
چین و آمریکا کماکان در صدر؛

ایران پنجمین کشور استخراج کننده بیت کوین در جهان!

یک متخصص بیماری های عفونی با تاکید 
بر لزوم رعایت پروتکل ها و استفاده از ماسک از 
سوی هموطنان حتی بعد از تزریق واکسن کرونا 
، گفت: واریانت دلتا در تجمع مانند برق سرایت می کند و 

است. اشتباه  هر تجمعی 
نظام  انتخابات  هشتمین  حاشیه  در  محرز  مینو  دکتر 

پزشکی در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران، گفت: هنوز در واکسیناسیون کرونا خیلی عقب هستیم 
و انشاهلل هرچه زودتر واکسیناسیون مردم افزایش یابد. با توجه 
به واریانت های جدید واکسن به خوبی جلوی مرگ و میر و 

بیماری شدید را می گیرد.
صفحه 2

نماینده مجلس:

کابینه سیزدهم کارآمد
 مجرب و میدانی باشد

با فرزندپروری موثر؛ مانع اعتیاد نوجوانان شویم
نوجوانی، دوره ای از زندگی است که در 
آن رفتارهای پرمخاطره و تهدیدآمیز در حیطه 
و  مواد  مانند سیگار کشیدن، مصرف  سالمت 
الکل می تواند به اوج خود برسد؛ رفتارهایی که 
بسته به خلق و خوی والدین و سایر اعضای خانواده کمرنگ 

یا به آسیب اجتماعی تبدیل می شود.
او  در  بلوغ  های  بارقه  بروز  از  صباحی  چند  هنوز 
نگذشته و به قول قدیمی ها تازه پشت لبش سبز شده اما 
تلخ  واقعیتی  از  و چهره زردش حکایت  چشمان گودرفته 
دارد. سیگاری روشن می کند و در جواب چشمان پرسشگر 
خبرنگار ما می گوید: تک فرزند خانواده هستم و پدر و مادرم 
هر چه می خواستم به سرعت برایم فراهم می کردند. هر 
دو تا دیروقت کار می کنند و از این بابت همیشه آزاد و 

رها با دوستانم اوقات می گذراندم.
صفحه 2

حجت االسالم والمسلمین مروی در جلسه شورای معاونین آستان قدس:

تمامی بخش های آستان قدس 
موظف به صرفه جویی در مصرف برق هستند

4
پیروزی استقالل در پنالتی ها با یک فرمول ساده!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
قهرمان اصغر 

فرهادي به دنبال 
قهرمان سازي در 

كن

4ایران زمین
پشتیبانی از تولید با 

گازرسانی به واحدهای 
تولیدی صنعتی در 

خراسان رضوی

هنگ 7فر

امروز، روز پاياني جشنواره كن مي باشد و برندگان بخش هاي مختلف 
در پايان روز توسط هيات داوران اعالم مي شوند. قهرمان، تازه ترين 
ساخته اصغر فرهادی كارگردان ايرانی، به عنوان يکی از ۲۴ فيلم 
بخش مسابقه اصلی هفتاد و چهارمين جشنواره فيلم كن، اولين 

بار در دنيا روز سه شنبه ۲۲ تير )۱۳ ژوئيه( روی پرده رفت.

مدير بهره برداری شركت گاز استان با اشاره به اينکه خراسان 
به واحدهای توليدی و صنعتی  رضوی رتبه اول گازرسانی 
كشور را دارد، گفت: سياست ما گازرسانی در حداقل زمان 

ممکن به متقاضيان صنعتی است.

طی  از  فوتبال پس  مفسر  و  منتقد سينما  حميدرضا صدر 
دوران طوالنی بيماری سرطان روز جمعه ۲۵ تير ماه درگذشت.

 دختر حميدرضا صدر با انتشار تصاويری در صفحه اينستاگرام 
اين منتقد سينما و مفسر فوتبال، از درگذشت او خبر داد.

حمیدرضا صدر 
منتقد سینما و مفسر 
فوتبال درگذشت

دلتا كرونا مانند برق سرایت می كند نفت سنگین ایران 
گران شد

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین 
ایران ماه میالدی گذشته ۷.۴ درصد رشد ماهانه داشته است.

قیمت نفت سنگین ایران در ماه ژوئن به ۷۱ دالر و ۶۸ سنت 
در هر بشکه رسید که در مقایسه با ۶۶ دالر و ۷2 سنت در ماه مه، چهار دالر 

و ۹۶ سنت معادل ۷.۴ درصد افزایش نشان داد.
صفحه 3

با بیان اینکه به دلیل عدم رعایت  وزیر بهداشت 
پروتکل ها بسیار نگرانیم درباره تکلیف بازگشایی مدارس 
با توجه به خیز پنجم کرونا توضیحاتی داد و تاکید کرد 

که بازگشایی مدارس اکنون قابل پیش بینی نیست.
دکتر سعید نمکی در حاشیه بازدید سرزده از مرکز واکسیناسیون 
ایرانمال در غرب تهران، اظهار کرد: به دلیل عدم رعایت پروتکل ها 
بسیار نگرانیم، همکاران در بخش سالمت بسیار تحت فشار هستند.

وی تاکید کرد: عدم رعایت پروتکل ها ما را گرفتار کرده است 
و اگر رعایت رعایت نکنند گرفتارتر خواهد کرد.وزیر بهداشت افزود: 
وقتی جایی را قرمز اعالم می کنیم ، گویی شرایط آبی است و کسی 
گوش به حرف نمی دهد. نه مردم عزیز، مردم همیشه همراه بودند و 
ما از باقی بخشها که باید کمک مان کنند انتظار داریم که بیشتر از 

این کمک کنند و ما را در این معرکه تنها نگذارند.
صفحه 2

قرمز انگار آبیه، كسی حرف گوش نمیکنه!
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» آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای   « نوبت اول

شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر
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مدت اعتبار تضمین شرکت در مناقصه : 3 ماه پس از تاریخ  بازگشایي پاکات 
محل تامین اعتبارمناقصه  : از محل داخلی 

محل دریافت و تحویل اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
فروش اسناد : تا روز پنجشنبه مورخ  ۱۴00/0۴/3۱ در مقابل واریز وجه به مبلغ ۱.000.000 ریال  به حساب  شماره   )  ۴00۱۱0۷30۴0۱۹55۱  ( بنام )شرکت 

شهرکهاي صنعتي استان  بوشهر ( در سامانه ستاد میباشد . 
آخرین مهلت تحویل اسناد :  تا پایان ساعت اداری روز چهار شنبه مورخ  ۱۴00/0۴/۱3  ضمنا به پیشنهادهاي خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

گشایش پــاکــات : روز یکشنبه مورخ  ۱۴00/0۴/۱۷  ساعت ۹ صبح
آدرس شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر: بلوار سپهبد قره نی -  ورودی شهرک صنعتی بوشهر۱ -  شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر

ضمنا آگهی مناقصه در سایتهای ذیل درج گردیده :
۱-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات فقط از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

setadiran.ir  انجام خواهد شد.
iets.mporg.ir  :2- آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور

توجه : هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

یک نماینده مجلس گفت: روند واکسیناسیون کند است 
و به نظر عقب هستیم، با توجه به اینکه کشور ما برزگ است 
و جمعیت زیادی دارد می بینیم به سرعت هر ویروسی در 
هر کجا پیدا می شود، کم تر از یک ماه بعد از آن در کشور ما 
هم دیده می شود بنابراین باید با سرعت بیشتری کار کنیم.

امیر حسین قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شورای 
تا  دارد  را  امکان  این  مجلس  آیا  اینکه  مورد  در  اسالمی، 
چالش های روند واکسیناسیون یا ورودی مرزها اقدامی کند، 
بیان کرد: مجلس می تواند اعتراض و پیگیری کند و نمی تواند 

اقدامی انجام دهد، حتی کنترل ترددها کار وزارت بهداشت هم 
نیست بلکه کار دولت و نیروهای انتظامی است.

وی ادامه داد: من حرف هایم را قبال زدم و به نظرم 
باید ورودی ها را ببندیم، اگر ورودی ها را مثل بقیه کشورها 
که موفق شدند ببندیم، اینقدر با سرعت و شدت، درگیر کرونا 
واکسیناسیون  روند  وضعیت  به  اشاره  با  نمی شویم.هاشمی 
عقب  نظر  به  و  است  کند  واکسیناسیون  روند  کرد:  بیان 
اینکه کشور ما برزگ است و جمعیت  به  با توجه  هستیم، 
زیادی دارد می بینیم به سرعت هر ویروسی در هر کجا پیدا 

می شود کم تر از یک ماه در کشور ما هم دیده می شود باید 
با سرعت بیشتری کار کنیم.

وی در مورد تعداد زیاد پلتفرهای واکسن ادامه داد: روی 
این واکسن ها بخش های خصوصی و تحقیقاتی در حال کار 
هستند و هر کجا زودتر به نتیجه برسد دولت از آنها می خرد .

هاشمی در مورد نظام پزشکی گفت: نظام پزشکی یک 
سازمان صنفی است و وظایفش هم طبق قانون مشخصه 
موضوعات  نه  و  برسد  خودش  قانونی  وظایف  به  باید  و 

بیرون از آن.

