  به  فرودگاه  ترمینال  دولت  هفته  با  همزمان  که  بود  قرار  رفته  ک
برداری شود، اظهار داشت: به علت کمبود منابع مالی این افتتاح به دهه 

مبارک فجر موکل شد
»یگانه » گفت: برای تکمیل و راه اندازی این پروژه در مجموع 
۲9۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که تاکنون ۲۲۰ میلیارد ریال 

این میزان هزینه شده است.
وی افزود: با افتتاح پروژه ترمینال جدید این سالن به پروازهای 
داخلی و ترمینال کنونی نیز برای پروازهای خارجی اختصاص خواهد 

یافت.
مدیر فرودگاه شهدای ایالم یادآور شد: روزانه 4 پرواز با ظرفیت 
6۰ درصد و با حدود ۵۰۰ مسافر از طریق فرودگاه شهدای ایالم جابجا 

می شود.
وی بیان داشت: همچنین هفته ای ۵6 سورتی پرواز ) ۲8 رفت و 

برگشت( از طریق این فرودگاه انجام می شود.

 ایالم- آذر یعقوبیان :  مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی»ره« استان 
ایالم گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
بیش از ۵۰۰ مددجوی نیازمند و مورد 
حمایت کمیته امداد در استان از طریق 
کاریابی در موسسات و کارخانجات این 

استان مشغول به کار شده اند.
 “قنبر موسی نژاد” بیان کرد: با 
گذاری  هدف  برنامه  اینکه  به  وجه  ت
زمینه  در  ایالم  امداد  کمیته  شده 
اشتغال از طریق کاریابی حدود ۷۰۰ 
ارزیابی  اساس  بر  تاکنون  است،  فر  ن
صورت گرفته توسط مرکز ۷۰ درصد 
این برنامه تحقق یافته است و این نهاد 
در تالش است تا پایان نیمه نخست 
زمینه  در  خود  تعهدات  همه  مسال  ا
کاریابی برای مددجویان را محقق کند.

خوشبختانه  کرد:  تصریح  ی  و

برای  کاریابی  زمینه  در  ایالم  ستان  ا
کشور  موفق  استانهای  از  یازمندان  ن
ارزیابی  اساس  بر  امسال  و  وده  ب
صورت گرفته توسط معاونت اشتغال 
از  مرکز  امداد  کمیته  خودکفایی  و 
عملکرد استانها در سه ماهه نخست 

رتبه  توانست  ایالم  استان  مسال  ا
نخست کشور را در زمینه کاریابی به 
دست آورد.موسی نژاد افزود: اشتغال 
از  جاری  سال  در  مددجو  تعداد  ین  ا
در  آنها  نمودن  بکار  مشغول  طریق 
ها  شرکت  موسسات،  ارخانجات،  ک

خدماتی  و  تولیدی،صنعتی  مراکز  و 
صورت گرفته است.

استان  د  امدا کمیته  دیرکل  م
شغل  ایجاد  اینکه  عنوان  با  یالم  ا
های  زمینه  از  یکی  نیازمندان  رای  ب

توانمندسازی آنان است ادامه داد:
برای  کاریابی  زمینه  این  ر  د
قشر نیازمند و مددجو از جمله برنامه 
و  اشتغال  حوزه  در  امداد  مهم  ای  ه

کارآفرینی است.
نژاد تصریح کرد: کمیته  موسی 
امداد استان ایالم خوشبختانه نه تنها 
در زمینه اشتغال و کارآفرینی در بین 
دیگر استانهای کشور جایگاه شایسته 
بین  در  نیز  استان  در  بلکه  دارد  ی  ا
زمینه  در  اجرایی  دستگاههای  یگر  د
ایجاد اشتغال هرساله جایگاه نخست 

استان را کسب می کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی»ره« استان ایالم خبر داد:

رتبه نخست استان ایالم در زمینه کاریابی برای نیازمندان

۲۴ تیر زمان برگزاری آزمون استخدامی بانك تجارت
آزمون استخدامی بانک تجارت روز پنج شنبه ۲4 تیرماه با رعایت 
کامل دستورالعمل های بهداشتی توسط سازمان سنجش و آموزش کشور 

برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، داوطلبان متقاضی استخدام در 
این بانک می توانند از ساعت 9 صبح روز سه شنبه ۲۲ تیرماه با مراجعه به 
پایگاه اطالع رسانی www.tejaratbank.ir ضمن مطالعه اطالعیه 
مربوطه نسبت به دریافت و چاپ کارت ورودی آزمون اقدام کنند. آزمون 
استخدامی بانک تجارت مجموعا در 4۷ حوزه آزمونی تهران و استانهای 
مختلف کشور برگزار می شود و طی آن متقاضیان استخدام در این بانک 

با هم رقابت خواهند کرد.
بانک تجارت از داوطلبان آزمون استخدامی درخواست کرده است که 
دستورالعمل های قید شده در ذیل کارت ورود به جلسه را بطور کامل مطالعه 
کرده ، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در آزمون 
شرکت کرده و برای حفظ سالمتی شرکت کنندگان در صورت بروز نشانه 

های بیماری از حضور در مراکز آزمون خودداری کنند.

رییس هیئت مدیره بانک دی:
دی  بانك  منتخب  شعب  در  سهامداران  خدمات  میزهای 

راه اندازی شده است
رئیس هیئت مدیره بانک دی از راه اندازی میزهای خدمت سهامداران 

در شعب منتخب بانک دی خبر داد.
غالمرضا خلیل ارجمندی، گفت: در یک سال گذشته با حمایت بانک 
مرکزی، سازمان بورس، بنیادشهید و امور ایثارگران و همت جمعی کارکنان 
خدوم بانک توانستیم فراز و نشیب های سالیان گذشته بانک مانند زیان 
انباشته، بدهی به بانک مرکزی و مسائل مرتبط با عملیات بانکی این بانک 
را کاهش دهیم و حال با تشکیل مجمع افزایش سرمایه و طی تشریفات 
قانونی ثبت افزایش سرمایه، در آستانه بازگشایی مجدد نماد دی قرار داریم.

وی افزود: با همت هیئت مدیره و تمامی کارکنان بانک دی، تمامی 
بانک  از  الزم  تأییدیه های  اخذ  و  سرمایه  افزایش  ثبت  قانونی  تشریفات 
مرکزی در زمان مقتضی انجام شد و سازمان بورس هم پس از بررسی های 
فراهم  را  بانک دی  نماد  بازگشایی  اخذ مستندات الزم، سازوکار  الزم و 

کرده است.
ارجمندی با اشاره به لزوم توجه سهامداران به عملکرد بانک دی در 
یک سال گذشته و پرهیز از رفتارهای هیجانی در برخورد با نماد دی تصریح 
عملیاتی  رشد شاخص های  از  حاکی  بانک دی  عملکرد  بر  مروری  کرد: 
این بانک در حوزه های مختلف است که این امر نویدبخش چشم اندازی 

روش برای این بانک است.
وی افزود: رشد تنوع درآمدی بانک، اقدامات توسعه ای ایجادشده در 
بخش بین الملل و فناوری اطالعات، رشد منابع سپرده ای، تدوین برنامه 
بودجه منظم در بانک و رصد مستمر فرایندها از مهم ترین اقداماتی است 
که به تحقق اهداف در چهارماه ابتدایی سال منجر شده است و پیش بینی 
تا  انباشته  زیان  رساندن  صفر  به  و  عملیاتی  سود  کسب  شاهد  می شود 

پایان سال جاری باشیم.
صفر  به  و  بانکی  بین  بدهی  کاهش  مدت،  این  در  داد:  ادامه  وی 
رسیدن بدهی به بانک مرکزی سبب شده است بانک دی امروز به لحاظ 

شاخص های عملیاتی در شرایط مطلوبی قرار بگیرد.
مجموعه  همواره  اینکه  به  اشاره  با  دی  بانک  هیئت مدیره  رییس 
بنیادشهید و امور ایثارگران و شرکت های وابسته به بانک و بنیادشهید، به 
داشتند،  بازار  و  از سهامداران  قبولی  قابل  بازارگردان حمایت های  عنوان 
گفت: با توجه به شناوری بیش از 9۰ درصدی سهام دی، قیمت آن کامال 

وابسته به عملکرد بانک، رفتار سهامداران و شرایط بازار سرمایه است.
وی افزود: از سهامداران انتظار می رود اطالعات صحیح را از طریق 
مراجع رسمی بانک و سامانه ناشران بورس )کدال( دریافت کنند و درگیر 

شایعات کانال های فضای مجازی نشوند.
رییس هیئت  مدیره بانک دی ادامه داد: بانک دی برای پاسخگویی 
مؤثر به سهامداران، عالوه بر اطالع رسانی از طریق روابط عمومی بانک، 
سهامداران  تا  است  اندیشیده  تمهیدی  کدال،  و  سهام  اداره  سخنگوی 
بتوانند به صورت حضوری نیز از طریق میز خدمات سهامداران در تمام 

مراکز استان ها و در تعدادی از شعب منتخب تهران کسب اطالع کنند.
شعبه  و  تهرانپارس  آزادی،  انقالب،  شهرری،  شعب  ارجمندی 
مستقل مرکزی بانک دی را به عنوان شعب منتخب در تهران برای ارائه 
با توجه به شیوع  افزود:  خدمات مشاوره ای به سهامداران معرفی کرد و 
شفاف سازی،  برای  اما  نیست  فیزیکی  به حضوری  نیازی  کرونا  ویروس 
طریق  از  شده،  معرفی  رسمی  مراجع  بر  عالوه  بخواهد  سهامداری  اگر 
حضوری نیز کسب اطالع کند می تواند با مراجعه به شعب منتخب خدمات 

مشاوره ای دریافت کند.
وی با اشاره به شفافیت بانک دی در ارائه اطالعات به سهامداران 
اطالعاتی  رانت  هیچ  که  می دهیم  سهامداران  به  را  اطمینان  این  گفت: 
زمینه  در  شفاف  اطالعات  و  ندارد  قرار  خاصی  گروه  یا  فرد  اختیار  در 
سهامداران  عموم  اختیار  در  تابعه  شرکت های  و  بانک  مالی  صورت های 

قرار خواهد گرفت.
ارجمندی سال ۱4۰۰ را سال جهش بانک دی دانست و تأکید کرد: 
امیدوارم چشم انداز روشن بانک دی، زمینه اطمینان و صبوری سهامداران 
را فراهم کند. معتقدیم سفته بازی و رفتار هیجانی به نفع سهامداران بانک 
بنیادشهید  و  بانک  که  بدانند  باید  بانک  واقعی  سهامداران  بلکه  نیست 
یک  در  را  سهم  قیمت  بازار،  تا  می کنند  صیانت  آن ها  منافع  از  همواره 

مسیر منطقی تعیین کند.
اعضای جدید هیئت مدیره بانک سامان معرفی شدند

سامان،  بانک  فوق العاده  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  برگزاری  با 
انتخاب  اکثریت سهامداران  با رأی  بانک  این  اعضای جدید هیئت مدیره 
فوق العاده  به طور  عادی  عمومی  مجمع  رسانه،  سامان  گزارش  شدند.به 
بانک سامان برای تعیین اعضای هیئت مدیره با حضور بیش از 88 درصد 

از صاحبان سهام برگزار شد.
بهادار  اوراق  بورس  نمایندگان سازمان  با حضور  این مجمع که  در 
سامان  بانک  سایت  از طریق  زنده  به صورت  و  تشکیل  اقتصاد  وزارت  و 
پخش شد، پس از تعیین رئیس جلسه و ناظران توسط سهامداران، سخنان 
در  کاندیدای عضویت   ۱3 و سپس  استماع شد  از صاحبان سهام  برخی 
انتخاب سهامداران  با  نهایت  بانک معرفی شدند که در  این  هیئت مدیره 
خادمی،  محمدعلی  سوری،  داوود  سرخوش،  قاسم  مجتهد،  احمد  آقایان 
حسین قضاوی، ولی ضرابیه و هوشنگ حمیدزاده کلخوران به عنوان اعضای 

جدید هیئت مدیره بانک سامان معرفی شدند.