قاضی زاده هاشمی: روند واکسیناسیون کند است

صفحه 3
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نماینده مجلس:
کابینه سیزدهم کارآمد، مجرب و میدانی باشد

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، دولت سیزدهم 
را کابینه کار و خدمت توصیف کرد و گفت: انتظار داریم اعضای کابینه سیزدهم 
افرادی کارآمد، باتجربه، مقتدر و میدانی باشند و در هر حوزه ای که هستند توان 

و قدرت حل مشکالت را داشته باشند.
عزت اهلل اکبری تاالرپشتی درباره اولویت های دولت سیزدهم، گفت: دولت 
بعد باید در ساماندهی صنایع از همه ظرفیت بخش خصوصی و مردم استفاده کند 
و دولت باید مدیریت، حمایت و هدایت کند اما کار را به مردم بسپارد. اگر اینگونه 

باشد نه  تنها برای دولت هزینه ای ندارد بلکه درآمدزا هم است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه داد: موتور 
تولید  و  را صنعت  اقتصاد کشور  است. ۴0 درصد  تولید  و  حرکت کشور صنعت 
تشکیل می دهد و ۶0 درصد باقی مانده مربوط به خدمات است که زاییده همین 
صنعت و تولید است به این معنا که باید تولیدی داشته باشید تا برای آن توزیع و 

خدمات صورت بگیرد و بتوانید فروش و صادرات داشته باشید.
تاالر پشتی افزود: بنابراین حمایت، هدایت و نظارت از صنعت و تولید وظیفه 
عمومی دولت است. اگر مردم را در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن و تولید به 
میدان بیاوریم و به آنها کمک کنیم در کوتاه ترین زمان، اوضاع نابسامان اقتصادی 

ساماندهی  می شود.
وی گفت: اکنون کارخانه های متعددی در بخش خصوصی داریم که دولت 
باید از آنها حمایت  کند تا این کارخانه ها ظرفیت خود را به میدان آورده و به نیاز 

مردم را پاسخ دهند.
کبری تاالرپشتی با ابراز امیدواری به کابینه سیزدهم، یادآور شد: به تیمی 
که سید ابراهیم رییسی خواهد بست بسیار امیدوارم چرا که قطعا این تیم انقالبی 
خواهد بود. رییسی باور دارد که باید برای مردم کار کند و خدا هم به او کمک 

می کند و ما هم در مجلس به او کمک می کنیم و مطمئنا موفق خواهد شد.
وی، دولت سیزدهم را دولت کار و خدمت توصیف کرد و درباره ترکیب آن، 
گفت: انتظار داریم اعضای کابینه سیزدهم افرادی کارآمد، باتجربه، قوی، مقتدر 
و میدانی باشند و در هر حوزه ای که هستند توان و قدرت حل مشکالت را داشته 

باشند و بتوانند »بار را بردارند نه اینکه فقط حرفش را بزنند.«
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی درباره تحریم ها گفت: بحث تحریم وجود خارجی چندانی ندارد، و این 
حرف غربی هاست و نباید حرف  آنها را به کرسی بنشانیم بلکه باید با تحریم ها 
مبارزه کنیم. مخالف مذاکره نیستیم اما نباید سایر بخش ها معطل و ظرفیت داخلی 

در اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی سرکوب شود.

نماینده بندرعباس:
میزان تخت های بیمارستانی استان کافی نیست

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه وضعیت استان هرمزگان بحرانی و قرمز 
است، از دستور وزیر بهداشت برای واکسیناسیون افراد باالی 50 سال و همچنین 

تامین تجهیزات برای این استان خبر داد.
احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم و ابوموسی، درباره وضعیت کرونای 
استان هرمزگان اظهار داشت: هرمزگان بحرانی و قرمز است و در دو روز اخیر 
وزیر بهداشت به استان سفر کرد و از نزدیک بازدیدی از وضعیت کرونای استان 
داشتند ما نیز جلسه ای با ایشان داشتیم. مشکالتی که در اینجا و استان هرمزگان 
داشتیم این بود که تخت های بیمارستانی ما نسبت به خیلی از جاهای دیگر کمتر 

است به همین منظور آقای وزیر قول تامین تخت های بیمارستانی را داد. 
نایب اول رئیس  کمیسیون انرژی ادامه داد: مشکل دیگری که در حوزه 
کرونا داشتیم بدهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به شرکت های دارویی بود که 
دستور پرداخت آن را نیز وزیر بهداشت صادر کردند. همچنین فعالیت کلینیک ها 
بررسی شد به طوری که قبل از اینکه بیمار بتواند به شرایط بد حالی برسد و از 
همان ابتدا بتوان آن را شناسایی و درمان کرد. عالوه بر آن قرار شد هرگونه کمبود 
تجهیزات و امکانات را تامین کنند. آقای جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت 
نیز در این سفر وزیر را همراهی می کردند و امیدواریم اتفاق خوبی برای استان 

بیفتد اما اکنون وضعیت خوبی حاکم نیست.

وزیر بهداشت:
قرمز انگار آبیه، کسی حرف گوش نمیکنه!

وزیر بهداشت با بیان اینکه به دلیل عدم رعایت پروتکل ها بسیار نگرانیم 
درباره تکلیف بازگشایی مدارس با توجه به خیز پنجم کرونا توضیحاتی داد و 

تاکید کرد که بازگشایی مدارس اکنون قابل پیش بینی نیست.
دکتر سعید نمکی در حاشیه بازدید سرزده از مرکز واکسیناسیون ایرانمال 
در غرب تهران، اظهار کرد: به دلیل عدم رعایت پروتکل ها بسیار نگرانیم، 

همکاران در بخش سالمت بسیار تحت فشار هستند.
وی تاکید کرد: عدم رعایت پروتکل ها ما را گرفتار کرده است و اگر 

رعایت رعایت نکنند گرفتارتر خواهد کرد.
وزیر بهداشت افزود: وقتی جایی را قرمز اعالم می کنیم ، گویی شرایط 
آبی است و کسی گوش به حرف نمی دهد. نه مردم عزیز، مردم همیشه 
همراه بودند و ما از باقی بخشها که باید کمک مان کنند انتظار داریم که 

بیشتر از این کمک کنند و ما را در این معرکه تنها نگذارند.
نمکی در  خاتمه درباره تکلیف بازگشایی مدارس با توجه به خیز پنجم 
مدارس  بازگشایی  گفت:   هموطنان،  احتمالی  تابستانی  سفرهای  و  کرونا 
اکنون قابل پیش بینی نیست،  امیدواریم بتوانیم با واکسیناسیون معلمان به 
عنوان یک گروه آسیب پذیر و رعایت پروتکل ها بتوانیم مدارس را بازنگه 

داریم، امیدواریم.

دکتر مینو محرز:
دلتا کرونا مانند برق سرایت می کند

یک متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل ها 
و استفاده از ماسک از سوی هموطنان حتی بعد از تزریق واکسن کرونا 
برق سرایت می کند و هر تجمعی  مانند  دلتا در تجمع  واریانت  ، گفت: 

است. اشتباه 
دکتر مینو محرز در حاشیه هشتمین انتخابات نظام پزشکی در سالن 
همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: هنوز در واکسیناسیون 
کرونا خیلی عقب هستیم و انشاهلل هرچه زودتر واکسیناسیون مردم افزایش 
یابد. با توجه به واریانت های جدید واکسن به خوبی جلوی مرگ و میر و 

بیماری شدید را می گیرد.
تاکید کرد:  است  بد  دلتا خیلی  بدانیم جهش  باید  اینکه  بیان  با  وی 
درمورد ویروس دلتا انواع واکسن ها بر آن اثر کامل ندارد و امار نشان می دهد 
واکسن های MRNA ها حدود ۶0 درصد در مقابل این ویروس اثر دارد 
بنابراین خواهش می کنم هموطنان حتی اگر واکسن زدند همچنان از ماسک 

استفاده کنند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.
وی با اشاره به جمعیت حاضر در محل برگزاری انتخابات نظام پزشکی، 
ادامه داد:  من امروز وحشت میکنم که همه اینجا جمع هستیم. این واریانت 
جدید در تجمع مانند برق سرایت می کند و هر تجمعی اشتباه است بنابراین 
باید به سرعت رای بدهند و محل را ترک کنند. به خاطر کرونا اصال می گویم 

حتی انتخابات نباید برگزار می شد.
انتظار دارم  این  متخصص بیماری های عفونی این را هم گفت که 
نظام پزشکی همه مسائل مربوط آموزش، پژوهش، درمان و سالمت مردم 
را راس برنامه های خود قرار دهد و مثل همه جای دنیا نظام پزشکی سبب 
ارتقای اطالعات پزشکان باشد و در عین حال به مسائل صنفی هم بپردازد 
و با ارگان های ذی ربط با مسائل پزشکی ارتباط داشته باشند و مطالبات 

پزشکان را ادا کنند.

عضو مرکز ملی مطالعات اعتیاد:

با فرزندپروری موثر؛ مانع اعتیاد نوجوانان شویم
گفتگو: مهدی شعبانی

ی  ا ه  ر و د نی،  ا نوجو
آن  در  که  است  زندگی  از 
در  تهدیدآمیز  و  پرمخاطره  رفتارهای 
کشیدن،  سیگار  مانند  سالمت  حیطه 
اوج  به  می تواند  الکل  و  مواد  مصرف 
به  بسته  که  رفتارهایی  برسد؛  خود 
اعضای  سایر  و  والدین  خوی  و  خلق 
اجتماعی  آسیب  به  یا  خانواده کمرنگ 

تبدیل می شود.
بارقه  بروز  از  صباحی  چند  هنوز 
قول  به  و  نگذشته  او  در  بلوغ  های 
شده  سبز  لبش  پشت  تازه  ها  قدیمی 
زردش  چهره  و  گودرفته  چشمان  اما 
دارد. سیگاری  تلخ  واقعیتی  از  حکایت 
چشمان  جواب  در  و  کند  می  روشن 
تک  گوید:  می  ما  خبرنگار  پرسشگر 
فرزند خانواده هستم و پدر و مادرم هر 
چه می خواستم به سرعت برایم فراهم 
تا دیروقت کار می  دو  می کردند. هر 
کنند و از این بابت همیشه آزاد و رها با 

دوستانم اوقات می گذراندم.
پکی به سیگار می زند و درباره 
مخدرش  مواد  مصرف  تجربه  اولین 
از  یکی  تولد  میهمانی  در  گوید:  می 
تعارف  مقابل  در  نتوانستم  دوستانم، 
با  و  کنم  مقاومت  مواد  کشیدن  به 
و  است  یکبار  همین  که  باور  ین  ا
تکرار نمی شود در جمع آنان نشستم 
اما  شد.  می  نباید  که  همان  شد  اما 
شانس آوردم پدر و مادر سریع متوجه 
شدند و من را به کنگره ۶0  آوردند تا 
وگرنه  بگیرم  قرار  ترک  درمان  تحت 
چگونه  روزگارم  و  اوضاع  نبود  معلوم 

پیش می رفت.
با گفتن موفق و سالمت باشی و 
از این به بعد بیشتر مراقب باش از او 
دور می شوم اما تمام فضای ذهنم به 
خانواده ای فکر می کند که قرار بوده 
با برآوردن نیازهای عاطفی، جسمی و 
فکری اعضای خود، بسترهای رشد و 
بعدی  سازگاری  و  شخصیت  پرورش 
آنان را فراهم سازد اما توجه بیش از 
حد و احیانا گسستگی روابط، استرس 
و تضاد میان اعضا، باعث شده تبعاتی 
کاهش  پایین،  نفس  عزت  همچون 
استقالل و اختالل در اجتماعی شدن 
رفتارهای  سمت  به  شدن  کشیده  و 
مخدر  مواد  مصرف  همچون  پرخطر 

را رقم بزند.
رفتار  تاثیر  میزان  در  کندوکاو 
والدین بر افزایش یا کاهش رفتارهای 
تا  داشت  برآن  را  ما  نوجوانان،  پرخطر 
عضو  و  روانپزشک  نوروزی  علیرضا  با 

و  گفت  به  اعتیاد  مطالعات  ملی  مرکز 
والدین  مناسب  برخورد  و  بنشینیم  گو 
در مواجهه با فرزندی که مصرف کننده 

مواد است را جویا شویم.
نوروزی در این گفت و گو، با تاکید 
نخستین  موثر،  فرزندپروری  اینکه  بر 
نان  نوجوا سوق  از  پیشگیری  عامل 
توضیح  است،  مخدر  مواد  مصرف  به 
مولفه  دو  از  موثر  پروری  فرزند  داد: 
مجموعه مهارت های والدین برای ایجاد 
دلبستگی در فرزندان و ایجاد تعهد در 
آنان نسبت به ارزش ها و انتظاراتی که 

خانواده دارد تشکیل می شود.
وی با تاکید بر اینکه این مهارت 
ها با آموزش در کالس هایی که مراکز 
سالمت جامعه تحت نظر روانشناسان 
وزارت بهداشت به خانواده ها ارایه می 
شود، قابل یادگیری است، یادآور شد: 
محتوای این دوره های آموزشی برای 
دوازده  تا  هفت  فرزندان  که  والدینی 
دارند  سال  هفده  تا  دوازده  یا  سال 
ایجاد  در  والدین  به  و  است  متفاوت 
صمیمی  و  گرم  کیفیت،  با  محیطی 

کمک می کند.
به  نپزشک،  ا و ر ین  ا بیان  به 
طریق  از  که  شود  می  آموخته  والدین 
بهبود کیفیت ارتباط با فرزندان، چطور 
رفتارهای مثبت آنان را ببینند و تقویت 
با  فرزندی  دارای   اگر  احیانا  و  کنند 
رفتارهای مشکل آفرین هستند چگونه 

او را مدیریت کنند.
نوروزی با بیان اینکه مصرف مواد 
ها  مهارت  این  که  فرزندانی  در  مخدر 
از والدین کسب می کنند به شدت  را 
کاهش می یابد، خاطرنشان کرد: هرگز 

فراموش نکنیم که رابطه میان والدین 
و  محبت  از  ترکیبی  باید  فرزندان،  و 
ایجاد  به  منجر  تا  باشد  محدودیت 
دلبستگی و تعهد شود و با این حساب، 
رابطه والدین با فرزندان اصال نمی تواند 
دوستانه باشد بلکه باید یک رابطه والد 
اصولی  و  کیفیت و صحیح  با  فرزندی 
دوست  های  مهارت  آن  در  که  باشد 

یابی آموخته می شود.  
وی یادآور شد: در روابط دوستانه 
دلیل  به همین  ندارد  وجود  محدودیت 
عنوان می شود که والدین نمی توانند 
با فرزندان فقط دوست باشد بلکه باید به 
هنگام وظایف، انتظارات، قوانین خانواده 
و ارزش ها را با زبان صریح و روشن با 
فرزند در میان بگذارند و از او بخواهند 

نسبت به آن پایبند باشد.
اعتیاد  مطالعات  ملی  مرکز  عضو 
تصریح کرد: البته این امر منوط به این 
قوی  دلبستگی  و  صمیمیت  که  است 
در خانواده شکل گرفته باشد و در این 
صورت است که فرزندان هم انتظارات 

خانواده را برآورده  می کنند.
در  چگونه  را  پذیری  مسوولیت 

فرزندان تقویت کنیم؟
نوروزی با یادآوری این موضوع که 
دوستان و همساالن نقش برجسته ای 
در بروز رفتارهای مثبت و منفی فرزندان 
دارند، به خانواده ها توصیه کرد: در دایره 
دوستان، هم مهارت های جدید آموخته 
می شود و هم بسیاری از چیزها تبادل 
پیدا می کند. در نتیجه اینکه والدین باید 
در کنار آموزش مهارت های دوست یابی 
به فرزندان، مسوولیت پذیری در قبال 
انتخاب دوست را هم در او تقویت کنند.

وی ادامه داد: همواره شنیده می 
شود که فرد تمامی مشکالت و اعتیاد 
خود را ناشی از دوست ناباب عنوان می 
کند در حالیکه این اصال صحیح نیست 
و آن دوست انتخاب او بوده است. پس 
باید مسوولیت آن را قبول کند و اینگونه 
نباشد که هر کاری دوست دارد انجام 
دهد و بعد بگوید خودم نبودم و تحت 

تاثیر دوستانم بودم!
والدین توصیه  به  روانپزشک  این 
کرد: به فرزندان بیاموزیم که در انتخاب 
از  کاری  اگر  و  کنند  دقت  دوست 
و  ها  ارزش  با  که  زند  سرمی  آنان 
استانداردهای اخالقی خانواده همخوانی 
در حقیقت  کنند،  مدیریت  را  آن  ندارد 
برای  مرزی  یعنی  موقعیت  مدیریت 

دوستی بگذارند.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
باید  چگونه  معتاد  دارای عضو  خانواده 
با او رفتار کنند؟ گفت: مهمترین نقش 
خانواده در قبال عضو درگیر اعتیاد این 
است که آن عضو خانواده به رفتارهای 
سالم ترغیب و تشویق کند نه اینکه به 
صورت مداوم مصرف و اعتیاد  او را به 

رخ بکشند.
نوروزی تصریح کرد: گاه دیده شده 
که خانواده ها به دالیلی همانند احساس 
گناه نسبت به فرزند و اینکه نتوانسته اند 
انتظارات او را پاسخ بدهند، به نوعی با او 
رفتار و از او حمایت می کنند که همین 
حمایت باعث تداوم بیماری در فرد می 
شود. پس باید بیاموزند که چه کارهایی 
انجام  باید  کارهایی  چه  و  بکنند  نباید 
و  شود  تقویت  سالم  ها  رفتار  تا  دهند 

تداوم پیدا کند.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

تشخیص سرطان و محل آن با یک آزمایش ادرار جدید
تولید  را  نانوذراتی   )MIT(ماساچوست فناوری  موسسه  محققان 
و  کند  آشکار  ادرار  آزمایش  از طریق  را  که می تواند سرطان  کرده اند 

همچنین محل آن را در بدن مشخص کند.
به گزارش نیو اطلس، سرطان هرچه زودتر تشخیص داده شود، 
فناوری  موسسه  محققان  اکنون  است.  بهتر  بیمار  برای  آن  نتیجه 
که  کرده اند  ابداع  جدید  تشخیصی  سیستم  یک   )MIT(ماساچوست
می تواند با یک آزمایش ساده ادرار، وجود سرطان و همچنین محل آن 

را در بدن را تشخیص دهد.
این سیستم حول یک نانوذره مخصوص بنا شده است که در صورت 
ابتال به سرطان می تواند در ادرار، نشانگرهای زیستی مصنوعی تولید کند.

اما  بود،  کرده  عمل  نویدبخش  قبلی  آزمایشات  در  سیستم  این 
مسئله این بود که نمی توانست تشخیص دهد که تومورها در کجای 
بدن واقع شده اند. حاال محققان تواسنته اند این عملکرد را نیز به این 

سیستم اضافه کنند.
روشی که این نانوذرات از طریق آن سرطان را تشخیص می دهند، 
بسیار هوشمندانه است. بسیاری از سرطان ها برای فرار از مبدا شکل 
گیری و گسترش در بدن، از آنزیم هایی به نام »پروتئاز« استفاده می کنند 
که ماتریکس خارجی سلول را می بُرند. حاال این نانوذرات تشخیصی 
در پپتیدهایی پوشانده می شوند که می توانند توسط این پروتئازها برش 
داده شوند، بنابراین اگر در جایی تومور وجود داشته باشد، نانوذرات نیز 

این برش ها را در ادرار تشخیص می دهند.
دانستن ابتال به سرطان با دانستن اینکه سرطان کجای بدن است، 
دو سوال کاماًل متفاوت است. بنابراین محققان برای کمک به پاسخ به 
سوال دوم، دستورالعمل این نانوذرات را اصالح کردند. آنها یک پپتید 
اضافه کردند که به محیط های اسیدی مانند محیط هایی که تومورها 
در اطراف خود تولید می کنند، جذب می شود. به این معنی که نانوذرات 

تمایل دارند در اطراف سرطان جمع شوند.
رادیواکتیو است که تحت  آنها همچنین »مس-۶۴« که ردیاب 
تصویربرداری “PET” می درخشد، به آن اضافه کردند. این بدان معنی 
 PET است که نانوذرات در محل تومورها جمع می شوند و در زیر اسکن

به وضوح قابل مشاهده هستند.
بهتر  تومورها  می شود  باعث  روش  این  که  می گویند  محققان 

برجسته شوند.
این تیم این نانوذرات را بر روی موش های مبتال به سرطان 
واکنش  نحوه  توانست  و  کرد  آزمایش  بزرگ  روده  متاستاتیک 
دراز  در  فناوری  این  اگر  کند.  ردیابی  را  درمانی  شیمی  به  آنها 
می کنند  تصور  محققان  شود،  منجر  انسان  روی  استفاده  به  مدت 
ساالنه  بررسی  یک  از  بخشی  توانست  خواهد  آزمایش  این  که 

باشد. سالمتی 
ساله  هر  می گوید:  تحقیق  این  اصلی  نویسنده  باتیا«  “سانگیتا 
آزمایش  عمومی سالمتی،  بررسی  از یک  بخشی  عنوان  به  می توان 
شدن  مثبت  صورت  در  فقط  شما  جدید  آزمایش  این  با  و  داد  ادرار 
آزمایش ادرار خود می توانید یک تصویربرداری انجام دهید تا بدانید 
که این سیگنال از کجای بدن می آید. ما برای رسیدن به این نقطه 
اما می خواهیم در طوالنی مدت به  نیاز داریم،  به تحقیقات بیشتری 

آن نقطه برسیم.
این تحقیق در مجله Nature Materials منتشر شده است.

انهدام باند قاچاق سالح و مهمات در جنوب غرب کشور
نیروی انتظامی در اطالعیه ای از متالشی شدن یک باند قاچاق سالح و کشف 3۸ 

قبضه اسلحه جنگی و شکاری در دهلران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، در این اطالعیه آمده است؛ با تالش کارکنان خدوم 
نیروی انتظامی یک باند قاچاق سالح جنگی و شکاری در دهلران متالشی و 3۸ قبضه 

سالح و 2 هزار و 3۹۱ فشنگ جنگی نیز کشف شد.
این اطالعیه می افزاید، در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سالح و مهمات در استان ایالم، 
ماموران انتظامی شهرستان دهلران  در یک عملیات  مشترک با ماموران  فرماندهی انتظامی 
استان خوزستان و با انجام اقدامات اطالعاتی و عملیاتی و رصد گذرگاه ها، توانستند اعضای 
یک باند قاچاق سالح جنگی و شکاری را شناسایی وشبانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

در این عملیات مشترک موفقیت آمیز ، ماموران با انجام اقدامات پیچیده اطالعاتی و 
رصد شبانه روزی حوزه استحفاظی، در شرایط بسیار سخت موفق شدند  ۱۶ قبضه کالش،۱۹ 
قبضه کلت، 3 قبضه سالح شکاری و 2هزار و 3۹۱ فشنگ جنگی از قاچاقچیان کشف کنند.