بازدید دکتر کاردگر از شرکت کیهان صنعت قائم
دکتر کاردگر نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا و اعضای 
هیأت همراه از مجموعه قطعه سازان خراسان شرکت کیهان صنعت قائم 

در شهر مشهد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، در این بازدید که حقیقتی مدیر 
مزینانی  دو،  منطقه  سرپرست  زاده  حقانی  انداز،  پس  و  عمر  بیمه های 
رییس شعبه آبکوه و کریمی نماینده شرکت حضور داشتند، در باره راه های 

گسترش روابط و همکاری های بیمه ای طرفین بحث و تبادل نظر شد.
پس از بازدید دکتر کاردگر از بخش های مختلف این مجموعه، جلسه 
ای بین طرفین برگزار شد و در خصوص مزایا و فواید طرح مهردانا برای 
این بیمه گذار توضیحات الزم ارایه شد.در این جلسه مهندس نمازی مدیر 

عالی گروه شرکت کیهان صنعت قائم نیز حضور داشت.
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و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعییت  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابر رای شماره   ۱3996۰3۱۲۰۰8۰۰۲469 تاریخ ۱399/۰۷/۲۰ و برابر 
رای اصالحی شماره مورخ  ۱3996۰3۱۲۰۰8۰۰36۷3  مورخ ۱399/۱۲/۱۰ هیات 
موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی  مستقر 
پرونده کالسه ۱398۱۱44۱۲۰۰8۰۰۰۲6۵  ثبتی شهرستان  آق قال  در واحد 
تصرف مالکانه بال معارض متقاضی آقای جانعلی طعنه فرزند رجب به شماره 
شناسنامه 3 و کدملی 49۷9۷8۷9۰8  صادره از آق قال  فرزند نظام در ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 433  متر مربع واقع 
در قسمتی از ششدانگ پالک شماره 8۰ فرعی از 3 اصلی در  اراضی کسلخه 
)محله آق تکه خان ( بخش ۷حوزه ثبتی شهرستان آق قال از سهمی )به نسبت 
سهم مشاعی ( محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست 

خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰4/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/4/۲3
علی برقی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلستان 
م / الف ۷۲۰ 

آگهي حصروراثت
آقای مهدی عباس زاده الله به شماره شناسنامه 668 فرزند مسیح از این شورا 
خان  مسیح  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست 
فوت  رشت  شهرستان  در   ۱3۷۰ تاریخ   در  هدایت  مشهدی  فرزند  الله  زاده  عباس 
به  زاده  عباس  اند:۱-هادی  تعرفه شده  ذیل  به شرح  مرحوم  ان  ورثه  و  است  نموده 
 ۱۲ به ش ش  الله  زاده  عباس  پسر۲-غالمحسن  نسبت  مسیح  فرزند   ۲۱۰ ش ش 
فرزند مسیح نسبت پسر3-مهدی عباس زاده الله به ش ش 668 فرزند مسیح نسبت 
پسر4-زهرا عباس زاده الله به ش ش ۲3۲ فرزند مسیح نسبت دختر۵-شمسی عباس 
زاده الله به ش ش ۲۵8۰6۲۱۵39 فرزند مسیح نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت 
ان به شماره۰۰۰۰38۰  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یکماه به دفتر شعبه یک شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه یک لشت نشا-محمد قربانی
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حاشیه، نقش اول در تیم ملی بسکتبال!

المپیک  آستانه  در  را  بسکتبال  ملی  تیم  اصلی ترین موضوعاتی که  از  یکی 
تهدید می کند جو ناآرام این رشته در روزهای اخیر است که باید دید فدراسیون چه 

برنامه ای برای کنترل این شرایط دارد.
کمتر از دو هفته تا شروع بازی های المپیک زمان باقی است و تیم ملی ایران 
درحالی خود را برای این رقابت ها آماده می کند که خبرهای خوبی از اردوی تیم 

ملی به گوش نمی رسد. حواشی که تمامی ندارد و مسلما به نفع تیم ملی نیست.
اگر بخواهیم زمان شدت گرفتن حواشی در تیم ملی بسکتبال را روز بازگشت 
سوی  از  اقدامی  هیچ  امروز  به  تا  بگیریم،  نظر  در  کشور  به  ژاپن  از  ملی پوشان 
فدراسیون و خصوصا رئیس فدراسیون برای جمع کردن این حواشی صورت نگرفته 
و رئیس فدراسیون هم با بی اعتنایی به این موضوعات برای سفری خارجی با تیم 

جوانان عازم لتونی شد.
اکنون که حدودا یک هفته از آغاز مجدد تمرینات تیم ملی در سالن آزادی 
انتقاد  دلیل  به  اینبار  حواشی  بروز  شاهد  دیگر  بار  بسکتبال  هواداران  می گذرد، 
ملی پوشان از شرایط سالن آزادی هستند که هیچ یک از مسئوالن فدراسیون هم 

درباره این اتفاق صحبتی انجام نداده اند.
طبق گفته کارشناسان همبستگی و آرامش از ابتدایی و اصلی ترین نکاتی است 
که هر تیم ملی باید در آستانه المپیک از آن بهره مند شود، اما به نظر می رسد در این 

دوره، »آرامش« تنها حلقه مفقوده بسکتبال ایران در آستانه اعزام به توکیو است.
با توجه به نتایج تیم ملی در بازی های تدارکاتی و طبقه گفته کارشناسان، 
بلندقامتان ایران از نظر فنی هم شرایط چندان ایده آلی در این روزها ندارند و باید در 
نظر گرفت که برطرف ساختن ضعف های فنی، نیاز به کار در جوی آرام دارد. اکنون 
که رئیس فدراسیون بسکتبال پس از سفری حدودا دو هفته ای به ایران بازگشته است،  
باید دید که چه تدبیری برای برگرداندن آرامش به اردوی تیم ملی خواهد اندیشید؟

حدادی: سعی می کنم در المپیك آبروریزی نشود!
دیسک  پرتاب  المپیکی  ملی پوش 
کشورمان گفت: سعی می کنم در المپیک 
توکیو افتخاری را برای کشور کسب کنم 

که باعث آبروریزی نشود.
تجلیل  مراسم  در  حدادی  احسان 
گذشته  روز  که  المپیکی  ورزشکاران  از 
ضمن  شد،  انجام  تهران  استان  توسط 
تشکر از نصراهلل پریچهره برای برگزاری 
این مراسم، اظهار کرد: در چنین مراسمی 
بیش تر باید از جوانان تجلیل شود، زیرا ما 
چندین سال است که در ورزش هستیم 

و تجلیل از امثال ما خیلی مهم نیست.
تهران  استان  اقدام  این  گفت:  او 

انگیزه ورزشکاران را قبل از اعزام به توکیو بیش تر می کند، آرزو می کنم تیم ایران 
را در  را کسب و دل مردم  نتیجه  بهترین  المپیک  تمام رشته های ورزشی در  در 

این شرایط بد اقتصادی که ویروس کرونا هم به آن اضافه شده است، شاد کند.
حدادی پیرامون این پرسش که شما یکی از شانس های کسب مدال در المپیک 
توکیو هستید، در حال حاضر از نظر آمادگی بدنی در چه شرایطی قرار دارید؟ افزود: 
من قدیم یکی از شانس های  اصلی کسب مدال بودم، االن سعی می کنم افتخاری 

را برای کشور کسب کنم تا باعث آبروریزی نشود. 
این ملی پوش المپیکی پرتاب دیسک اضافه کرد: تمام توان خود را به کار 

خواهم بست تا بهترین نتیجه را در توکیو کسب کنم.
حدادی هم چنین درباره وضعیت آسیب دیدگی خود گفت: دو ماه و نیم است 
که برای درمان آسیب دیدگی از ناحیه کمر، کارهای فیزیوتراپی خود را با همکاری 
و حمایت فدراسیون پزشکی  ورزشی و فدراسیون دوومیدانی شروع کردم که جای 
تشکر دارد. این دو فدراسیون تا لحظه آخر پیگیر کارهای درمانی من هستند تا 

اتفاق خوبی در المپیک توکیو رقم بخورد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک حمایت 
الزم را از شما دارند یا خیر؟ اظهار کرد: فدراسیون دوومیدانی در جریان حمایت های 

وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک است نه من.
حدادی در پایان درباره زمان اعزام خود به بازی های المپیک توکیو گفت: فکر 

می کنم ۲ هفته دیگر عازم توکیو می شوم.

سعید معروف؛ ستاره ای با ماموریت جدید

سعید معروف عالوه بر کاپیتانی تیم ملی والیبال، یک آزمون بزرگ دیگر را 
هم در المپیک توکیو در پیش دارد.

  از مدت ها قبل مشخص شده بود که انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته 
بین المللی المپیک همزمان با المپیک توکیو برگزار می شود و سعید معروف به 
عنوان نماینده ایران از سوی کمیته ملی المپیک معرفی شده تا یکی از 3۰ کاندیدای 

این انتخابات باشد.
کمیته ملی المپیک به تسلط معروف به زبان انگلیسی و گروهی بودن رشته 
او به خاطر باال بودن رای این رشته ها در المپیک، به عنوان معیارهای این انتخاب 

اشاره کرده است.
داند که عالوه  معروف خوب می  و سعید  رسیده  فرا  موعود  زمان  اما  حاال 

ماموریت کاپیتانی تیم ملی والیبال در توکیو یک ماموریت مهم دیگر هم دارد.
ماجرا از این قرار است که پس از افتتاح دهکده ورزشکاران المپیک توکیو، 
رای گیری برای انتخاب اعضای کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک از 
امروز آغاز شده و تا ۱۲ مردادماه ادامه دارد و یک روز بعد هم نتایج اعالم می شود.

ورزشکاران کشورهای مختلف هر زمان وارد دهکده بازی های المپیک توکیو 
می شوند می توانند به نامزدهای انتخابات کمیسیون ورزشکاران IOC رای بدهند 
که البته رای گرفتن سعید معروف نیازمند رایزنی از سوی مسئوالن ورزش کشور 

با سایر کشورهاست. 
برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران کاندیدا  از کشورهای  3۰ ورزشکار 
هستند که سعید معروف نیز یکی از آن هاست و در نهایت ۱۲ ورزشکار که بیشترین 
رای را کسب کرده باشند، می توانند به کمیسیون ورزشکاران IOC راه پیدا کنند. 
البته که ۱۱ ورزشکار را هم کمیته بین المللی المپیک به عضویت این کمیسیون 

به صورت انتصابی درمی آورد.
در توضیح چگونه رای دادن از سوی ورزشکاران المپیکی آمده که ورزشکاران 
ساکن در دهکده می توانند در غرفه های رای گیری که در ورودی سالن غذا خوری 
قایقرانی و دوچرخه سواری  افرادی هم که در دهکده های  قرار دارد، رای دهند. 
سکونت دارند و یا در هتل های دیگر هستند، در تاریخ های مشخص صندوق های 
رای به آن مکان ها ارسال می شود تا رای بدهند. در مجموع ۱۱ مکان برای دادن 
رای پیش بینی شده است. ورزشکاران می توانند به چهار کاندیدا رای بدهند، اما حتما 

باید از رشته های ورزشی متفاوت باشند.

کاسیاس و رائول به درد نخور هستند؛
جنجال لو رفتن یك فایل صوتی در رئال

صوتی  فایل  یک  نتشار  ا
قدیمی از فلورنتینو پرز رئیس رئال 
حواشی  و  جنجال  باعث  مادرید 
معتقدند  رئال  در  و  شده  زیادی 
توطئه ای علیه این باشگاه صورت 

گرفته است.
صوتی  فایل  یک  رفتن  لو 
رئیس  پرز  فلورنتینو  به  منتسب 
 ۲۰۰6 سال  به  مربوط  که  رئال 
است برای او و باشگاه رئال مادرید 

حاشیه ساز شده است.
فایل صوتی مربوط به زمانی است که پرز در آستانه استعفا از سمت 
خود به عنوان رئیس رئال بود. او پس از یک دوره شش ساله که رئال دو 
اللیگا و یک لیگ قهرمانان را فتح کرد، به دلیل استمرار نتایج ضعیف و 
سه فصل بدون جام مجبور به استعفا شد و انتخابات زودهنگام به انجام 
انتخابات پیروز شد و تا ۲۰۰9 رئیس  رسید. رامون کالدرون بود که در 
رئال مادرید باقی ماند اما به دلیل تقلب، انتخابات مجدد برگزار شد و پرز 
پس از سه سال به ریاست بازگشت و هنوز بر مسند کار باقی مانده است.

در این فایل صوتی منتشر شده در ال کنفیدنسیال، پرز به انتقاد شدید 
از چند بازیکن رئال به خصوص ایکر کاسیاس و رائول گونزالس می پردازد.