در این رابطه ۸ نفر دستگیرو پرونده قضائی تشکیل و تالش مأموران پلیس برای 
دستگیری سایر قاچاقچیان در دستور کار قرار دارد.

مرگ ۵ تن در پی حریق کارگاه مبل سازی در جنوب تهران
وقوع آتش سوزی در یک کارگاه مبل سازی در جنوب تهران سبب مرگ پنج تن شد.

سروان محمد نظری، رییس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پیشگیری پایتخت، در 
این باره گفت: در ساعت ۱0:۱0 دقیقه پنجشنبه شب وقوع حریق در یک کارگاه مبل سازی 

به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 اطالع داده شد که در پی آن ماموران کالنتری خانی آبادنو 
به محل حادثه واقع در علی آباد اعزام شدند.

وی با بیان این که با حضور ماموران در محل عوامل آتش نشانی و امدادی در محل 
حضور داشته و مشغول اطفای حریق بودند، گفت: متاسفانه تاکنون 5 نفر به دلیل دودگرفتی 

در آتش سوزی جان خود را از دست دادند و یک مصدوم نیز به بیمارستان منتقل شد.
نظری همچنین از دستگیری یکی از عوامل نگهبانی کارگاه مبل سازی خبر داد و 
گفت: این فرد که قصد فرار داشت توسط عوامل کالنتری دستگیر و به کالنتری ۱52 
خانی آباد منتقل شده است.سیدجالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران، در گفت وگو با ایسنا با تایید این خبر اعالم کرد که عملیات اطفای حریق 

همچنان ادامه دارد و پس از آن اقدامات برای تشخیص علت حادثه انجام خواهد شد.

بازداشت سارق لوازم و تجهیزات خودرو 
تجهیزات  و  لوازم  که  سارقی  دستگیری  از  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس  رئیس   
خودرو را از پارکینگ های عمومی سرقت می کرد، خبر داد و گفت: متهم به ۷0 فقره 

سرقت معترف شد.
سرهنگ »جلیل موقوفه ای« اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت باطری  
خودرو در یکی از پارکینگ های عمومی محله »ستارخان« موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار ماموران  تجسس کالنتری ۱۱۸ ستارخان قرار گرفت.
وی در ادامه  بیان داشت: ماموران پلیس با استفاده از دوربین های مداربسته و سرنخ 

های برجای مانده از متهم و با انجام اقدامات اطالعاتی  سارق مرد را شناسایی کردند.
رئیس پلیس پیشگیری  تهران  افزود: ماموران تجسس کالنتری ۱۱۸ ستارخان پس 

از اخذ مجوز قضائی در یک عملیات پیچیده موفق به دستگیری سارق حرفه ای شدند.
سرهنگ موقوفه ای تصریح کرد : سارق پس از انتقال به کالنتری  در تحقیقات 
پارکینگ  های  از   صورت گرفته به ۷0 فقره سرقت باطری، ضبط و کامپیوتر خودرو 

عمومی شهر تهران اعتراف کرد.
وی افزود: همچنبن ماموران پلیس در تحقیقات تکمیلی متوجه شدند سارق سابقه 
دار بوده و   ۴ سال قبل دوست خودش را در شرق تهران به قتل رسانده و پس از رضایت 

اولیای دم با صلح و سازش از قصاص تبرئه شده است.
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هدست واقعیت مجازی اپل احتماال
 2022 WWDC با آیپاد جدید کار می کند و در 

رونمایی می شود
گفته می شود اپل از نسل بعدی آیپاد به عنوان منبع تغذیه هدست واقعیت ترکیبی اش 
استفاده می کند و ظاهرا هر دو محصول در رویداد WWDC 2020 رونمایی خواهند شد.

مدتی است که پروژه ی مخفی و هدست معرفی نشده ی اپل در سکوت خبری قرار 
دارد؛ آخرین گزارش ها حاکی از آن بودند که اپل نخستین هدست واقعیت ترکیبی خود 
را در بازه ای نامشخص در سال آینده رونمایی می کند. گفته می شود اپل روی چندین 
دستگاه HMD )نصب شده روی َسر( کار می کند و احتماال نخستین هدست اپل به 
 جای استفاده ی مستقل از فناوری واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی، تلفیقی از هر دو 
فناوری را به عنوان محصولی شاخص و مشخصات سخت افزاری بسیار قوی ارائه می دهد. 
 2022 WWDC حال افشاگری به نام رابرت اسکوبل مدعی است که اپل در رویداد
یک هدست واقعیت مجازی رونمایی می کند که از قرار معلوم برخی از پردازش هایش 

به واسطه ی نسل بعدی آیپاد صورت می گیرد.
اسکوبل معتقد است که اپل آیپاد جدید را برای فروش در بازه ی تعطیالت کریسمس 
برنامه ریزی کرده است و ظاهراً می تواند »تجربه ی دیوانه کننده صوتی برای هدست واقعیت 
ارمغان آورد و یک کنترل کننده عالی برای غوطه ور شدن کاربر در دنیای  به  مجازی 
واقعیت افزوده باشد«. بااین حال، استفاده از دستگاه جانبی برای هدست واقعیت مجازی 
یا واقعیت ترکیبی کمی دور از انتظار به نظر می رسد؛ زیرا بلومبرگ در گذشته گزارش 
داده بود که جانی آیو، مدیر پیشین طراحی اپل، با ارائه  ی دستگاه ماژوالر مخالف بوده 
است و احتماال این عینک واقعیت افزوده خواهد بود که با توجه به ظرافت طراحی، یک 

محصول جانبی نظیر آیفون قدرت پردازشی اش را تأمین خواهد کرد.
ندارد.  اپل  آینده  ارائه جزئیات محصوالت  به طور کلی، اسکوبل سابقه خوبی در 
به عنوان مثال، در سال 20۱۷، او پیش بینی کرد که اپل با همکاری کارل زایس یک عینک 
واقعیت افزوده ارائه خواهد داد و همان طور که می دانید هیچ وقت این اتفاق نیوفتاد؛ اما از 
سوی دیگر، منابع معتبر متعددی تأیید کرده اند که اپل عمدتا روی چندین دستگاه مختلف 
نصب شده روی َسر )HMD( با قابلیت های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی کار می کند.

اپل  محصول  اولین   )MR( ترکیبی  واقعیت  هدست  کو،  مینگ چی  گفته  طبق 
 Apple خواهد بود و به دنبال آن یک هدست یا عینک سبک تر به نام HMD مبتنی بر
Glass ارائه می شود که از فناوری واقعیت افزوده برای پوشش اطالعات در دنیای واقعی 
استفاده می کند. شنیده ها حکایت از آن دارد که این محصول وارد مرحله ی سوم توسعه 
و طراحی شده و احتماال اپل در فرایند طراحی آن با چالش هایی مواجه شده و عرضه ی 
انداخته است. گفته می شود اپل گلس می تواند نقطه ی  آن را تا سال 2025 به تأخیر 
تالقی آیفون و دستگاه واقعیت افزوده ای به شکل عینک  باشد. احتماال این محصول 
بسیار ارزان تر از برادر پیشرفته اش خواهد بود و به نوعی بازار مصرفی و عموم مردم را 

هدف قرار خواهد داد.
پیش بینی می شود که هدست واقعیت ترکیبی برای نخستین  بار در محصوالت 
وضوح  با   micro LED فوق  پیشرفته ی  نمایشگرهای  از  محتوا  ارائه ی  برای  پل  ا
OLED که در  LED سنتی و ماژول   به طور کلی، برخالف  ببرد.  بهره  خیره کننده 
محصوالت الکترونیکی قابل  حمل فعلی استفاده می شود، فناوری micro OLED از 
وضوح و کارایی چشمگیر در ابعادی جمع وجور نوید می دهد. این نوع نمایشگرها به  جای 
باعث می شود  ویفرها ساخته شده اند؛ مکانیزمی که  الیه های شیشه ای مستقیما روی 

به طور چشمگیری نازک و کوچک تر از نمایشگرهای معمولی باشند.
داده های  از  استفاده  به  قادر  تئوری  نظر  از  اپل  سیستم  قبلی،  شایعات  طبق 
 AR محیط  یک  با  کاربر  تعامالت  تعیین  برای  چشم  حرکت  از  جمع آوری شده 
شبیه سازی شده است. به عنوان مثال، هنگام اسکن یک محیط خارجی، می توان تصاویر 
با چشم کاربر حرکت داد. ردیابی چشم همچنین  و محتوای روی صفحه را هم زمان 
به عنوان یک حالت بصری از عملکرد رابط کاربری عمل می کند؛ زیرا کاربران می توانند 
با چشمک زدن مکرر منوها را فعال یا با خیره شدن طوالنی مدت، به اطالعات مربوط 
به یک موضوع ملموس دسترسی پیدا کنند. دستگاه مجهز به این فناوری می تواند با 
مشاهده ی موقعیت چشم کاربر، مناطق موردنظر را بهینه کند و به سیستم امکان می دهد 
که وضوح صفحه را در مناطقی که فوکوس فوری ندارند، کاهش بدهد و به موجب آن، 

نیازهای پردازش را حداقل برساند.
مینگ چی کو پیش از این گفته بود که اولین هدست واقعیت ترکیبی اپل برای 
عرضه در سال 2022 با قیمت تقریبی ۱000 دالر برنامه ریزی شده است و از قرار معلوم، 
عینک واقعیت افزوده موسوم به اپل گلس در سال 2025 و لنز تماسی مبتنی بر فناوری 

واقعیت افزوده بعد از 2030 و به عنوان یک محصول انقالبی روانه ی بازار خواهد شد.
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یک مقام وزارت بهداشت:
امیدوارم تیم بعدی وزارت بهداشت از پس 

مشکالت برآیند!
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت با اشاره به مشکل 
آفرینی کرونا در نظام سالمت، گفت: اگر کرونا نبود قطعا نظام سالمت تواناتر 
عمل می کرد. تیم سالمت ما کمرش زیر بار کرونا خرد شده است حتی یک روز 
آسایش نداشتیم. امیدوارم تیم بعدی وزارت بهداشت و نظام پزشکی با همکاری 

با یکدیگر از پس مشکالت برآیند.
دکتر محمدمهدی گویا در حاشیه هشتمین انتخابات نظام پزشکی ، گفت: 
مهم ترین مشکالتی که االن بر سر راه ما وجود دارد بیماری کرونا است. حل مسئله 
کرونا اهمیت فوق العاده زیادی دارد بنابراین رئیس بعدی سازمان نظام پزشکی 
و وزیر بهداشت دولت سیزدهم باید این موضوع را در اولویت خود قرار دهد و 
تونایی باالیی داشته باشد و بداند با چه مشکالتی روبرو است و چه راهکارهایی 

مقابل او است.
وی افزود: هم وزیر بهداشت بعدی و هم رئیس جدید سازمان نظام پزشکی 
باید تجربه کشورهای موفق در مدیریت کرونا را مقابل خود قرار دهند و تصمیم 
گیری کنند هر چند بخشی از مشکالت کرونا مربوط به تحریم ها است و شاید 
خیلی از همکاران پزشک ندانند این تحریم ها چه تاثیری منفی بر کنترل کرونا 

گذاشته است و ما را در دسترسی به واکسن، دارو و حتی امکانات بهداشت فردی 
با مشکل جدی مواجه کرده است.