دو بازیکنی که در آن مقطع از مهره های ثابت و غیر قابل انکار رئال 
بودند پرز در مورد کاسیاس می گوید:» او لیاقت دروازه بانی رئال را ندارد 
و نباید گلر تیم باشد. حساب کردن روی او اشتباه بزرگی بود. کاسیاس 
کاله بزرگی بود که بر سر رئال رفت و رائول نیز دومین کالهبرداری است 
که شایستگی پوشیدن پیراهن رئال را ندارد. رائول بازیکن بدی است و 

فکر می کند باشگاه متعلق به اوست. او یک پیراهن هم نمی فروخت.
رائول ارزش رسانه ای ندارد و حتی یک پیراهن هم نمی فروشد. 
رائول واقعا بد است. او اعتقاد دارد خود رئال مادرید است، هم خودش و 
هم مدیربرنامه اش. رائول یکی از بزرگ ترین دالیلی است که رئال مادرید 
را ترک کردم. او مقصر اصلی است. رائول در حال نابود کردن رئال مادرید 

است. او پسر بد و وحشتناکی است.«
پرز در ادامه می گوید:» بازیکنان بسیار خودخواه هستند و اصال نمی 
توان روی آنها حساب کرد. کسی که روی اینها حساب کند، اشتباه کرده 

است. من مجموعه ای از بازیکنان وحشتناک را در اختیار دارم.«
پرز در این قابل صوتی اما به دفاع و حمایت از زیدان و دیوید بکام 

می پردازد.
انتشار این فایل پس از ۱۵ سال خشم باشگاه رئال را به دنبال داشته 
است. طبق گزارش آاس، در رئال معتقدند که انتشار این فایل به منظور 
لطمه زدن به حیثیت و اعتبار پرز بوده و علت اصلی آن به پروژه بزرگ 

سوپرلیگ مربوط می شود.
پرز رئیس این پروژه است که خیلی زود برگزاری اش منتفی شد. 
سه ماه پیش اعالم شد که سوپرلیگ اروپا از فصل بعد راه اندازی خواهد 
شد اما ابتدا شش باشگاه انگلیسی و سپس اتلتیکو، میالن و اینتر انصراف 

دادند تا تنها رئال، بارسا و یوونتوس در پروژه باقی بمانند.
هر سه باشگاه هنوز روی برگزاری سوپرلیگ اصرار دارند و یوفا به 
شدت علیه شان موضع گرفته و قصد تنبیه شان را نیز داشت که با حکم 

دادگاهی در سوئیس این جریمه منتفی شد.
در رئال معتقدند که توطئه ای علیه پرز و باشگاه رئال مادرید صورت 
گرفته و به طور جدی قصد پیگیری آن را دارند و احتمال شکایت رسمی 

باشگاه نیز باالست.
در بیانیه فلورنتینو پرز و در واکنش به این قضیه آمده است:» حرف 
هایی که مخفیانه توسط دکتر خوزه آنتونیو آبیان ضبط شده و سال هاست 
ال  به شکل عجیبی در روزنامه  بوده،  ناموفق  آنها  از  استفاده  او در سو 

کنفیدنسیال و پس از گذشت سال ها منتشر می شود.
انتشار این فایل آن هم پس از این سال ها به خاطر مشارکت من در 
شکل گیری سوپرلیگ اروپاست. این قضیه را در اختیار وکالیم گذاشته 

ام و در حال بررسی اقدامات احتمالی هستیم.«
 پس از انتشار این بیانیه، ال کنفیدنسیال در وبسایت خود جزئیاتی 
بیشتر از فایل صوتی علیه ایکر کاسیاس را منتشر کرد:» در مورد کاسیاس 
مشخص شد که دروازه بانی دیگر بهتر از اوست. بدبخت قد کوتاه و این 
زمانی که همراه نامزدش است بیشتر به چشم می آید. او مثل یک بچه 

یا یک سگ عروسکی است.
شاید خیلی ها ندانند ولی من با او رابطه خوبی دارم و فکر می کنم 
اگر قدش کمی بلندتر بود می توانست دروازه بان فوق العاده ای باشد. 
بازی با بارسا را یادت است که 4-۲ برنده شدیم؟ فردای همان بازی دیرتر 
در تمرینات حاضر شد. کسی که در برنابئو همه او را تشویق می کنند و 

خیلی بدشانس بود که من آن روز در تمرین بودم.«

ادعای لوپاریزین:
پی اس جی پول جذب لیونل مسی را ندارد!

نشریه نزدیک به باشگاه پی اس جی امروز ادعا کرد که پاریسی ها 
دیگر تمایلی برای جذب لیونل مسی ندارند.

رویای هم تیمی شدن لیونل مسی و نیمار در پی اس جی را باید 
تمام شده دانست. حدود ۱۲ روز پیش قرارداد مسی با بارسلونا به اتمام 
رسید و او دیگر تعهدی به باشگاه کاتاالن ندارد اما آزاد بودن لیونل مسی 

نیز به معنای ساده بودن جذب او نیست.
بارسا که برای تمدید، با مسی به توافق رسیده ولی به دلیل مشکالت 
مربوط به سقف بودجه دستمزدها نمی تواند نام او را وارد فهرست کند، 
سخت در تالش برای رفع موانع موجود است. در این بین عالقه پی اس 
جی به مسی می توانست تهدید بزرگی برای بارسا باشد و برخی منابع خبر از 
تماس ها با پدر مسی از سوی پی اس جی هم داده بودند ولی لوپاریزین ادعا 
کرد که باشگاه پاریسی از جذب فوق ستاره آرژانتینی منصرف شده است.

پی اس جی مطلع شده است که مسی تنها دوست دارد در بارسا 
به فوتبالش ادامه دهد و از سوی دیگر صرف هزینه 6۰ میلیون یورویی 
برای جذب اشرف حکیمی و نیز جذب سرخیو راموس، دوناروما و جینی 
واینالدوم که هر کدام حداقل ۱۰ میلیون یورو دستمزد می گیرند نیز باعث 

شده تا پی اس جی از جذب مسی عقب نشینی کند.

تنظیم: مهدی میرکی
و  استقالل  باشگاه های 
پرسپولیس که هر دو متعلق 
به وزارت ورزش و جوانان هستند، این 
رو  از  را  شمشیر  یکدیگر  برای  روزها 
فراتر  رسانه ای  از دعوای  را  پا  و  بسته 
برده و کار را به اتهام و تهدید کشانده اند.

تیم های  رسانه ای  درگیری  شاید 
دنیا،  مختلف  کشورهای  در  فوتبال 
نباشد  غریبی  و  عجیب  چندان  مسئله 
اظهارات  شاهد  بسیاری  موارد  در  و 
حتی  و  مربیان  زیکنان،  با مختلف 
فضای  در  باشگاه ها  برخی  مدیران 
هرچند  باشیم،  یکدیگر  علیه  رسانه ای 
و  چارچوب  عموما  اظهارات  این  که 
عرف مشخصی دارد و نه از دایره ادب 
به دور است و نه به گونه ای است که با 
بی احترامی و اتهام همراه باشد. اگر هم 
موضوعی بویی از اتهام و توهین داشته 
باشد، هیچ گونه مماشاتی به خرج داده 
نمی شود و سنگین ترین جرایم مالی و 
افراد  برای  را  شدیدترین محرومیت ها 
یا باشگاه هایی که تخلف کرده و یا پا 
را از آنچه که باید، فراتر گذاشته اند در 

نظر می گیرند.
که  ایران  فوتبال  در  اما  متاسفانه 
به نظر می رسد برخی افراد و باشگاه ها 
برای زدن هر حرف و انجام هر رفتاری 
برعکس  چیز  همه  دارند،  مصونیت 
است. شاید اظهارات تند عوامل برخی 
رقیب،  عنوان  به  باشگاهی  تیم های 
علیه یکدیگر از حداقل توجیه برخوردار 
است اما مشخص نیست به چه علت دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس که هر دو 
متعلق به وزارت ورزش و جوانان هستند 
به شمار  باشگاه های دولتی  از جمله  و 
می روند، تا این حد باید پرده حیا را دریده 
و رفتار و گفتاری زشت و زننده را از خود 
نشان دهند و به جان یکدیگر بیافتند؟

دو باشگاهی که از هواداران چند ده 
میلیونی برخوردار هستند و کوچکترین 
حرف یا رفتار بازیکنان، مربیان و مدیران 
آن ها زیر ذره بین قرار دارد و از کودک 
به  رسانه ها  و  افراد کهنسال  خردسال، 
عنوان مخاطب آن ها را دنبال می کنند. 
دو باشگاهی که برچسب »فرهنگی« - 
ورزشی را یدک می کشند و قرار است با 
صرف هزینه های میلیاردی نقش الگو را 
برای جوانان ایفا کنند و با رفتار و منش 
فرهنگی  فضای  اعتالی  به  اخالقی 

ورزش کشور کمک کنند.
استقالل و پرسپولیس این روزها 
و پیش از یک دیدار بسیار حساس به 
اخالقی  فضای  ممکن  شکل  بدترین 
فوتبال ایران را ملتهب کرده اند، این دو 
تیم قرار است به زودی در مرحله نیمه 
نهایی جام حذفی مقابل یکدیگر صف 
آرایی کنند اما ارکان آن ها به تندترین و 
بدترین شکل ممکن علیه یکدیگر حرف 
می زنند و بیانیه صادر می کنند، هرچند 
بیانیه نویسی این دو باشگاه مسئله تازه 
و جدیدی نیست اما شاید هرگز تا این 
حد بی پروا احترام را لگدمال نکرده و 
از خط قرمزها رد نشده بودند، این گونه 
یکدیگر  به  و  نکرده  تهدید  را  یکدیگر 

اتهام نزده باشند.
زمین  از  خارج  زشت  آرایی  صف 

مسابقه!
»هوچی گر«  را  دیگری  یکی 
می خواند و با صراحت می گوید: »حریف 
همیشه  اما  کرده  را  هزینه  بیش ترین 
سقف  ما  برای  و  است  فشار  ما  روی 
اسم  وقتی  چرا  می گذارند.  قرارداد 
پا  همه شان  می شود،  قرارداد  انتشار 
پس می کشند؟ به خاطر این است که 
ماست  قراداد  برابر  سه  قرادادهای شان 
ولی هیچ  وقت آن را رسانه ای نمی کنند. 
این هوچی گری است که به خاطر فشار 
هوادارشان علیه تیم ما صحبت می کنند. 
آن ها به جای این که تمرکزشان روی 
روی  تمرکزشان  باشد،  خودشان  تیم 

تیم ماست”.
می گوید،  پاسخ  در  مقابل  تیم 
»اعداد و ارقامی که آقای گل محمدی 
می کند،  اعالم  استقالل  تیم  درباره 
است؟  منبع  و  مرجع  کدام  به  متصل 
اگر ایشان تنها بر روی برخی شنیده ها 
آیا به باشگاه  و شایعات حکم می کند، 
استقالل هم این اجازه را می دهند که 
ماه های  در  شده  مطرح  مطالب  درباره 
گذشته پیرامون ارتباط ایشان با افرادی 
مثل آقای »م« و آقای »گ« قضاوت 

کند؟”.
در ادامه بیانیه استقاللی ها می آید، 
به  مربوط  مقوله ای  قراردادها  »انتشار 
بازیکنان است و با توجه به سوابق قبلی 
باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقالل از 
می کند  خواست  در  گل محمدی  آقای 
و  خودش  شخص  قرارداد  ایشان  ابتدا 
دستیارانش را منتشر کند. در ادامه نیز 
برای بی حرف و حدیث ماندن مسائل، 
قراردادها از سوی مراجع ذیربط منتشر 
که  ماجراست  طنز  از  هم  این  شود. 
به  دستیارش  و  پرسپولیس  سرمربی 
اندازه یک کتاب علیه استقالل صحبت 
می گویند  هم  نهایت  در  و  می کنند 
کار  روی  ما  تمرکز  حریف  برخالف 
خودمان است!  ترجیح باشگاه استقالل 
بر عدم وارد شدن در این مباحث بوده 
اما بدیهی است که این باشگاه در مقابل 
واژه های  از  استفاده  و  تهمت ها  ایراد 

غیر اخالقی همچون »هوچی گری« 
ساکت نبوده و قاطعانه از منافع ارکان 

باشگاه حمایت می کند”.
بالفاصله  هم  بعد  ساعت  چند 
پرسپولیسی ها بیانیه می دهند و می گویند 
به  توجه  با  استقالل  باشگاه  »مدیران 
جایگاه خود از نگاه هواداران فوتبال، بار 
دیگر با استفاده از ادبیات موهن و دور از 
شأن فوتبال کشورمان، اقدام به صحبت 
پرافتخار  و  بزرگ  باشگاه  در خصوص 
بارها  اینکه  از  جدا  کردند.  پرسپولیس 
موضوع بی احترامی و حمالت بی دلیل 
به پرسپولیس از سوی مدیران استقالل 
را محکوم کرده ایم، منطق این اقدامات 

را درک می کنیم”.
خود  بیانیه  ادامه  در  سرخپوشان 
قراردادها،  رقم  نتشار  »ا ند:  آورده ا
سرتان  نیست.  مرجع  و  منبع  نیازمند 
جای  به  و  بیاورید  بیرون  برف  از  را 
دور  ادبیاتی  از  استفاده  و  پنهان کاری 
نه  شجاعا یران،  ا فوتبال  منزلت  ز  ا
از  کنید.  قراردادها  انتشار  به  اقدام 
یعنی  رید؟  دا هراس  موضوعی  چه 
ی  برا لیس  پرسپو ه  شگا با سته  ا خو
تیم،  دو  هر  بازیکنان  قرارداد  انتشار 
بود که تالش  این حد نگران کننده  تا 
از  انجام دهید غیر  می کنید هر کاری 
انتشار رقم واقعی قراردادها!؟ این همه 
و  لطیفه  و  کردید  تهدید  زدید،  تهمت 
گل واژه تحویل مردم دادید اما یادتان 
رفت بگویید چه کسی شروع کننده این 
جنجال ها بود؟ چرا آقای احمد مددی 
در  باید  استقالل  باشگاه  مدیرعامل 
شرایطی که همه چیز در سکون است، 
هیات  رییس  و  محترم  سرمربی  علیه 
اظهارنظر  پرسپولیس  پیشین  مدیره 
کند؟ رفتار و گفتار او، چیزی شبیه به 

پاشیدن بنزین روی آتش بود.
را  حرف هایش  بازتاب  که  حاال 
دیده، پای خود را کنار می کشد. مددی 
باشگاه  برند  از  استفاده  سوء  مشغول 
استقالل است و به جای صحبت کردن 
در مورد جنجالی که به پا کرده، از کانال 
رسمی این باشگاه بهره برداری می کند 
استقاللی ها  همه  با  را  تقصیرات  تا 

تقسیم کند.

شأن و منزلت باشگاه پرسپولیس 
باالتر از آن است که از ادبیاتی سخیف 
سود  حرافی ها  برخی  با  مجادله  برای 
جواب  کرده  عادت  پرسپولیس  ببریم. 
مثل  بدهد.  بازی  زمین  داخل  را  رقبا 
سایبری  ارتش  و  مجازی  قشون  شما 
نداریم تا با فشار، تهدید، توهین و افترا 
جای  به  باشیم.  قدرتنمایی  دنبال  به 
دیگران،  تهدید  و  غیراخالقی  اقدامات 
احترام و اخالق را به مدل مدیریتی تان 
مقبول  راه  این  از  شاید  کنید؛  اضافه 

مردم شوید”.
چرا اجازه نمی هید مردم از فوتبال 

لذت ببرند؟
میلیاردها تومان دستمزد می گیرید 
شهر  نقطه  بهترین  در  جانتان،  نوش 
سکونت دارید و لوکس ترین خودروها 
را سوار می شوید باز هم نوش جانتان، 
همزمان با ممنوعیت جذب بازیکنان و 
مربیان خارجی، در سخت ترین شرایط 
اقتصادی که با کاهش چشمگیر درآمد 
مردم از زمان شیوع ویروس کرونا همراه 
شده، حقوق و دستمزدتان تا سه برابر 
افزایش پیدا کرد باز هم نوش جانتان، 

اما لطفا مودب باشید!
بدهید  اجازه  و  دارید  نگه  احترام 
مردم در شرایط کنونی که تحت فشار 
مالی و ذهنی روزهایشان را پشت سر 
از  نفر  هزار   ۲۰ روزانه  و  گذارند  می 
عزیزانشان به کرونا مبتال می شوند و 
حدود ۲۰۰ نفر از آن ها را به خاک می 
سپارند، حداقل از فوتبال و تماشای آن 
لذت ببرند، لطفا کام مردم را با رفتارها 
و اظهارات زننده، سخیف و غیراخالقی 

خود تلخ نکنید!.
بر  فرهنگی  نظارت  آیا  براستی 
روی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
به  متعلق  باشگاه  دو  باید  چرا  هست؟ 
خشم  زخم  بر  تازیانه  اینگونه  دولت، 
هوادارانی بزنند که خود گرفتار دردهای 

بی شماریند؟
پرسپولیس شوی  و  استقالل  چرا 
در  برای حریف  حاشیه سازی  بی ارزش 
پیش از داربی را به معرکه ی بی اخالقی 
و سالخی فرهنگی استقالل و پرسولیس 

تبدیل کرده اند؟

فرهنگ؛ حلقه مفقوده دو باشگاه بزرگ ایران؛

اجازه بدهید مردم حداقل از فوتبال لذت ببرند!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بین  پایتخت  ششم  و  نود  شهرآورِد 
عصر  ستقالل  ا و  پرسپولیس  تیم های 
حساس  دیداری  می شود؛  برگزار  پنجشنبه 
باید  در گردونه جام حذفی  ماندن  برای  که 

جانفشانی کرد.
از  دنیا  سراسر  در  شهرآورد  یا  دربی 
حساسیت باالیی برخوردار است. دیداری که 
نتیجه آن می تواند تا هفته ها موجب شادی یا 
غم هواداران شود. رویارویی میالن با اینتر، 
سلتیگ با گالسکورنجرز، لیورپول با اورتون، 
رئال مادرید،  با  اتلتیکو  یونایتد،  با  سیتی 
 ... و  الزمالک  با  االهلی  بوکا،  با  ریورپالته 
فوتبال  هواداران  که  هستند  شهرآوردهایی 
عالقه وافری به تماشای این مسابقات دارند.

آسیا  قاره  در  شهرآورد  بزرگترین  اما 
استقالل  و  پرسپولیس  تقابل  تردید  بدون 
است که دارای چندین میلیون هوادار هستند 
و اهمیت دیدار آنها همواره ارزشی بیش از 

سه امتیاز دارد.

لی  حا ر  د یتخت  پا د  ر و آ شهر
مرحله  در  جاری  هفته  پنجشنبه  عصر 
برگزار  سرخآبی ها  بین  یک چهارم نهایی 
شادی  اوج  به  برنده  تیم  که  شد  خواهد 
خواهد رسید و گامی دیگر به فتح جام حذفی 
نزدیک می شود و تیم شکست خورده نیز، از 

جام حذفی کنار خواهد رفت.
هر دو تیم اکنون شرایط فنی خوبی 

دارند و در هفته های اخیر مسابقات لیگ برتر 
عالوه بر کسب نتایج مناسب، فوتبال خوبی 

هم بازی کرده اند.
موجب  گل محمدی  یحیی  تفکرات 
بوده  لیگ  صدرنشین  پرسپولیس  تا  شده 
قهرمانی  پنجمین  با  دیگر  گام  سه  تنها  و 

متوالی فاصله دارد.
فرهاد  سرمربیگری  با  نیز  استقالل 

و  می کند  ارائه  خوبی  بازی های  مجیدی، 
سومی این تیم در لیگ قطعی شده اما آبی ها 
می خواهند با موفقیت در جام حذفی به چند 
سال قهرمانی نشدن در مسابقات پایان دهند.

این دیدار حساس در حالی پیش روی 
ز  ا تیم  دو  هر  که  است  فوتبالدوستان 
و  می برند  رنج  شدیدی  مالی  مشکالت 
به  بازیکنان  و  فنی  کادر  از سوی  انتقادات 

سوی مدیریت باشگاه روانه شده است.
سوی  از  اخیرا  که  مصاحبه هایی  اما 
بر  بزرگ  باشگاه  دو  این  مدیران  و  مربیان 
علیه یکدیگر انجام شده کمی دور از ذهن 
بود و به طور یقین بر حساسیت های شهرآورد 

خواهد افزود.
فوتبالی  پنجشنبه  عصر  ریم  میدوا ا
بزرگترین  از  را  حاشیه  از  دور  به  و  زیبا 
هر  و  باشیم  شاهد  ایران  فوتبال  تیم های 
کند  بازی  بیشتری  شجاعات  با  که  تیمی 

به حقش برسد.

شهرآورد ۹۶؛ 

اوج حساسیت برای ماندن و رفتن! 

پیشکسوت پرسپولیس در مورد شرایط 
این تیم و دربی پایتخت صحبت کرد.

شیث رضایی، مدافع سابق پرسپولیس 
خداحافظی  فوتبال  از  است  سالی  چند  که 
در  و  فوتبال  کنار  کمتر  روزها  این  کرده 
قول خودش  به  و  می شود  آفتابی  رسانه ها 
سرش گرم زندگی شخصی اش است. با این 
وجود هنوزهم صحبت هایش در مورد فوتبال 
خصوصًا دربی پایتخت و شرایط لیگ برتر 

می تواند شنیدنی باشد.
* ابتدا برایمان بگویید که چرا بعد از 
پایان فوتبالتان انقدر کمرنگ شدید و اخبار 

زیادی در مورد شما وجود ندارد؟
من ۲۱ سال زندگی حرفه ای ورزشی 
داشتم و برای اینکه به کار و حرفه ام متعهد 
راه تالش کردم و  این  بودم شبانه روز در 
زندگی  در  چیزها  خیلی  از  خاطر  به همین 
شخصی خودم گذشتم و برای همین وقتی 
گرفتم  تصمیم  کردم  آویزان  را  کفش هایم 
بیشتر به زندگی شخصی خودم و کارهایی 
که قباًل فرصت پرداختن به آنها نبود مشغول 

با  و  بی حاشیه  و  آرام  زندگی  یک  و  شوم 
تفریحات سالم داشته باشم و البته ورزش را 
هم برای اینکه سالمت و آمادگی بدنی ام از 

بین نرود پیگیری می کنم.
داریم.  پیش  در  را  پایتخت  دربی   *

شرایط این بازی را چطور می بینید؟
و  است  بوده  حساس  همیشه  دربی 
هیچ وقت به جدول و شرایط دو تیم پیش 
تیم  هم  استقالل  و  نمی کند  نگاه  بازی  از 

خوب و حریف قابل احترامی است و عملکرد 
خوبی در هفته های اخیر داشته است و سوای 
کری خوانی های رایج من امیدوارم یک بازی 
بازی  این  باشیم و مطمئنم  را شاهد  خوب 
بیشتر از 3 گل خواهد داشت و ابتدا امیدوارم 
دو تیم و بازیکنان سالم از زمین بازی خارج 
برنده  ما  تیم  امیدوارم  آن  کنار  در  و  شوند 
و  شود  خارج  زمین  از  پیروز  و  باشد  بازی 

راهی مرحله بعد جام حذفی شود.
شما  زمان  دربی های  دارید  قبول   *

جذابیت بیشتری داشت؟
بله آن زمان دربی خیلی جذاب تر بود 
چرا که حاشیه ها و جنجال ها بیشتر از امروز 
جذابیت  و  حساسیت  موضوع  همین  و  بود 
حال  هر  به  ولی  می داد  دربی  به  بیشتری 
شدن  حرفه ای  و  پیشرفت  به  رو  فوتبال 
جلو  هرچه  همین  برای  و  می دارد  بر  قدم 
می رویم ابعاد فنی پررنگ تر می شود و فکر 
می کنم در حال حاضر هر تیمی که حاشیه 
کمتری داشته باشد و تمرکزش روی مسائل 
فنی باشد و به اصطالح چراغ خاموش جلو 

دست  موفقیت  به  راحت تر  و  زودتر  برود 
پیدا می کند.

لیس  سپو پر ل ها  سا ین  ا ر  د  *
موفقیت های زیادی داشته ولی هواداران سایر 
حمایت های  به  متهم  را  پرسپولیس  تیم ها 
خاص می کنند و دلیل قهرمانی ها را مسائل 

این چنینی می دانند. نظر شما چیست؟
من همیشه به این سوال اینطور جواب 
می دهم که گیریم این حرف ها درست باشد 
و تیم حکومتی و حمایت از وزارت ورزش و 
این مسائل وجود دارد و هر چهار قهرمانی 
جام  قهرمانی  و  برتر  لیگ  در  پرسپولیس 
حذفی و سه قهرمانی در سوپرجام به واسطه 
این حمایت ها به دست آمده است ولی سه 
حضور در نیمه نهایی آسیا در سه سال و دو 
یک  از  مقتدرانه  صعود  و  فینال  در  حضور 
گروه دشوار در این رقابت ها هم به واسطه 
حمایت های دولتی بوده است؟ آنجا که دیگر 
یک میدان بین المللی است و این مسائل 
تاثیری ندارد. این صحبت ها مبالغه آمیز است 

و نباید زیاد به آن توجه کرد.