گویا ادامه داد همچنین باید بدانیم اگر قرار باشد مشکل کرونا حل شود نیاز 
به یک تصمیم جمعی دارد و اینگونه نیست که تنها وظیفه وزارت بهداشت است 
باال رفته زیرا مردم نکات  آمار  یافته است.   افزایش  ابتال  استانی موارد  اگر در 
بهداشتی را رعایت نمی کنند و با تیم سالمت همکاری الزم ندارند. اگر همکاری 
الزم صورت گیرد و به تیم سالمت اعتماد کنند و حرف های تیم سالمت را باور 

داشته باشند شرایط بهتر خواهد شد.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت ادامه داد: وقتی 
در گردهمایی ها و مراسمات مختلف نکات بهداشتی رعایت نمی شود نباید انتظار 
داشت که این بیماری به راحتی کنترل شود. مردم باید توصیه های نظام سالمت 

را باور داشته باشند و فارغ از هرگونه تفکر سیاسی به توصیه ها عمل کنند.
وی درباره شیوه پیگیری ادامه  راه طرح تحول سالمت، اظهار کرد: هرکسی 
آنهایی که  باید دید  و  دارد  برای خود  تفسیر  درمورد طرح تحول سالمت یک 
صحبت طرح تحول را می کنند منظورشان چیست؛ شاید منظورها متفاوت باشد. 
مهم ترین وجهه طرح تحول سالمت یعنی عدالت در سالمت، یعنی دسترسی 
همگانی به درمان فارغ از محل زندگی و دین و اندیشه افراد. زمانی که از طرح 
آیا قابل اجرا  تحول صحبت می شود موضوع عدالت در دسترسی مهم است و 
است؟ اگر هست، چگونه باید آن را اجرا کرد؟ باید در این مورد صحبت کرد وگرنه 

حرف زدن در حد شعار کافی نیست.
وی افزود: این دولت با یک مشکل اساسی به نام کرونا روبرو شد کرونا 
هم نظام سالمت را تخت تاثیر خود قرار داد و هم هزینه های کمرشکن داشته 
است و شوخی نیست میلیون ها نفر بیمار شدند و اگر تصور کنیم هرکدام دو 
نظام  قطعا  نبود  کرونا  شد؟اگر  خواهد  چقدر  هزینه ها  می خواهند،  درمان  روز 
سالمت توانا تر عمل می کرد. تیم سالمت کمرش زیر بار کرونا خرد شده است 
از  یکدیگر  با  با همکاری  بعدی  تیم  امیدوارم  نداشتیم.  آسایش  روز  حتی یک 

پس مشکالت برآیند.
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کشور  پنجمین  یران  ا
استخراج  میزان  نظر  از  دنیا 
رزیابی  ا است.  کوین  بیت 
صورت گرفته توسط مرکز مالی دانشگاه 
میزان  که  دهد  می  نشان  کمبریج 
جهان  در  کنندگان  استخراج  تمایل 
برای اسخراج بیت کوین طی ماه های 
اخیر کاهش معناداری را تجربه کرده تا 
جایی که هش ریت شبکه بیت کوین 
از ۷5.5 واحد در سپتامبر 20۱۹ به تنها 
امسال کاهش  آوریل  ماه  ۴۶ واحد در 
پیدا کرده است. از جمله دالیل اصلی 
بیت کوین در جهان  استخراج  کاهش 
و  به سختگیری های دولت  توان  می 
بانک مرکزی چین روی فعاالن چینی 
اشاره کرد که بسیاری از آن ها را وادار 
از  یا مهاجرت  ها  به خاموشی دستگاه 

چین کرده است. 
کانون  ترین  اصلی  کماکان  چین 
باقی  جهان  در  کوین  بیت  استخراج 
مانده و آمریکا نیز با افزایش سهم خود 
از ۴ درصد کل استخراج ها به ۱۶ درصد 
به مقام دوم رسیده است. قزاقستان با 
هشت درصد کل استخراج های انجام 
شده در رده سوم قرار دارد و پس از آن 
نیز نام ایران و روسیه در این رده بندی 

دیده می شود.
*****

اعمال محدودیت ها بر بزرگ ترین 
صرافی ارزهای دیجیتالی در جهان؛

ارزهای دیجیتالی باز هم ریختند!
اعمال  سی ان بی سی،  گزارش  به 
صرافی  فعالیت  برروی  ها  محدودیت 
باینانس که بزرگ ترین صرافی ارزهای 
دیجیتالی در جهان محسوب می شود 
کماکان ادامه دارد و در تازه ترین اقدام، 
قانون گذاران ایتالیایی اعالم کرده اند 
برای  مجوزی  گونه  هیچ  صرافی  این 
عواقب  و  ندارد  کشور  این  در  فعالیت 
استفاده از این صرافی به عهده کاربران 
ایتالیا، گزارشاتی  بر  بود. عالوه  خواهد 
از احتمال اتخاذ ممنوعیت های مشابه 
این  های  فعالیت  روی  فرانسه  توسط 

صرافی نیز منتشر شده است. 
به  جهان  در  مرکزی  های  بانک 
دنبال تسریع در صدور ارزهای دیجیتالی 
بانک  یورو،  منطقه  در  هستند.  خود 
مرکزی اروپا از ورود یورو دیجیتالی به 
فاز آزمایشی اولیه خبر داده است. بانک 

تا  که  کرد  اعالم  هم  امارات  مرکزی 
پنج سال آینده از نخستین ارز دیجیتالی 
رسمی این کشور رونمایی خواهد شد. 
از این نیز این کشور یک پروژه  پیش 
از ارزهای  با استفاده  مشترک پرداخت 
دیجیتالی را با عربستان تعریف کرده بود.  
مدیر بخش ارزهای دیجیتالی در 
موسسه آوانتی تراست معتقد است بانک 
مرکزی آمریکا بررسی اعمال محدودیت 
روی تراکنش های ارزهای دیجیتالی را 
آغاز کرده است. به گفته کتلین النگ، 
فدرال رزرو مستقیما بیتکوین و اتریوم را 
هدف نخواهد گرفت بلکه ورود و خروج 
انتقال  دالر به صرافی ها یا بسترهای 
رمزارزها را محدود خواهد کرد. پیش از 
این نیز بانک مرکزی و دولت چین کلیه 
فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتالی 

را ممنوع اعالم کردند.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۱300 میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 
شده  کمتر  درصد   3.2۶ قبل  روز  به 
کل  درصد   ۴۹ حاضر  حال  در  است. 
بیت  اختیار  در  دیجیتالی  ارزهای  بازار 
اتریوم  اختیار  در  درصد   ۱۷ و  کوین 
است. بیت  کوین ۱2 سال پیش توسط 
بستر  بر  معامله گران  از  گمنامی  گروه 
از سال 200۹  و  ایجاد شد  بالک چین 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.  
ی  ها ز ر ا قیمت  نی  سا ر ز و به ر
دیجیتال این رده حاوی تغییرات قیمتی 

ارزش  نظر  از  بزرگ  دیجیتالی  ارز   ۱0
بازار است.

۱- بیت کوین
قیمت: 3۱ هزار و 5۶۴.۶2 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 
۴.05 درصد کاهش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
3.۹2 درصد کاهش

2- اتریوم
قیمت: ۱۸۹۶.۸۹ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 
5.۴0 درصد کاهش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
۱2.32 درصد کاهش

3- تتر
قیمت: ۱.00 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 
0.0۱ درصد افزایش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
0.0۱ درصد کاهش

۴- بایننس کوین
قیمت: 3۱۱.03 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 
0.0۶ درصد افزایش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
۱.3۹ درصد کاهش

5- کاردانو
قیمت: ۱.22 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 
۴.۶۶ درصد کاهش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۱0.۹0 درصد کاهش
۶- ریپل

قیمت: 0.5۹۶ دالر
تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 

3.۷2 درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

5.2۷ درصد کاهش
۷- دوج کوین

قیمت: 0.۱۸۴ دالر
تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 

۷.۹0 درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۱3.۶2 درصد کاهش
۸ - یو اس دی کوین

قیمت: ۱.00 دالر
تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 

0.0۱ درصد افزایش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

0.0۱ درصد کاهش
۹- پولکا دوت

قیمت: ۱2.۹۴ دالر
تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 

۷.۷0 درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۱۶.۸۷ درصد کاهش
۱0- یونی سواپ

قیمت: ۱۷.۱0 دالر
تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 

۴.۹5 درصد کاهش
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۱۷.30 درصد کاهش

قدردانی مدیر کل آموزش و پرورش استان چهار محال و 
بختیاری از مدیر عامل بانک ملت

مدیر کل آموزش و پرورش استان چهار محال 
و بختیاری، با ارسال لوح سپاسی به مدیرعامل بانک 
ملت از مساعدت و همکاری دست اندکاران این بانک 

قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، خانم قائد 
امینی مدیر کل آموزش و پرورش استان چهار محال 

و بختیاری در این لوح از همکاری صمیمانه دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل 
بانک ملت و دیگر مدیران و کارکنان این بانک با آموزش و پرورش چهار 
جامعه  برای  خانگی  لوازم  خرید  تسهیالت  اعطای  و  بختیاری  و  محال 

فرهنگیان سپاسگزاری کرده است.
بر اساس این گزارش مدیریت شعب بانک ملت استان چهار محال 
و بختیاری تا کنون بالغ بر ۹000 فقره تسهیالت با مبالغ پانصد، سیصد 
و هزار میلیون ریالی خرید لوازم خانگی به معلمان و کارکنان آموزش و 

پرورش این استان پرداخت کرده است.

در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد
تقدیر از بانک توسعه تعاون به عنوان یاور اشتغالمراسم تجلیل 

از یاوران اشتغال محرومین در بانک مرکزی برگزار شد
معاون اول رئیس جمهور در این مراسم گفت: 
جدی  تهدیدهای  از  اجتماعی  همبستگی  تضعیف 
برای هر کشوری است که می تواند منجر به ایجاد 
فاصله میان حکومت و جامعه، تقویت فاصله در درون 

حکومت و درون جامعه شود.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، 

اسحاق جهانگیری با بیان اینکه همبستگی اجتماعی از سوی عوامل مادی 
مهم ترین  از  یکی  که  اجتماعی  آسیب های  و  فساد  تبعیض،  فقر،  مانند 
نظیر  غیرمادی  عوامل  گفت:  می شود،  تهدید  است  حاشیه نشینی  آن ها 
موجب  نیز  جامعه  در  ارزش ها  تضعیف  و  مادی گرایی  فردگرایی،  رشد 
تضعیف همبستگی اجتماعی است، بنابراین هر اقدامی که در جهت تقویت 
با  متناسب  و  دلسوزانه  پسندیده،  اقدامی  شود  انجام  اجتماعی  همبستگی 

نیازهای کشور است.
اشتغال زایی  بخش  در  بانک ها  عملکرد  همچنین  مراسم  این  در 

مددجویان کمیته امداد برای معاون اول رئیس جمهور تشریح شد.
بانک توسعه تعاون بر اساس اهداف راهبردی خود توانسته است به 
چهار هزار و ۱2۷ طرح معرفی شده از سوی کمیته امداد امام 2۸00 میلیارد 

ریال تسهیالت پرداخت کند.
همچنین تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون برای چهار هزار و 

۶2۸ نفر از مددجویان اشتغال ایجاد کرده است.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه برگزاری جلسه تجلیل از یاوران اشتغال 
عالقه مندی  انسان  هر  که  است  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  محرومین 
اقدام  گفت:  می کند،  استقبال  جلسه  این  در  حضور  از  کشور  به  نسبت 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در دستگیری از ضعیف ترین اقشار جامعه و 
ساماندهی آبرومندانه زندگی روزمره آنان کاری ارزشمند است، خوشبختانه 
در سال های اخیر تالش این مجموعه در جهت توانمندسازی افراد تحت 
پوشش بوده است تا آن ها بتوانند برای اداره زندگی روی پای خود بایستند 

که این بسیار دلگرم کننده است.
وی ادامه داد: اقدامات بانک های کشور تحت نظارت بانک مرکزی در 

کمک به اشتغال محرومین شایسته ستایش است.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از نظام بانکی کشور به دلیل 
حضور مؤثر در نظام اقتصادی کشور ادامه داد: بانک ها عالوه بر اجرای 
و  روستاییان  اشتغال زایی  به ویژه  کوچک  طرح های  در  بزرگ  طرح های 
مددجویان کمیته امداد کمک بزرگی کردند تا جایی که در اشتغال روستایی 
با اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت، شاهد مهاجرت معکوس 
این مراسم کمیجانی رییس کل  از  در کشور هستیم. در بخش دیگری 
بانکی کشور همواره در زمینه  اینکه نظام  بر  تأکید  با  نیز  بانک مرکزی 
اشتغال زایی و محرومیت زدایی حضور موثری داشته است، گفت: باید از 
همکاری بانک ها در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد کشور قدردانی 
کنیم تا جایی که تسهیالت پرداختی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۶3 

درصد افزایش داشته است.
عملکرد  از  تقدیر  با  نیز  خمینی  امام  امداد  کمیته  رییس  بختیاری 
امام خمینی  امداد  به مددجویان کمیته  در کمک  بانک های عامل کشور 
)ره( ادامه داد: نظام بانکی مصداق واقعی یاوران اشتغال در کشور هستند 
و باید همچنین از دولت تدبیر و امید و به ویژه معاون اول رییس جمهوری 
برای همکاری با کمیته امداد در زمینه کمک به اقشار ضعیف و محرومان 

کشور قدردانی کنیم.

بانک توسعه  ارتقای خدمات شعب  تدابیر گسترده ای برای 
تعاون اتخاذ شده است

مدیرعامـل بانک توسـعه تعاون تدابیر گسـترده بـرای ارتقای خدمات 
شـعب بانـک را تبیین نمود

حجـت الـه مهدیان مدیرعامل بانک توسـعه تعاون در گفتگوی تلفنی 
بـا روسـای شـعب و باجه هـای بانک اظهار داشـت: شـعب به عنـوان مرکز 
ارائـه خدمـات به مشـتریان تحـت حمایت و پشـتیبانی واحدهای سـتادی 
قـرار دارنـد و کلیـه فرآیندهـای سـتاد بـا هدف تسـهیل و تسـریع خدمات 

در شـعب صـورت می پذیرد.
وی افـزود: تقویـت شـعب بـه لحـاظ امکانـات خدمت رسـانی، ابالغ 
آیین نامه هـا و طراحـی محصـوالت جدیـد در راسـتای گسـترش دامنـه 

خدمـات بانکـی انجـام می شـود.
مهدیـان در گفتگـو بـا هـادی ناصـر رییـس شـعبه طـارم زنجـان، 
حسـن سـعادتی رییس شـعبه سربیشه اسـتان خراسـان جنوبی، زهرا قاسم 
پـور رییـس شـعبه لنگرود اسـتان گیـالن، مهـدی منصوری رییس شـعبه 
کردکـوی اسـتان گلسـتان، احمد سـبحانی رییس شـعبه مالصدرا اسـتان 
خراسـان رضـوی، گفـت: با تالش همکاران شـبکه شـعب طی سـه سـال 
اخیـر 2۶ هـزار میلیـارد ریال تسـهیالت در طرح اشـتغال پایدار روسـتایی 
و عشـایری، ۱۱ هـزار میلیـارد ریـال قرض الحسـنه ازدواج جوانـان، حدود 
25 هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت موضـوع بند الـف تبصـره ۱۸ پرداخت 

شـده است.
را  توسـعه ای  طرح هـای  اجـرای  در  همـکاران  اهتمـام  مهدیـان 
سـتودنی دانسـت و گفـت: همچنین طی سـال گذشـته ۱0 هـزار میلیارد 
ریـال بـه بنگاه هـای متوسـط و کوچک معرفی شـده تسـهیالت پرداخت 

است. شـده 
مدیرعامـل بانک توسـعه تعاون در تماس هـای تلفنی با حمید مصباح 
زالـی رییـس شـعبه مرکزی تبریز، رضـا زحمت کش رییـس باجه کوهبنان 
اسـتان کرمان، محمدعلی آسـیایی رییس شعبه اسـتان گیالن و علی اصغر 
شـفیعی رییـس باجـه داالهو کرمانشـاه بر اهمیت حفظ سـالمت همکاران 
و مشـتریان در مقابـل بیمـاری کرونـا تأکیـد ورزیـد و افزود: با شـرایط به 
وجـود آمـده رعایـت چارچوب هـا بـرای ایمنی کارکنـان و مشـتریان و نیز 

صرفه جویـی مصـرف برق ضـروری به نظر می رسـد.
در ایـن گفتگوهـا مهدیـان از سـالمت همـکاران و وضعیـت منابع و 
مصـارف شـعب مطلـع گردیـد و همـکاران نیـز پیشـنهادها و راهکارهـای 
تخصصـی را در راسـتای بهبـود عملکرد و ارتقای سـطح خدمات به سـمع 

مدیرعامـل بانک رسـاندند.

نفت سنگین ایران گران شد
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران 

ماه میالدی گذشته ۷.۴ درصد رشد ماهانه داشته است.
قیمت نفت سنگین ایران در ماه ژوئن به ۷۱ دالر و ۶۸ سنت در هر 
بشکه رسید که در مقایسه با ۶۶ دالر و ۷2 سنت در ماه مه، چهار دالر و 

۹۶ سنت معادل ۷.۴ درصد افزایش نشان داد.
میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال 202۱ تاکنون ۶3 
دالر و ۶3 سنت در مقایسه با 3۷ دالر و ۶۸ سنت در مدت مشابه سال 

2020 بوده است.
ارزش سبد نفتی اوپک در ژوئن به ۷۱ دالر و ۸۹ سنت در هر بشکه 
اکتبر سال 20۱۸ به  از  این شاخص  باالترین میانگین ماهانه  رسید که 
این طرف بود و در مقایسه با ۶۶ دالر و ۹۱ سنت در مه، چهار دالر و ۹۸ 

سنت معادل ۷.۴ درصد افزایش داشت.
میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال 202۱ تاکنون ۶3 
دالر و ۸5 سنت در هر بشکه بوده که 2۴ دالر و ۶۴ سنت معادل ۶2.۹ 
با 3۹ دالر و 20 سنت در مدت مشابه سال  افزایش در مقایسه  درصد 

2020 نشان می دهد.
طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک متشکل از ۱3 کشور در 
ژوئن به 2۶.03 میلیون بشکه در روز رسید که 0.5۹ میلیون بشکه در روز 

در مقایسه با ماه مه افزایش داشت.
تولید نفت در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آنگوال، ایران و 
کویت افزایش پیدا کرد اما در عراق، نیجریه و گابن عمدتا کاهش داشت. 
تولید نفت ایران 33 هزار بشکه در روز افزایش داشت و به 2.۴۷0 میلیون 

بشکه در روز رسید.

چین و آمریکا کماکان در صدر؛

ایران پنجمین کشور استخراج کننده بیت کوین در جهان!
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زیر نظر: محمد امامی

 پیش بینی اوپک برای بازار نفت؛
بهبود تقاضای برای نفت به سطح پیش از کرونا تا سال 

آینده
اوپک همچنان رشد قوی تقاضا برای نفت در نیمه دوم سال 202۱ را 
پیش بینی می کند که به این گروه و متحدانش دلیل کافی برای افزایش 

عرضه می دهد.
منتشر  گذشته  پنجشنبه  روز  که  اوپک  نفت  بازار  ماهانه  گزارش  در 
شد، این گروه میزان تقاضای جهانی برای نفت در سال 202۱ را ۹۶.5۸ 
میلیون بشکه در روز پیش بینی کرد که 5.۹5 میلیون بشکه در روز افزایش 
در مقایسه با سال 2020 نشان می دهد. همچنین اوپک در نخستین برآورد 
خود برای سال 2022 پیش بینی کرد روند رشد تقاضا ادامه پیدا کرده و به 
میزان 3.2۸ میلیون بشکه در روز رشد کرده و به ۹۹.۸۶ میلیون بشکه در 
روز می رسد و در نیمه دوم سال میالدی آینده از مرز ۱00 میلیون بشکه 

در روز عبور می کند.
اوپک پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در چین و هند سال میالدی 
آینده از سطح پیش از شیوع ویروس کرونا فراتر خواهد رفت. همچنین آمریکا 
بزرگترین سهم را در رشد تقاضا برای نفت در سال 2022 خواهد داشت اما 

مصرف نفت آمریکا پایین سطح سال 20۱۹ می ماند.
این اطالعات در حالی منتشر شده که اوپک، روسیه و متحدان دیگر این 
گروه همچنان در تالش برای منعقد کردن توافق گروهی به منظور افزایش 
تولید ماهانه به میزان ۴00 هزار بشکه در روز در تا پایان سال میالدی جاری 
و تمدید مدت اجرای محدودیت عرضه تا پایان سال 2022 هستند. اختالف 
میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر سهمیه تولید ابوظبی، 
عامل بی نتیجه ماندن مذاکرات بوده است. با این حال هفته جاری نشانه 