دو حضور در فینال آسیا هم با حمایت دولت بوده!؟

شیث رضایی: امیدوارم یک دربی خوب را شاهد باشیم
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سامانه ای  کرد  اعالم  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
راه اندازی خواهد شد که در آن امکان بهره مندی پژوهشگران از 
پیکره فرهنگ نویسی فرهنگستان، به صورت برخط، فراهم بشود.

در مرداد سال ۱399  پویشی به راه افتاد برای عمومی کردن 
دسترسی به پیکره زبانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و متنی به 
امضای ۵۰۰ نفر منتشر شد؛ جان کالم این متن این بود که چون 
پیکره با هزینه عمومی و بیت المال تهیه شده سزاوار و ضروری 
است که در دسترس همگان قرار بگیرد و این تبعیض و بی عدالتی 
است که برخی پژوهشگران به این امکان دسترسی داشته باشند و 
در عمر و وقت صرفه جویی کنند و دقت و عمق تحقیقات خود را 
بیشتر کنند و بخش بزرگی از محققان و دانشجویان به این امکان 
یا موهبت دسترسی نداشته باشند. آن زمان پاسخ هایی غیررسمی 
از سوی برخی از اعضای گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان به این 
پویش داده می شد و مسائل فنی و نرم افزاری را مانع عمومی شدن 
پیکره می دانستند، چرا که معتقد بودند این موضوع موجب کند 
شدن دسترسی اعضای گروه فرهنگ نویسی می شود یا احتمال 

دست کاری در محتوای پیکره را پدید می آورد. 
در پی این ماجرا نامه نگاری هایی بین غالمعلی حدادعادل، 
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و علی اشرف صادقی، 
مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان، صورت گرفت و حداد 
عادل امکان دسترسی عمومی به این پیکره را از او جویا شد. در 
پی دریافت پاسخ علی اشرف صادقی به نامه رئیس فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی، حداد عادل اعالم کرد »با توجه  به مشکالت 
و اشکاالتی که در  نامه آقای دکتر صادقی بدان ها اشاره شده 
است، فرهنگستان در نظر دارد برای رفع آن ها برنامه ریزی و 
اقدام کند و امید می رود تا چند ماه آینده، با تنظیم آئین نامۀ الزم و 
تأمین زیرساخت های فنی، امکان بهره مندی پژوهشگران از پیکرۀ 

فرهنگ نویسی فراهم شود.«
همچنین در ادامه این موضوع فرهنگستان گزارشی درباره 
شکل گیری پویش »دسترسی عمومی به پیکره زبانی فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی« و »تاکید رئیس فرهنگستان بر رفع موانع 

دسترسی عمومی به پیکره فرهنگ نویسی« منتشر کرد.

وعده دسترسی به پیكره فرهنگ نویسی فرهنگستان

نویســندگان  انجمــن 
کــودک و نوجــوان دربــاره  
نام گــذاری  بــا  مخالفــت 
معابــر بــه نــام بــزرگان آمــوزش و 
ادبیــات کــودک و نوجــوان در بیانیــه ای 
نســبت بــه ایــن موضــوع واکنــش 

داد. نشــان 
در ادامــه نام گــذاری خیابان هــا 
و  مشــاهیر  نــام  بــه  کوچه هــا  و 
چهره هــای فرهنگــی و هنــری از جملــه 
نویســندگان، شــورای شــهر تهــران در 
ــی از  ــذاری برخ ــرش نام گ ــدام اخی اق
ــران  ــهر ته ــای ش ــا و خیابان ه کوچه ه
ــد  ــه صم ــی از جمل ــام چهره های ــه ن ب
ــف  ــزدی، نج ــدی آذری ــی، مه بهرنگ
ــا  ــتکار، مدی ــه راس ــدری، فهمی دریابن
کاشــیگر، رضــا سیدحســینی، هوشــنگ 
ــی را  ــد زهرای ــی و محم ــرادی کرمان م
نام گذاری هــا  ایــن  کــرد.  تصویــب 
بــا واکنش هایــی از جملــه واکنــش 
هوشــنگ مــرادی کرمانــی همــراه بــود. 
امــا هیــات تطبیــق فرمانــداری تهــران 
ــزرگان  ــه اســم ب ــری ب نام گــذاری معاب
ــودک و نوجــوان  ــات ک ــوزش و ادبی آم
باغچه بــان،  جبــار  ازجملــه:  ایــران 
ــی و  ــد بهرنگ ــزدی، صم ــدی آذری مه
هوشــنگ مــرادی کرمانــی را غیرقانونی 
خوانــد. محمدجــواد حق شــناس، عضــو 
شــورای شــهر تهــران، نســبت بــه 
ایــن موضــوع واکنــش نشــان داد و 
ــق  ــات تطبی ــت هی ــری خواس در تذک
بــرای شــورای شــهر در انجــام وظایــف 
قانونــی ناشــی از اختیــارات مصــرح در 

ــد. ــی نکن ــون مانع تراش قان
ن  نویســندگا نجمــن  ا ل  حــا
کــودک و نوجــوان در بیانیــه ای نســبت 
ــا  ــران ب ــداری ته ــت فرمان ــه مخالف ب
نام گــذاری چهــار خیابــان بــه نــام 
ــودک و  ــات ک ــوزش و ادبی ــزرگان آم ب
ــان داده  ــش نش ــران واکن ــوان ای نوج
ــر  ــرح منتش ــن ش ــه ای ــه ای ب و بیانی

ــت: ــرده اس ک
شــهر   . . ی. ر گا ز و ر ی  ز و ر «
ــش  ــه کودکان ــود ک ــی ب ــیار بزرگ بس
حتــی در روزهــای کرونایــی کتــاب 
هدیــه می گرفتنــد و فرصــت پیــدا 
کــه  آن طــور  را  شــهر  می کردنــد 
ــای  ــتند از پشــت پنجره ه دوســت داش
ــمان  ــد. آس ــی کنن ــان نقاش خانه هایش
شــهر نقاشــی های کــودکان رنگارنــگ 

روباه هــا  نقاشی هایشــان  در  بــود، 
ــاد  ــفندهای ش ــتند و گوس ــور داش حض
در شهرشــان بازیگوشــی می کردنــد، 
می بردنــد،  آب  زیــر  بــه  را  شــهر 
ــد، از  ــی درســت می کردن شــهر آب نبات
ــای دود  ــه ج ــان ب ــین های شهرش ماش

بــرف بیــرون می آمــد...
بســیار  شــهر  روزگاری...  روزی 
بزرگــی بــود؟ نــه، شــهر بســیار بزرگــی 
ــداری اش  ــی در فرمان هســت کــه هیئت
نشســته اند و بــه ســلیقه  خــود مصوبــه  
می کننــد.  رد  ا  ر شــهر  شــورای 
اعضــای ایــن هیئــت آگاه نیســتند 
صــًا  مخصو و  ه ها  یســند نو کــه 
نویســنده هایی کــه بــرای کــودکان 
کار  چــه  می نویســند،  نوجوانــان  و 
ــد  ــر ندارن ــا خب ــد. آن ه ــی می کنن بزرگ
جــان  ذره ذره   چگونــه  نویســنده ها 
تــا  آثارشــان می ریزنــد  را در  خــود 
بچه هــا  بــرای  خــوب  قصه هــای 
گــردآوری کننــد و لــذت تخیــل و فکــر 
کــردن و جســت وجو را بــه کــودکان و 
نوجوانــان بچشــانند؛ تــا دنیــای بچه هــا 
ــان  ــه زندگی ش ــند، ب ــعت ببخش را وس
بــرای  را  آن هــا  و  بدهنــد  آرامــش 
ســاختن شــهر و کشــور و دنیایــی بهتــر 

ــازند.     ــاده س ــر آم و زیبات
بســیار  شــهر  روزگاری...  روزی 
بزرگــی بــود؟ نــه، شــهر بســیار بزرگــی 
ــداری اش  ــی در فرمان هســت کــه هیئت
نشســته اند کــه بــا نگاهــی غیرفرهنگی 

بــه شــهر و زندگــی و ادبیــات می نگرنــد 
ــکار  ــل ان ــش غیرقاب ــا نق ــه ب و بیگان
ادبیــات در قــوام یافتــن هویــت فــردی 
و اجتماعــی شــهروندان و تأثیــر ادبیــات 
کــودک بــر تلطیــف روحیــه  مخاطبــان، 
ــتن  ــت و کاس ــتی و محب ــج دوس تروی
از خشــونت و ناهنجــاری در جامعــه، 
ــام  ــن پی ــد. مهم تری ــم می گیرن تصمی
ــه،  ــه جامع ــری  ب ــه تصمیم گی این گون
نادیده گرفتــن کــودکان و نوجوانــان 
ــی  ــان اســت و گوی ــژه  آن ــات وی و ادبی
ــت متوجــه نیســتند  ــن هیئ اعضــای ای
ــه  ــان را ب ــه زندگی ش نویســنده هایی ک
پــای بزرگ شــدن کــودکان و نوجوانــان 
بزرگ شــدن  در  چگونــه  می ریزنــد 
شــهر نقــش دارنــد و چــرا بایــد شــهر به 
نامشــان، بــه تخیلشــان، بــه آثارشــان و 
بــه همــه  نشــانه های بودنشــان احتــرام 
ــا  ــد. شــهر ب بگــذارد و قدرشــان را بدان
نــام بزرگانــش، قــد می کشــد و بــزرگ 
می شــود و بــه خــود می بالــد؛ چــرا 
ــدک  ــی ان ــتداللی گروه ــه اس ــا چ و ب
می خواهنــد ایــن فرصــت را از شــهر و 
مــردم شــهر بگیرنــد؟ قدردانــی از ایــن 
ــات  ــاب و ادبی ــی از کت ــزرگان، قدردان ب
ــهر   ــه ش ــت و ب ــگ اس ــر و فرهن و هن
بزرگــی می بخشــد  اهالــی شــهر  و 
وگرنــه وجــود نازنیــن ایــن عزیــزان بــه 
چنیــن نام گذاری هایــی نیــاز نــدارد. 
وظیفــه ای  هرچنــد  قدردانــی  ایــن 
ــتر از  ــا بیش ــت ام ــانی اس ــی و انس مل

ــرای کــودکان و  آن، نشــانه ای اســت ب
نوجوانــان و جوانــاِن امــروز کــه آینــده 
ــرار  ــا ق شــهر و کشــور در دســت آن ه

ــت.  خواهــد گرف
انجمــن نویســندگان کــودک و 
ــورای  ــرم ش ــای محت ــوان از اعض نوج
شــهر تهــران تشــکر می کنــد کــه 
چهــار خیابــان اطــراف کانــون پــرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان را بــه نــام 
ــوزش و  ــوتان آم ــن از پیشکس ــار ت چه
ــوان،  ــودک و نوج ــات ک ــاب و ادبی کت
یعنــی آقایــان »جبــار باغچه بــان«، 
»مهدی آذریــزدی«، »صمــد بهرنگی« 
کرمانــی«  مــرادی  »هوشــنگ  و 
نام گــذاری کرده انــد، همچنــان کــه 
قــدردان اســت کــه در دیگــر مصوبــات 
ــزرگان  ــر از ب ــماری دیگ ــام ش ــورا ن ش
ــرای  ــوان را ب ــودک و نوج ــات ک ادبی
برخــی معابــر شــهر برگزیده انــد؛ یــادآور 
می شــود کــه هرکــدام از ایــن بــزرگان 
ــردم  ــی م ــای جمع ــی از خاطره ه بخش
بارورشــدن  در  و  داده  شــکل  را  مــا 
ــادی از  ــمار زی ــل ش ــت و تخی خالقی
کــودکان دیــروز و امــروز جامعــه نقــش 
نیســت کــه  باورکردنــی  داشــته اند. 
چنیــن مصوبــه ای، بدیــن آســانی و 
ــی و  ــای فرهنگ ــه پیامده ــه ب بی توج

ــود. ــی آن رد ش اجتماع
انجمــن نویســندگان کــودک و 
ــلیقه ای  ــر س ــط نظ ــه فق ــوان، ن نوج
ــران را  ــداری ته ــق فرمان ــت تطبی هیئ
ــر  ــه ب ــد، بلک ــول می دان ــل قب غیرقاب
ــال  ــن اعم ــه چنی ــت ک ــاور اس ــن ب ای
پاســخی  غیرفرهنگــی،  ســلیقه های 
نســل  به ویــژه  و  مــردم  از  درخــور 
جدیــد خواهــد گرفــت. تــن دادن جامعــه 
ــار،  ــه ایــن قبیــل تصمیم هــای زیان ب ب
هــم بــه شــهر و مــردم آســیب می زنــد 
و هــم بــه هویــت جمعــی و منافــع ملی. 
از ایــن رو، انجمــن نویســندگان کــودک 
مســئوالن  دارد  انتظــار  نوجــوان  و 
ذی ربــط، هرچــه زودتــر ضمــن اعــالم 
هیئــت  اعالم شــده   نظــر  بطــالن 
تطبیــق فرمانــداری تهــران در ایــن 
زمینــه، به طــور جــدی بــه اعضــای این 
هیئــت یــادآوری کننــد کــه الزم اســت 
تنگ نظرانــه،  تصمیم گیری هــای  از 
ــد،  ــلیقه ای بپرهیزن غیرکارشناســی و س
تــا دیگــر بــار شــاهد چنیــن خبرهایــی 

ــیم.« نباش

واکنش به مخالفت با نام گذاری معابر به اسم ۴ چهره

کتاب »مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی« منتشر شد

 کتاب پژوهشی »مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی« با 
هدف ارائه  مدل و الگوی مناسب برای مدیریت مدارس با رویکرد 
رهبری معنوی برای مدیران، تصمیم گیران و برنامه ریزان آموزش و 

پرورش منتشر و روانه  بازار نشر شد.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تیم پژوهشی، حسن ملکی و کیومرث 
امجدیان با تکنیک ارائه  مدل، این کتاب را در 6 فصل و در قالب 
مؤلفه های معنویت، معنویت و تعلیم و تربیت، رهبری معنوی، مدیریت 
مبتنی بر رهبری معنوی، مدلی برای مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری 

معنوی و شرایط و استلزامات اجرایی همراه با منابع ارائه داده اند.
 کتاب» مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی« با موضوع 
فروشگاه های  در  و  یافته  انتشار  مدرسه  انتشارات  توسط  مدیریت 
مدرسه  انتشارات  اینترنتی  فروشگاه  همچنین  و  کشور  سراسر 
انتشارات  دارد.  قرار  مخاطبان  دسترس  در    enmabazar.ir
سازمان  آموزشی  فناوری  و  انتشارات  دفتر  مجموعه   زیر  مدرسه 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است.
امروزه در حوزه  مدیریت رویکردهای نوینی در رابطه با رهبری 
مطرح است که هر یک می توانند به رفتارها و تعامالت سازمانی جهتی 
شایسته و مناسب دهند، اما رویکرد معنوی، که به نحوی رویکردهای 
دیگر را در درون خود دارد، می تواند تصمیم گیران و برنامه ریزان را 
برای تحول در آموزش و پرورش یاری رساند. رهبری معنوی با توسعه  
انسانی و شرایط متغیر و پیچیده  کنونی نسبت به سایر سبک های 
رهبری تطابق بیشتری دارد و کمک می کند تا افراد با انگیزش درونی 

و با تمام وجود در کارها مشارکت کنند.
در این کتاب، مدلی برای »مدیریت مدارس ابتدایی با رویکرد 
رهبری معنوی«، ارائه شده و تحول را از مدرسه به عنوان بخش 

زیربنایی آموزش و پرورش، آغاز کرده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

نقش محمدعلی موحد 
در برابر تغییر نام خلیج فارس

مراسم رونمایی از ترجمه عربی، فرانسه و ترکی استانبولی کتاب »هیاهو بر 
سر هیچ« )مبالغه مستعار؛ بررسی مدارک مورد استناد شیوخ در ادعا بر جزایر تنب 
کوچک، تنب بزرگ، ابوموسی( نوشته محمدعلی موحد با بحث درباره نقش او در 

آشکارسازی حقیقت در برابر تغییر نام خلیج فارس برگزار شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی، محمدعلی موحد در پیامی ویدیویی به این مراسم که در روز دوشنبه )۲۱ 
تیرماه ۱4۰۰( در خانه کتاب و ادبیات برگزار شد، گفت: »بسیار خوش وقتم از این که 
شاهد مراسم رونمایی از کتاب خود به سه زبان از بزرگ ترین  زبان های عالم هستم. 
بر خود واجب می دانم که از همه بزرگان و سروران و دست اندرکاران این مراسم و 
سخنرانان محترم به ویژه دوستان دانشمندم، جناب پروفسور ییلدریم و جناب آقای 

دکتر ابراهیمی ترکمان سپاسگزاری کنم.
ایام که کتاب ولید حمدی  این کتاب را سال ها پیش نوشتم، در همان  من 
تازه به چاپ رسیده بود و من بر آن شدم که مقاله ای در معرفی و نقد آن بنویسم 
اما قلم که روی کاغذ گذاشتم از اختیار من خارج شد و به حکم الکالم یجر الکالم 
مقاله  کوتاهی که در نظر داشتم، به تفصیل و اطناب گرایید. آن چه مهم است و در 
دیباچه کتاب به آن تاکید کردم و امروز هم می خواهم بر آن تاکید کنم، این است 

که »هیاهو بر سر هیچ« را برای اسم کتاب مناسب تر یافتم.« 
و  فرهنگ  سازمان  رییس  ابراهیمی ترکمان،  ابوذر  همچنین  مراسم  این  در 
ارتباطات اسالمی با اشاره به اولین آیه و سوره نازل شده بر پیامبر اکرم)ص( اظهار 
کرد: اولین آیه مبارکی که به پیامبر اکرم)ص( نازل شد، »اْقَرأْ« بود، اما در زبان 
عربی ضرب المثلی وجود دارد که فالسفه عرب می گویند: »امت اْقَرأْ اهل مطالعه 

نیستند و کتاب نمی خوانند«.
نویسنده  اعظمی،  حمدی  ولید  کتاب  ضرب المثل،  این  بارز  نمونه  افزود:  او 
پدید  را  هیچ«  بر  »هیاهو  کتاب،  این  قول  در  موحد  محمدعلی  که  است  عراقی 
آورد. حمدی اعظمی یک شخصیت عراقی و استاد علوم سیاسی دانشگاه است که 

کتاب های متعددی دارد.
ابراهیمی ترکمان سپس به بررسی مدارک مورد استناد حمدی اعظمی در ادعا 
بر جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی توسط محمدعلی موحد اشاره و تصریح 
کرد: موحد درباره اثری که حمدیه با عنوان »النزاع بین دولۀ االمارات و ایران حول 
جزر )أبوموسی و طنب الکبری و الصغری( فی الوثائق البریطانیۀ« در سال ۱993 م. 
خلق کرده است، می گوید: وقتی این کتاب را مطالعه کردم، دریافتم که دخل و تصرف 

بسیاری در این اسناد شده که همان مصداق ضرب المثل عربی است.
او در ادامه تاکید کرد: موحد در مقدمه کتاب »هیاهو بر سر هیچ« نکته ای را 
ذکر کرده که مربوط به امانت داری در اسناد موجود است. وی می گوید: ما می توانیم 
درباره اسناد تحقیق کنیم و نظر دهیم اما حق نداریم اسناد موجود را دخل و تصرف 

کنیم و آن ها را تغییر دهیم.
این عضو شورای عالی انقالب فرهنگی همچنین بیان کرد: در زمان مذاکرات 
نفتی، محمدعلی موحد مشاور هیات مذاکره کننده بود و در مسائل نفتی و در همان 
اقدام ارزشمند  زمان، مطالعات بسیاری به ویژه در زمینه خلیج فارس داشت. این 
محمدعلی موحد مصداق بارز حمایت میهنی، وطنی و حق و حقوق یک ملت حق 
به جانب است. دولت هایی که به دنبال این هستند که نام خلیج فارس را تغییر دهند 
یا ادعایی بر سر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک دارند، حقیقت را بهتر از 
دیگران می دانند اما تالش می کنند بر حقیقت ها چشم پوشی کنند. موحد سعی کرد 
با اسناد موجود بر همان اسنادی که حمدیه اعظمی انجام داده به جای این که وارد 

بحث های شعاری شود، حقیقت را آشکار کند.  

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده 1۲ قانون زمین شهری
کمسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیر موات )غ -ی - ر- م - و- ا - ت( اعالم نموده است، لذا با توجه عدم دسترسی 
به مالکین وبه استناد مصوبه مورخ ۷۰/۱۱/۲3 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت وبه فاصله ده روز به اطالع مالکین وصاحبان حقوق قانونی می رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره 

اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.

 شماره
رآی

مساحتمحل وقوعتاریخنوعیت
)مترمربع(

پالک ثبتی
yxنقاط

3902768.84684005.911

3902687.29684054.522

 واقع درقسمتی از پالک8۲۰۰.8۲سنندج )دوشان(1400/4/5غیر موات1615
ثبتی2718اصلی

3902633.65683993.303

3902733.66683940.474

 شماره
رآی

نوعیت
تاریخ

مساحتمحل وقوع
پالک ثبتی)متر مربع(

yxنقاط

3903002.52683787.611

3902824.52683868.632

 واقع درقسمتی ازپالک۷۷64.99سنندج)دوشان(1400/4/5غیرموات1616
ثبتی2718 اصلی

3902809.38683826.573

3902996.95683753.444

 هیمن محمدی بهرام
سرپرست معاونت امالک وحقوقی

م الف ۱66۷     
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/4/۱4
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/4/۲3

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده 1۲ قانون زمین شهری
 - -ی  )غ  موات  غیر  ذیل  جدول  در  مندرج  نظریه  موجب  به  کردستان  استان  در  شهری  زمین  قانون   ۱۲ ماده  موضوع  تشخیص  کمسیون 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع   ۷۰ /۱۱ /۲3 مورخ  مصوبه  استناد  وبه  مالکین  به  دسترسی  عدم  توجه  با  لذا  است،  نموده  اعالم  ت(   - ا  و-  ر- 
خود  اعتراض  صادره  نظریه  به  اعتراض  در صورت  رساند.  می  قانونی  حقوق  وصاحبان  مالکین  اطالع  به  روز  ده  فاصله  وبه  نوبت  دو  در  مراتب 
زمانی  فرجه  در  اعتراض  عدم  صورت  در  دارند  تقدیم  قضایی  صالحه  مراجع  به  آگهی  آخرین  انتشار  تاریخ  از  ماه  سه  مدت  ظرف  حداکثر  را 

است. قطعی  صادره  نظریه  شده  یاد 

 شماره
مساحتمحل وقوعتاریخنوعیترآی

پالک ثبتی)مترمربع(

yxنقاط
3902309.06684126.02۱
3902212.85684113.13۲

 سنندج۵/4/۱4۰۰غیر موات۱6۱۷
3۲44.۱۱)دوشان(

 واقع در قسمتی از
 پالک ثبتی 2718

اصلی

3902236.58684076.583

3902322.39684098.224
هیمن محمدی بهرام
سرپرست معاونت امالک وحقوقی

م الف ۱668     
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/4/۱4
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/4/۲3

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

برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۰6۲6۷۰۰۰۲۲۱ – ۱4۰۰/۰3/۲۲ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه 
کامروا فرزند رجب علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱4۵ متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 3384۱ فرعی از ۱۷۵ اصلی واقع در قاسم آباد خراسان رضوی بخش ۱۰ 
حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از محل مالکیت احمد اختیاری محرز گردیده است. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از اریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰4/۰8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰4/۲3

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 مشهد 

م / الف ۵۵4

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

برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۰6۲6۷۰۰۰۲۲۲ – ۱4۰۰/۰3/۲۲ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
ایلخانی پور فرزند احد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۰ متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 3۵ فرعی از ۱۷3- اصلی واقع در اراضی باغون آباد خراسان رضوی بخش 
ده حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از محل مالکیت حسن عطائی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از اریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰4/۰8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰4/۲3

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 مشهد 

م / الف ۵۵6

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب محسن عبدی چراغ

مالک خودرو  پیکان  تیپ۱4۰۰   مدل ۱3۷۲به شماره شهربانی۲3 
ایران 4۵۱ل ۲۲وشماره بدنه

۷۱۱3۰9۱۱شماره موتور ۱۲3۱۷۱۰۷۰3۷بعلت فقدان سندو شناسنامه   
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.

لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز 
به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

آگهی ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق مواردی به قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین 

برابر آرائ هیات حل اختالف موضوع قانون ساماندهی و حمایت 
سرعین  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  مسکن  عرضه  و  تولید  ز  ا
لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
اطالع  منظور  به  ذیل  بشرح  تقاضا  مورد  ملک  و  متقاضی  مشخصات 
به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  اگی  نوبت  یک  در  عموم 

انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشد  داشته  اعتراضی  مالکیت  سند  صدور 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  روز  بیست  مدت   آگهی ظرف 
تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  محل  امالک 
نمایند:  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم 
۱- رای شماره ۲۰89- ۱4۰۰.۰4.۱3 آقایان جواد و علی هر دو قدیری 
بالسویه  بطور  مغازه  باب  به ششدانگ یک  نسبت  نظرقلی  فرزندان  هر 
و بالمناصفه به شماره 98۵9 فرعی مفروز از ۲9۲ فرعی مفروز از۲9۲ 

مربع متر   4۷ مساحت  به  3۱۰اصلی  از  فرعی 
بدیهی است درصورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد. 
   بهبود محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت و کارت و کلیه اسناد و مدارک موتور 
نامی مدل ۱39۵ به رنگ قرمز به شماره پالک 6۲۱۱۷-۵8۲ ایران به 
 ۱۲۵A9۵۱۷۰8۲شاسی شماره  به   ۰۱۲4NBA۰۷۰6۵3 موتور  شماره 
متعلق به آقای محمد پوریزدان بخش فرزند یزدان مفقود وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.

زل
ل ع

ص
ف

از راست کامران شرفشاهی، دکتر محمود اکرامی فر، رضا اسماعیلی
اختصاصی دنیای جوانان

گودال قتلگاه
پر از بوی سیب بود

علیرضا قزوه

گودال قتلگاه، پر از بوی سیب بود
تنها تر از مسیح، کسی بر صلیب بود

سر ها رسید از پی هم، مثل سیب سرخ
اول سری که رفت به کوفه، حبیب بود

موال نوشته بود: بیا  ای حبیب ما
تنها همین، چقدر پیامش غریب بود

موال نوشته بود: بیا، دیر می شود
آخر حبیب را ز شهادت نصیب بود

مکتوب می رسید فراوان، ولی دریغ
خطش تمام، کوفی و مهرش فریب بود

اما حبیب، رنگ خدا داشت نامه اش
اما حبیب، جوهرش »امن یجیب« بود

یک دشت، سیب سرخ، به چیدن رسیده بود
باغ شهادتش، به رسیدن رسیده بود



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

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

چهارشنبه 23  تیر 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1788

vahidmalek282@yahoo.com

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

 تلفن: ۶۶5۶2801-۶۶۹17312 -۶۶۹152۶8      
فكس:۶۶12۶13۹

دینامیت مي تواند دینامیت باشد اگر...

فیلم  تهیه کننده  نی  خا سعید 
شرکت  مدیر  و  دینامیت  سینمایی 
پخش خانه فیلم در گفتگویي درباره 
سینما  صنعت  به  کرونا  آسیب های 
گفت: اولین مکانی که از کرونا آسیب 
فراوانی دید سالن های سینما بود که 

این  به  نیم تعطیل شد.  حدود یک سال و 
نتیجه رسیدیم که خودمان به خودمان کمک کنیم پس باید فیلم خوب 
اکران کنیم. دینامیت، فیلمی کمدی است که می تواند شادابی را به مردم 
بازگرداند و در شرایط مظلومانه ای و بدون اطالع رسانی اکران شد. هیچ 
اقتصادی آشنا  با شرایط بد  از هیچ سازمانی نمی خواهیم، چون  کمکی 
و  از صداوسیما  را  فیلم  این  تبلیغات  برای  اطالع رسانی  تنها  و  هستیم 
شهرداری می خواهیم. میزان فروش فیلم نیز ۲.۵ میلیارد بوده و باالی 

۱۲۰ هزار نفر تا به االن به تماشای این فیلم نشستند.

فرح بخش و انتقاد از شبكه هاي ماهواره

حبخش  فر حسین  محمد
متاسفانه  گفت:  تک خال  تهیه کننده 
نسخه  آنالین  نمایش  اولین  از  پس 
شبکه های  ر  د ن  آ نی  نو قا غیر 
نظرم  به  و  شد  پخش  ماهواره ای 

و  است  مصطلح  که  آنچنان  کار  این  اسم 
می گویند قاچاق نیست بلکه دزدی در روز 
روشن است. نمایش آنالین فیلم تک خال، چند روزی است شروع شده 
و آمار نشان از استقبال باالی مردم و رضایت آن ها دارد. اکران فیزیکی 

آن تا شروع ماه محرم ادامه پیدا خواهد کرد.
 این فیلم کمدی و خانوادگی در ارتباط با مخاطبین موفق بوده و 
ستاره های مورد توجه و عالقه مردم هم در آن هستند و با وجود پخش 
نسخه غیرقانونی آن همچنان دیده می شود. پخش نسخه قاچاق فیلم از 

شبکه هاي ماهواره اي، دزدي در روز روشن است.

مجوز بیش از 170 آهنگ تنها در 2 هفته!

دفتر موسیقی در ۲ هفته نخست 
تیرماه مجوز ۱۷9 تک آهنگ و ۱4 
این  در  است.  کرده  صادر  را  آلبوم 
هفته آلبوم دونوازی بی کالم شب های 
نوازندگی  و  آهنگسازی  به   ۲ تنهایی 

الف  آلبوم  ارسالن کاوه و مسعود حبیبی، 
به خوانندگی و آهنگسازی حمید صادقیان، 
آلبوم پرسش به آهنگسازی محمدرضا تفضلی و بخش دیگر مجموعه 
آلبوم های جاودانه های موسیقی مازندران به خوانندگی اسماعیل عبدی 
که شامل ملودی های تاثیرگذار موسیقی نواحی و فولک دهه های ۵۰ 
و 6۰ مازندران است، از جمله آثاری هستند که در این دو هفته مجوز 
انتشار گرفتند. این در حالیست که ۱۷9 تک اهنگ نیز مجوز گرفته اند 
هم  چندان  کرونا  دوران  در  موسیقي  اهالي  که  مي دهد  نشان  این  و 

ننشسته اند! بیکار 
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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

نرگس آبیار و فیلمي درباره جاده ابریشم

بیان  چین  سفیر  هوآ،  چانگ 
ساخت  برای  آبیار  نرگس  که  کرد 
به  بریشم  ا ه  د جا ه  ر با ر د فیلمی 
چین می رود. چانگ هوآ در صفحه 
آبیار  نرگس  سفر  از  خود  شخصی 
مشترک  فیلم  تهیه  برای  چین  به 

درباره جاده ابریشم خبر داد. نرگس آبیار 
در سال هاي اخیر فیلم هایي را ساخته که به شدت در بین مخاطبان 
در  بین المللي  چهره اي  به  او  تا  شده  باعث  و  گرفته  قرار  موردتوجه 
شاخص  فیلم  یک  ساخت  براي  حاال  و  شود  تبدیل  کشور  سینماي 
بسیار  نوشت:  تهران  در  چین  سفیر  شود.  چین  راهي  باید  مشترک 
مالقات  ایران  معروف  کارگردان  آبیار  نرگس  خانم  با  که  خوشحالم 
به  ابریشم  جاده  مورد  در  فیلم  مشترک  تولید  برای  ایشان  کردم. 

رفت. خواهند  چین 

ما
سین

 

انتظارات سینمایي ها از دولت جدید

شاهد احمدلو: امیدوارم ریشه باندبازي و رانت خواري 
در سینما خشک شود
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باشد  بهتر  شاید  و  روزها  این 
بگوییم که در دو سال اخیر بسیاري 
سینما،  وضعیت  از  سینماگران  از 
و  مسئوالن  و  مدیران  بي توجهي 
براي  دولت  که  فضایي  درنهایت 
است،  کرده  ایجاد  سینما  ساختار 
ناراحت بوده و گالیه دارند. درواقع 
برخي از اهالي سینما معتقد هستند 
در سال هاي اخیر همواره دولت به 
و  داده  بها  سینما  اهالي  از  بخشي 
این  در  هنرمندان  از  بزرگي  بخش 
دولت  و  شده  واقع  مهجور  سال ها 
بخش  این  به  را  زیادي  صدمات 
در  است.  کرده  وارد  هنر  عرصه  از 
پي شیوع کرونا نیز وضعیت سینما 
بدتر از گذشته شده و دولت و ارشاد 
در  درستي  مدیریت  نتوانستند  هم 
درنهایت  و  باشند  داشته  زمینه  این 
از  بیش  سینما  اهالي  اعتراضات 
پیش شده است. حاال و در حالي که 
چندروزي تا پایان دولت فعلي و روي 

باقي مانده  جدید  دولت  آمدن  کار 
خصوصا  سینما  هالي  ا ز  ا برخي 
دولت  از  خود  مطالبات  فیلمسازان 
جدید را بیان مي کنند و انتظار دارند 

که این وضعیت تغییر پیدا کند.
کارگردان جوان  احمدلو  شاهد 
و  اجتماعي  آثار  همواره  که  سینما 
هنري شاخصي را تولید کرده و از این 
جهت حتي در عرصه هاي بین المللي 
نیز  برون مرزي  جشنواره هاي  و 
مي باشد،  شناخته شده  چهره  یک 
یکي از فیلمسازاني است که معتقد 
به هنر  به شدت  فعلي  است دولت 
آستانه  در  حاال  و  است  زده  صدمه 
در  سیزدهم  دولت  آکدن  کار  روي 
رئیس  از  خود  انتظارات  خصوص 
و  فرهنگ  حوزه  در  جدید  جمهور 
هنر مي گوید: نگاه سلیقه ای برخی 
دسته   3 به  را  سینماگران  مدیران، 
بیخودی تقسیم  ناخودی و  خودی، 
ضد  بر  اتفاق  این  و  است  کرده 

است.  انسانیت  و  انصاف  و  عدالت 
از  ما  خواسته  مهمترین  بی تردید 
ایشان  دولتمردان  و  جمهور  رئیس 
کشور  سینمای  در  عدالت  برقراری 
همه  حضور  شاهد  بتوانیم  تا  است 
از  دور  به  دغدغه مند  سینماگران 
باندبازی، خودخواهی،  رانت خواری، 
دادن  تشکیل  دسته  و   نظرتنگی 

برخی مدیران باشیم.
فیلم های سینمایی  کارگردان 
مشمشه، در گفتگویي که روز گذشته 
سینما  آسیب هاي  درباره  داشت 
گفت: چند موضوع مهم وجود دارد 
که سینما را به شدت دچار آسیب و 
تنش کرده است و بی تردید رسیدگی 
به همین چند موضوع می تواند ریشه 
فساد و مشکالت در سینما را برای 
آنکه  شرط  به  بخشکاند  همیشه 
قبلی  مدیران  مانند  جدید  مدیران 
و  ندهند  شعار  و  نزنند  حرف  تنها 
سینما  از  بحران  رفع  دغدغه شان 

متمادی  سال های  متاسفانه  باشد. 
است که ما جز شعارهای فریبنده و 
زیبا عمل دیگری از سوی مدیران 
ندیده  کشور  سینمایی  مسئوالن  و 
شده  باعث  همین  و  نشنیده ایم  و 
تا همواره با تغییر دولت ها یا وزرای 
سینمایی  سازمان  روسای  و  ارشاد 
با  گفتگو  در  را  دغدغه های مان 
هیچ  به  اما  کنیم  مطرح  رسانه ها 

سرانجامی نرسیم!
تاکید  با  سپس  احمدلو  شاهد 
گذاشتن  اعتبار  و  ارزش  اینکه  بر 
در  ید  با ستین  ا ر ن  هنرمندا به 
باشد  دولتمردان  کارهای  اولویت 
وضعیت  به  رسیدگی  داشت:  اظهار 
و  معضالت  و  معیشت  فالکت بار 
دوران  دست اندازهای  و  دردسرها 
و  هنرمندان  برخی  دائمی  بیکاری 
عامل  کرونا  که  استثنایی  بیکاری 
است  مواردی  جمله  از  شده  آن 
برطرف  باید دغدغه  که دولتمردان 

کردن آنها را داشته باشند. متاسفانه 
بسیاری از هنرمندان نامدار و مطرح 
یک  حتی  امروزه  کشور  سینمای 
مسکن ساده، بیمه معمولی و... ندارند 
و روزگار را به سختی هرچه تمام تر 
سپری می کنند و این اتفاق شایسته 
را  عمرشان  سال های  که  کسانی 
برای پیشرفت و اعتالی فرهنگ و 
هنر این مرز و بوم صرف کرده اند، 
با  باید  جدید  دولتمردان  نیست. 
برقراری عدالت سهم هر هنرمندی 
آنها  تا  بدهند  هنرش  اندازه  به  را 
بتواند با ارائه هنرشان و در جایگاهی 
قبال  در  را  وظایف شان  هستند  که 

کشور و جامعه به ثمر برسانند.
شاهد احمدلو در بخش دیگری 
مخاطبان  قهر  به  گفتگو  این  از 
شد:  متذکر  و  کرد  اشاره  سینما  با 
با  جامعه  افراد  اغلب  مدتهاست 
که  نتی  را و  انحصاری  سینمای 
آورده اند  وجود  به  مدیران  برخی 

می کنند  دوری  آن  از  و  کرده  قهر 
و بی تردید برای روشن نگاه داشتن 
چراغ های سالن های سینما بایستی 
قشر  این  تا  کرد  اندیشه  تدبیری 
سینما  سالن های  با  مجددا  عظیم 
هم  کرونا  متاسفانه  کنند.  آشتی 
این  در  و  زده  آسیب  سینماها  به 
و  حمایت  کوچکترین  مدیران  ایام 
کمکي از سینماداران نداشتند و حتي 

نتوانستند طرح هاي را ایجاد کنند که 
سینماداران بتوانند حداقل هزینه هاي 

خود را برآورده کنند.
با  گفتگو  این  پایان  در  وی 
انتقاد شدید از عملکرد غیرمنصفانه 
برخی نهادهای زیرمجموعه سازمان 
سینمایی مانند بنیاد سینمایی فارابی 
سینمایی  بنیاد  چرا  داشت:  اظهار 
خاص  افراد  برخی  به  تنها  فارابی 

می دهد  میلیاردی  چند  وام های 
مخاطبان  که  بسازند  فیلم هایی  تا 
ل  ستقبا ا فیلم ها  ن  آ ز  ا صال  ا
منش  و  روش  ین  ا نمی کنند؟ 
همیشه  برای  باید  و  است  مردود 
سینمای  در  کارهایی  چنین  ریشه 
رهگذر  این  شاید  تا  شود  کنده  ما 
در  هنرهفتم  وضعیت  کمی  بتوان 

کشور را بهبود بخشید.