هایی از نزدیک شدن دو طرف به توافق دیده شد.
اوپک در این گزارش تاکید کرد انتظارات قوی برای رشد اقتصاد جهانی 
در سال 2022 وجود دارد. این موارد شامل مهار بهتر همه گیری کووید ۱۹ به 
خصوص در کشورهای نوظهور و در حال توسعه است که کمک می کندباعث 
شود تقاضا برای نفت در سال 2022 به سطح پیش از شیوع هم گیری ویروس 
کرونا بازگردد. این گروه پیش بینی کرد رشد اقتصاد جهانی از 5.5 درصد در 
سال 202۱ به ۴.۱ درصد در سال آینده کاهش پیدا می کند اما همچنان با 
اقدامات محرک مالی دولتی پشتیبانی می شود و این دورنما تا حدود زیادی 

به تحوالت پیرامون کووید ۱۹ بستگی خواهد داشت.
بینی که عرضه غیراوپک  این پیش  با  اوپک نشان می دهد  تحلیل 
رشد بسیار آهسته تری از تقاضا خواهد داشت، بنابراین اوپک فرصت خواهد 
داشت سهم بازار خود را افزایش دهد چرا که تقاضا برای نفت این گروه ۱.۱ 
میلیون بشکه در روز در سال میالدی آینده افزایش پیدا کرده و به 2۸.۷ 
میلیون بشکه در روز می رسد. تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه اول سال 
2022 به 2۶.۴ میلیون بشکه در روز می رسد که حدود ۴00 هزار بشکه در 
روز باالتر از تولید ژوئن خواهد بود. با فرض اینکه سهم اوپک از محدودیت 
عرضه تا پایان امسال 325 هزار بشکه در روز باشد، تولید این گروه تا سه 
ماهه اول سال 2022 باالتر از تقاضا خواهد. گروه اوپک پالس که متشکل 
از 23 کشور است، در حال حاضر تولید نفت خود را 5.۸ میلیون بشکه در 
روز محدود نگهداشته و تحلیلگران تا حدود زیادی موافقند که باید بخشی 
از این محدودیت عرضه تسهیل شود تا از کمبود عرضه در بازار و افزایش 
باالترین  به  اینکه  از  بیشتر قیمتها جلوگیری شود. قیمت نفت برنت پس 
حد از اکتبر سال 20۱۸ صعود کرد، عقب نشینی کرده اما همچنان بیش از 
50 درصد افزایش از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون نشان می دهد که 

منعکس کننده تداوم خروج جهان از بحران همه گیری کووید ۱۹ است.
عرضه  افزایش  دورنمای  تاثیر  تحت  جهانی  بازار  قیمت  شاخصهای 
نفت  ذخایر  مطلوب  چندان  نه  هفتگی  آمار  و  پالس  اوپک  تولیدکنندگان 
و فرآورده های نفتی آمریکا در معامالت روز پنج شنبه یک درصد سقوط 
کردند. نفت برنت با ۷3 سنت کاهش، به ۷۴ دالر و سه سنت در هر بشکه 
رسید و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹0 سنت کاهش، به ۷2 دالر و 
23 سنت در هر بشکه رسید.آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش 
ماهانه خود که ۱۴ ژوئیه منتشر کرد، خوش بینی کمتری نشان داد و پیش 
میلیون   ۹۶.۴ در سال 202۱ حدود  نفت  برای  تقاضای جهانی  کرد  بینی 
بشکه در روز و در سال 2022 حدود ۹۹.5 میلیون بشکه در روز خواهد بود.

طبق گزارش اوپک، ذخایر نفت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
2۱.۷ میلیون بشکه پایین میانگین پنج ساله  )20۱5 تا 20۱۹( قرار دارد که 

سطح هدف گذاری شده از سوی گروه اوپک پالس است.
در بخش عرضه اوپک انتظار دارد عرضه غیراوپک در سال 202۱ به 
۶3.۷۶ میلیون بشکه در روز برسد که 30 هزار بشکه در روز باالتر از برآورد 
ماه پیش این گروه است و برای سال 2022 عرضه غیراوپک 2.۱ میلیون 
بشکه در روز رشد می کند. در نتیجه تقاضا برای نفت اوپک در سال 202۱ 
به 2۷.۶5 میلیون بشکه در روز و برای سال 2022 به 2۸.۷ میلیون بشکه 
در روز می رسد. آمار سال 2022 باالتر از تقاضا برای نفت اوپک در مارس 

سال 2020 خواهد بود که هنوز همه گیری آغاز نشده بود.
ثانویه که دبیرخانه اوپک  بر اساس گزارش پالتس، اطالعات منابع 
برای رصد تولید اعضای این گروه استفاده می کند، نشان داد اوپک مجموعا 

2۶.03 میلیون بشکه در روز نفت در ژوئن تولید ک
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک کارشناس اقتصادی:
بخش خصوصی منتظر رفع تحریم هاست

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشت: اگر تحریم ها 
دو کشور  از طرف  میلیارد دالر  تجارت 30  به حجم  برداشته شود می توانیم 
برسیم. متاسفانه االن تجارت دو کشور بسیار کم است و سال گذشته این رقم 

به ۴ میلیارد دالر رسید.
مهرداد سعادت در مورد تاثیر لغو یا کاهش احتمالی تحریم ها علیه ایران بر 
تجارت ایران و ترکیه اظهار کرد: ما قبال حجم تجارت 2۱  میلیارد دالری را با 
ترکیه تجربه کرده ایم. امیدواریم به محض اینکه مشکل تحریم ها کاهش پیدا 
کند یا لغو شود، به آن روزها برگردیم و حتی حجم تجارت خود را از آن میزان 
نیز افزایش دهیم. چراکه کشور ما حدود ۱5میلیارد دالر از کاالهایی دارد که 
می توانیم به ترکیه صادر کنیم، ترکیه هم کاالهایی دارد که در ایران مزیت دارد.

وی افزود: اگر تحریم ها برداشته شود می توانیم به حجم تجارت 30 میلیارد 
دالر از طرف دو کشور برسیم. متاسفانه االن تجارت دو کشور بسیار کم است و 
سال گذشته این رقم به ۴ میلیارد دالر رسید. ما بی صبرانه منتظریم که مشکل 
تحریم ها رفع شود تا بخش خصوصی بتواند نقش خود را در این بازار ایفا کند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به مسئله FATF گفت: 

بهانه آخر بسیاری از بانک ها موضوع FATF است، اما در مورد ترکیه مانع چندان 
جدی نیست. اما اگر همین تحریم ها برداشته شود نگرش و دیدگاه ها تغییر می کند 

و به سمت افزایش تجارت با ترکیه می رویم.
وی تصریح کرد: خوشبختانه بین تجار ترک به شدت عالقه برای افزایش 
تجارت با ایران وجود دارد، برندهای ترک همیشه مشتاق هستند که در بازار 
کشور ما که بازار بسیار شگفت انگیزی برای آنها است حضور داشته باشند. این 
نکته بسیار مهم است که ایران بهشت برندهای ترک است، هر یک از این برندها 
اگر در ایران سرمایه گذاری کنند با یک بازار بسیار شگفت انگیز مواجه می شود.

سعادت همچنین خاطرنشان ساخت: بیشترین تاثیر تحریم ها در تجارت با 
ترکیه در حوزه فرآورده های نفتی است. ترکیه نمی تواند از ما مشتقات نفت، گاز 
و پتروشیمی را بخرد و اگر هم این کار را انجام دهد همراه با شک و تردید و 
احتیاط خواهد بود تا برای جابجایی پول به مشکل برنخورد و تجار این کشور 
آسیب نبینند. مشکالت مربوط به انتقال پول، افتتاح LC و ... موثر بوده اند تا 

نتوانیم تجارت خود با ترکیه را حدی که دو طرف می خواهند برسانیم

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران اظهار داشت: سوال ما از 
رییس سازمان مالیاتی این است که آیا 
ماده ۹۷ قانون مالیاتی اجرا می شود؟ اگر 
پاسخ مثبت است، مشخص کنند که در 
پر  مالیاتی  اظهارنامه   تعداد  چه  کشور 
شده و چه تعداد آنها مورد بررسی قرار 

گرفته است.
قانون  مورد  در  جبالبارزی  عباس 
مالیاتی  اظهارنامه های  رندوم  بررسی 
توسط سازمان مالیاتی که باید از امسال 
شروع می شد، اظهار کرد: بر اساس ماده 
۹۷ قانون مالیات، سازمان مالیاتی می تواند 
اظهارات مالیاتی را بدون رسیدگی قبول 
کند. یعنی بخشی را مورد رسیدگی قرار 
داده و برخی را بدون رسیدگی بپذیرد و 
بعد در راستی آزمایی اگر متوجه شد که 
اطالعات درست نبوده هم آنها را جریمه 
کند و هم مالیات بیشتری بگیرد. اسم 
ریسک  مبنای  بر  مالیات  روشی  چنین 
به  رسیدگی  و  بررسی  آن  در  که  است 

صورت رندوم است.
این  که   ۹5 سال  از  افزود:  وی 
قانون تصویب شد به سازمان مالیاتی 3 
سال فرصت داده شد که بتوانند سیستم 
جامع مالیاتی را پیاده کند. از آنجا که چند 
ماهی است رسیدگی به اظهارنامه های 
سازمان  شده،  شروع   ۹۸ سال  مالیات 
مالیاتی اعالم کرده که قانون ماده ۹۷ را 
اجرا می کند و رسیدگی به صورت رندوم 

انجام می شود. فعاالن اقتصادی نیز انتظار 
دارند این اتفاق رخ دهد.