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
۶۶7۹12۶5-۶۶

محمد حسین زاده

فیلم هاي  اخیر  سال هاي  در 
کمدي با اقبال مناسبي روبرو شدند 
فیلمسازان  از  بسیاري  رو  این  از  و 
رفتند  آثار کمدي  به سمت ساخت 
این  از  برخي  بین  این  در  و طبیعتا 
برخوردار  کافي  کیفیت  از  فیلم ها 
به  و  داشتند  پاییني  سطح  و  نبوده 
حد  تا  را  کمدي  ژانر  دلیل  همین 
زیادي زیر سوال بردند. با این حال 
در  که  فشارهایي  و  جامعه  فضاي 
زندگي مردم وجود دارد کماکان آنها 
را به سمت آثار کمدي سوق مي دهد. 
حتي این روزها که سینماها در دوران 
کرونا شرایط خوبي ندارند بازهم این 
فیلم هاي کمدي هستند که به نظر 
امیدي  کورسوي  مي توانند  مي رسد 
کنند.  روشن  سینماداران  براي  را 
سینماي  تاریخ  فیلم  پرفروش ترین 
کشور فیلم هزارپا ساخته ابوالحسن 
داوودی است که یکي از فیلمسازان 
شمار  به  کشور  سینماي  کهنه کار 
مي رود. او درباره این فیلم گفت که 
بسازد،  را  هزارپا  می خواست  وقتی 
فضای ناامیدی کلی در سطح جامعه 
شرایط  این  در  بود.  آمده  وجود  به 
تصمیم گرفت فیلمی بسازد که فقط 

حال مردم را خوب کند.
موزه سینمای ایران در سلسله 
یخ  ر تا ی  ها گفتگو ی  نشست ها
شفاهی خود این بار گفتگوی مفصلی 
با ابوالحسن داوودی فیلمنامه نویس، 
سینمای  تهیه کننده  و  کارگردان 
ایران داشته که بخش هایی از آن را 
روز گذشته و همزمان با زادروز این 

هنرمند منتشر کرد.
این  در  داوودی  بوالحسن  ا
گفتگو با بیان اینکه ۲۱ تیرماه ۱334 
در نیشابور متولد شده است، گفت: 
خانواده ام خیلی اهل هنر نبودند اما 
با هنر هم مخالفتی نداشتند. از شروع 
عالقمند  دیدن  فیلم  به  دبیرستان 

نمی کردم  اما هیچ وقت تصور  شدم 
فیلمساز شوم و یا سینما را به عنوان 

حرفه ام انتخاب کنم.
لین  و ا ینکه  ا ن  بیا با  وی 
نوشته   ۵9 سال  را  فیلمنامه اش 
است، بیان کرد: اولین فیلمنامه ام کار 
مشترکی با فرید مصطفوی بود. یک 
کار پلیسی با فضای اجتماعی نیمه 
ترسناک که مربوط به اواخر دهه ۵۰ 
و اوایل دهه 6۰ بود که ساخته نشد.

فیلم  درباره  کارگردان  این 
تقاطع که یکي از فیلم هاي شاخص 
داد:  توضیح  مي رود  شمار  به  او 
فیلمنامه این فیلم را فرید مصطفوی 
یکبار نوشته بود و زمانی که قرار شد 
کامل  صورت  به  بسازم  را  آن  من 
بازنویسی کردیم. شخصیتی که بیژن 
امکانیان بازی می کرد دقیقا تصورات 
و آرمان های نسل ما بود که در زمان 

انقالب شکل گرفت.
گفتگو  ادامه  در  فیلمساز  این 
گفت:  خود  ر  ثا آ دیگر  ه  ر با ر د
که  بود  فیلمم  اولین  عشق،  سفر 
فیلمنامه اش را هم خودم نوشته بودم 
و قرار بود در تلویزیون تهیه شود اما 
ساخت فیلم همزمان با دوران جنگ 
شده بود. ما یکبار مقدمات ساخت آن 
را فراهم کرده بودیم تا آن را شروع 
موشک باران  با  همزمان  اما  کنیم 
تهران شد و طبیعی بود که در آن 
به  کنیم  کار  نمی توانستیم  شرایط 
همین دلیل آن را متوقف کردیم و با 
اسماعیل شنگله و شهرزاد مهدوی، 
تهیه کنندگان فیلم به مشهد رفتیم.

وی درباره ساخت سفر جادویی 
نیز توضیح داد: ساخت این فیلم کامال 
اتفاقی بود زیرا به من پیشنهاد نشده 
بود بلکه به همسرم بیتا منصوری که 
کارگردانی خوانده، پیشنهاد شده بود 
اما او پسرم را باردار بود، به همین 
برعهده  من  را  فیلم  ساخت  دلیل 
تغییر  را  مسیرم  کار  این  و  گرفتم 
سینمای  به  زیاد  ابتدا  در  زیرا  داد 

و  نداشتم  عالقه  کمدی  و  کودک 
فضای ذهنی من سینمای اجتماعی 
بود. در آن زمان در سینمای ایران 
کارگردان  خانم های  بود  شده  مد 
فعال بودند، پوران درخشنده ۲ فیلم 
ساخته بود که فیلم های موفقی هم 
و  بنی اعتماد  رخشان  همچنین  بود 
فریال بهزاد نیز در مقام کارگردانی 
و  می ساختند  فیلم  تهیه کنندگی  و 

فعالیت زیادی داشتند.
این کارگردان موفق و محبوب 
زندگی،  خوش  بوی  اینکه  بیان  با 
تلخ ترین  و  شکست خورده ترین 

فیلمش است، بیان کرد: در این فیلم 
اشتباهات زیادی وجود داشت اما از 
می توانم  جرات  به  ساختاری  نظر 
بگویم که اگر سخت ترین فیلم من 
نباشد یکی از دوسه فیلم سخت من 
کار  ابتدای  از  که  بود  تولید  نظر  از 

دچار مشکالت عدیده ای شد.
این  از  دیگري  بخش  در  وی 
گفتگو درباره مرد باراني توضیح داد 
و گفت: فیلم مرد بارانی، مربوط به 
خاطره انگیز  برایم  که  است  دورانی 
میرباقری  را  اولیه  فیلمنامه  بود. 
داشت، من هم موضوع آن را دوست 

داشتم و به همان روش که با فرید 
مصطفوی داشتیم، با میرباقری هم 
البته  کردیم.  بازنویسی  را  فیلمنامه 
میرباقری  خود  را  فیلمنامه  بیشتر 
و  بودیم  همراه  باهم  اما  نوشت 
درنهایت به سلیقه و جهان بینی که 

مورد عالقه من بود، رسیدیم.
این فیلمساز درباره دیگر فیلم 
نیز  خود  شاخص  اجتماعي  کمدي 
و  عشق  نان  فیلم  د:  دا توضیج 
موتور هزار، محصول دوران ویژه ای 
گرفتار  زمان  آن  در  من  که  است 
فعالیت های صنفی بودم و مسئولیت 

خانه سینما را برعهده داشتم. دلیل 
این است که زاویه  ماندگاری فیلم 
و جهت نگاه ندارد، درباره برخورد ۲ 
جریان فکری در جامعه است که به 
و  می شود  تعریف  قصه  آن  واسطه 
شبیه قصه ساختار عامیانه ای است 
انقالب  از  قبل  سینمای  در  ما  که 
در  کردم  سعی  من  و  داریم  هم 
این فیلم نشانه ها را قوت بدهم. به 
عنوان مثال، فیلم از صحنه آبگوشت 
خوردن گنج قارون شروع می شود تا 
شخصیتی را که می خواهد از سروش 

صحت بسازد، مشخص کند.

که  هزارپا  فیلم  درباره  وی 
سینماي  تاریخ  فیلم  پرفروش ترین 
کشور هم لقب گرفته است، گفت: 
می خواستم  که  زمانی  خوشبختانه 
تجربه  آنقدر  بسازم  را  هزارپا  فیلم 
داشتم که قبل از شروع به نوشتن 
ابتدا اعالم کنم  فیلمنامه یا ساخت 
که چرا می خواهم فیلم را بسازم و 
چیزی  چه  فیلم  به  نسبت  موضعم 
این  می خواستم  که  زمانی  است. 
فیلم را بسازم فضای ناامیدی کلی 
در سطح جامعه به وجود آمده بود و 
هیچ چیزی نمی توانست حال مردم 

را خوب کند و در این شرایط تصمیم 
فقط  که  بسازم  فیلمی  بودم  گرفته 

حال مردم را خوب کند.
زمان  اینکه  بیان  با  داوودی 
طول  سال   ۱۰ دیوانه،  رخ  ساخت 
حاصل  فیلم  ین  ا گفت:  کشید، 
و  زمان  گذر  از  که  بود  تجربه ای 
صبر کردن به دست آمد. رخ دیوانه، 
به  را  زمانی  پروسه  طوالنی ترین 

لحاظ کار برای من داشت.
فیلم هاي  از  یکي  درباره  وی 
توقیفي خود یعني زادبوم که بعد از 
چندسال اکران شد نیز گفت: چیزی 
که در فیلم زادبوم، برای من جذاب 
بود و دلم می خواست آن را مطرح کنم 
بزرگترین  داستان  فیلم  بود که  این 
ثروت ماست که با اندیشه ناقصی که 
خودمان به کار می بریم، دارد از دست 
می رود و آن هم ماده خاکستری است 

که از کشور مهاجرت می کنند.
به  اشاره  با  داوودی  ابوالحسن 
گفت:  نیز  خود  صنفی  فعالیت های 
باید توجه داشته باشیم هر وقت خانه 
سینما در بحران قرار گرفته باالترین 
توان و اتحاد را پیدا کرده و هر زمان 
که بسته شده شرایطی پیدا کرده که 
هیچکس نتوانسته است نزدیک آن 
دوباره  را  آن  شدند  مجبور  و  شود 
و  درویش  احمدرضا  من،  کنند.  باز 
فکرمان  همه  داد  سیف اهلل  زنده یاد 
تا  و  بود  خانه سینما  ترمیم ساختار 
نگیرد  شکل  ترمیم  این  که  زمانی 
بزرگترین  که  سینما  خانه  عمال 
سر  روی  می تواند  که  است  چتری 
استفاده  آن  توان  از  و  باشد  سینما 
کنند، کارایی خود را نخواهد داشت.

این فیلمساز شاخص و برجسته 
در پایان گفتگو بیان کرد: با شهامت 
کامل در سن 6۵ می گویم که شانس 
بزرگ زندگی ام همسرم بیتا منصوری 
بوده است، بخش بسیار بزرگ فضایی 
را که امروز دارم مدیون او هستم و 

گاهی به او غبطه می خورم.

از نیشابور تا تهران...

ابوالحسن داوودی: تمام فكرم ترمیم ساختار خانه سینماست