جبالبارزی با انتقاد از سازمان مالیاتی 
اطالعاتی  اساس  بر  ولی  کرد:  تصریح 
اظهارنامه ها  همه  تقریبا  داریم  ما  که 
بنگاه هایی  مگر  است  بررسی  حال  در 
اجرا  قانون  بنابراین  بودند،  زیان ده  که 
نمی شود. تبعات این موضوع این است 
که با بررسی همه اظهارنامه ها به طور 
طبیعی دقت کار کاهش می یابد، با کم 
بودن زمان بررسی هر پرونده بسیاری از 
هزینه ها را رد می کنند و میزانی مالیات 
می نویسند. فعال اقتصادی هم این میزان 
را قبول نمی کند و کار به هیئت های حل 
اختالف می کشد و مشخص هم نیست 

که بتواند ثابت کند یا خیر.
صنایع  کمیسیون  رییس  نایب 

اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان ساخت: 
یک  سمت  به  که  خواسته  قانون گذار 
سیستم مالیاتی استاندارد بر مبنای اعتماد 
به مودیان بچیند. در این سیستم عالوه 
اینکه زمان کافی برای رسیدگی به  بر 
اظهارنامه هایی که به طور رندوم انتخاب 
فعاالن  مابقی  خیال  دارد  وجود  شده اند 
اقتصادی راحت می شود که اظهارنامه آنها 
پذیرفته می شود.وی در ادامه افزود: اینکه 
از بین ۱000 اظهارنامه ۹۹5 اظهارنامه 
بررسی شود دیگر مالیات بر مبنای ریسک 
بنگاه های  فقط  ما  اطالع  نیست. طبق 
نمی گیرند  قرار  رسیدگی  مورد  زیان ده 
که نشان می دهد تقریبا ۸0 تا ۹0 درصد 
ما  بررسی می شوند. سوال  اظهارنامه ها 
از رییس سازمان مالیاتی این است که 
آیا ماده ۹۷ قانون مالیاتی اجرا می شود؟ 

اگر پاسخ مثبت است، مشخص کنند که 
در کشور چه تعداد اظهارنامه  مالیاتی پر 
شده و چه تعداد آنها مورد بررسی قرار 
گرفته است. بررسی ما از بنگاه ها نشان 
می دهد آمار رسیدگی بیش از ۸0 درصد 
بوده است. اگر هم بگویند که رسیدگی 
تقریبا کامل در حال انجام است هم که 

خالف قانون عمل می کنند.
اینکه  بر  تاکید  ضمن  جبالبارزی 
از  مالیاتی  سازمان  طرف  از  حمایتی 
تولیدکنندگان انجام نمی شود گفت: قرار 
بوده که آقایان امسال از تولید پشتیبانی 
و حمایت کنند، اما حتی متن قانون را 
هم اجرا نمی کنند. طبق قانون سازمان 
مالیاتی ظرف سه سال باید طرح نظام 
جامع مالیاتی را اجرا می کرد. از نظر ما 

این قانون اجرا نمی ش

عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران:

سازمان مالیاتی حامی تولیدکنندگان نیست



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1790- شنبه 26 تیر 41400 زمین ایران 

سمیه  مقدس  مشهد 
باقرزاده-مدیر بهره برداری 
اشاره  با  استان  گاز  شرکت 
اول  رتبه  رضوی  خراسان  اینکه  به 
و  تولیدی  واحدهای  به  گازرسانی 
صنعتی کشور را دارد، گفت: سیاست 
ما گازرسانی در حداقل زمان ممکن 

به متقاضیان صنعتی است.
نحوه  درباره  دشتی  فرشید   
تولیدی  حدهای  وا به  نی  زرسا گا
حوزه  فعاالن  کرد:  اظهار  صنعتی 
گاز  ز  ا برخورداری  برای  صنعت 
طبیعی می توانند با مراجعه به اداره 
گاز منطقه ای که واحد صنعتی آنها 
را  اولیه  نام  ثبت  دارد  قرار  آن  در 
انجام داده و نسبت به تکمیل فرآیند 
اشتراک پذیری اقدام کنند. در صورت 
روز   2۱ طی  مدارک،  بودن  تکمیل 
کاری ابالغیه مربوطه صادر می شود.

مراحل  مورد  در  افزود:  وی   

بودن  متغیر  به  توجه  با  هم  اجرایی 
مشخصات  و  میزان   ، طرح  نقشه 
شبکه مورد نیاز،  زمان اجرا متفاوت 
سیاست  اینکه  بیان  با  است .دشتی 
در  یمن  ا گازرسانی  ز،  گا شرکت 
متقاضیان  به  ممکن  زمان  حداقل 
حاضر  حال  در  افزود:  است  صنعتی 
بیش از ۱5000 مشترک صنعتی در 
سراسری  شبکه  به  رضوی  خراسان 

 ،۱3۹۹ سال  در  هستند.  متصل  گاز 
تولیدی صنعتی در  تعداد ۸2۶ واحد 
این استان گازدار شد که این برنامه 
ر  ا هز  ۱33 یگزینی  جا بر  عالوه 
خراسان  مایع،  سوخت  مترمکعب 
گازرسانی  اول  رتبه  در  را  رضوی 
کشور  صنعتی  تولیدی  واحدهای  به 

قرار داد.
وی یادآور شد: بر اساس گزارش 

شرکت ملی گاز ایران تا پایان سال 
۱3۹۹، تعداد ۱۱۶۸ واحد تولیدی و 
از محل  صنعتی در خراسان رضوی 
موانع  رفع  قانون   ۱2 ماده  اعتبارات 
تولید رقابت پذیر و مستند به مصوبه 
که  شدند  گازرسانی  اقتصاد  شورای 
باعث صرفه جویی ۶۶ میلیون و ۸۶۱ 

هزار لیتر سوخت مایع شده است.
گاز  شرکت  کرد:  اضافه  دشتی 
جاری  سال  در  رضوی  خراسان 
به  گازرسانی  در  تسهیل  هدف  با 
مت  خد میز   ، صنعتی ن  ضیا متقا
ستاد  ساختمان  در  را  اختصاصی 
رضوی  خراسان  گاز  برداری  بهره 
واقع در خیابان  »مهندس« مشهد 
متقاضیان  است.  کرده  اندازی  راه 
می توانند عالوه بر مراجعه حضوری 
تلفن  شماره  طریق  از  همچنین   ،
پیگیری  به  نسبت   3۷0۷32۱2

درخواست های خود اقدام کنند.

پشتیبانی از تولید با گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی
 در خراسان رضوی

۱۵۰۰ خانوار مددجو استان ایالم پشت نوبت دریافت 
مسکن هستند

ایالم_مدیر کل بهزیستی استان ایالم گفت: در حال حاضر ۱500 
خانوار از خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان پشت 

نوبت دریافت مسکن هستند.
به  رسانه  اصحاب  با  مجازی  خبری   نشست  در  همتی  زهرا   ،
اظهار  شد،  برگزار  مجازی  فضای  در  که  بهزیستی  هفته  مناسبت 
آسیب  از  پیشگیری  بهزیستی  سازمان  مهم  وظایف  از  یکی  داشت: 
های اجتماعی و معلولیت ها است که در این راستا آموزش های الزم 

در دستور کار قرار دارد.
سازمان  توانبخشی  مراکز  افراد  درصد  صد  اینکه  بیان  با  وی 
از  افزود: 335 نفر  اند،  برابر کرونا واکسینه شده  بهزیستی استان در 
نیز  اقامت دارند  افراد سالمند و معلولینی که در مراکز تحت پوشش 

واکسینه و دوز دوم این واکسن را نیز دریافت کرده اند.
مدیر کل بهزیستی ایالم گفت: در حال حاضر ۱۶ هزار و 3۱۴ 
خانوار تحت پوشش بهزیستی در ایالم فاقد مسکن هستند که از این 

تعداد ۱500 خانوار پشت نوبت دریافت مسکن قرار دارند.
وی ادامه داد: همچنین 20 هزار و ۸۸0 خانوار معادل ۴2 هزار و 
2۸۷ نفر مددجو تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارد که از این 

تعداد 3۱ هزار 3۴۶ نفر مستمری دریافت می کنند.
همتی با اشاره به اینکه یکی از راه های توانمند سازی معلولین 
ایجاد اشتغال برای مددجویان می باشد، یاداور شد: در این راستا سال 
گذشته مبلغ 3۱0 میلیارد ریال تسهیالت با سقف 500 میلیون ریال 

برای تعداد ۸۸۴ نفر تحت پوشش این سازمان پرداخت شده است.
تحت  مراکز  در  مددجویان  بکارگیری  همچنین  داد:  ادامه  وی 
فرمایی  خویش  و  کارفرمایی  های  بیمه  پرداخت  بهزیستی،  نظارت 
افراد تحت پوشش و افتتاح مراکز مثبت زندگی از دیگر برنامه های 

مهم سازمان برای ایجاد اشتغال در بین جامعه هدف است.
مدیرکل بهزیستی ایالم اضافه کرد: در طول  سال گذشته  2۹۸ 
و  جذب  مردمی  مشارکت  ریال  میلیارد   ۷3 احداث،  مسکونی  واحد 
بیش از ۱۷ میلیارد ریال وسایل توانبخشی بین افراد دارای معلولیت 

و سالمند توزیع شده است.
وی با اشاره به رویکرد شفاف سازی خدمات این سازمان گفت: 
الکترونیکی ایجاد که بسیاری از فعالیتهای  در این زمینه ۴0 سامانه 

بهزیستی از این شیوه به مددجویان ارایه می شود.
همتی افزود: از سال ۹۶ تاکنون حدود 300 کودک کار در ایالم 
شناسایی شده که ۸3 نفر از این تعداد مربوط به سال گذشته است، 
افراد مهمترین دغدغه سازمان بهزیستی بوده  تحصیل و هویت این 

که در این راستا گام های مثبتی برداشته شده است.
گام  در  بهزیستی  شعار  با  بهزیستی  هفته  تیرماه   2۸ لغایت   22
خانواده  در  اجتماعی  سالمت  محوری،  محله  سازی،  هوشمند  دوم؛ 

نامگذاری شده است.

رشد ۲۳ درصدی درآمدهای استان ایالم

 ایالم -  آذر یعقوبیان :  مدیرکل امور اقتصاد و دارایی ایالم با 
تشریح عملکرد سه ماهه نخست سال جاری دستگاه های تابع وزارت 
اقتصاد و دارایی گفت: درآمدهای ایالم نسبت به مصوب 32 درصد 

رشد یافته است.
و  اقتصادی  امور  وزارت  تابعه  ادارات  نشست شورای هماهنگی 
حضور  با  جاری  سال  نخست  ماهه  سه  عملکرد  محوریت  با  دارایی 
مدیران دستگاه های تابعه در سالن جلسات اداره کل امور اقتصاد و 

دارایی استان ایالم برگزار شد.
پنج ساله  از تالش های  قدردانی  با  این نشست  در  فیض اللهی 
اداره  این  راه اندازی  اموال تملیکی توسط مسعود شادمان و  مدیریت 
و تالش های شبانه روزی ایشان، برای وی آرزوی سالمتی و برای 

مدیریت جدید، آرزوی توفیق و سربلندی کردند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی ایالم، ضمن تبریک هفته مالیات، 
عزم و اراده و گام های استوار تالشگران و مجاهدان خستگی ناپذیر 
عرصه مالیاتی را در تحقق اهداف و آرمان های واالی اقتصادی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران، قابل تقدیر دانست و رشد درآمدهای 

استان توسط این مجموعه را قابل توجه عنوان کرد.
وی در ادامه در خصوص درآمدهای استانی گفت: در سه ماهه 
نخست سال جاری 23 درصد نسبت به مصوب رشد داشته ایم، که ۹۷ 
درصد این درآمدها حاصل زحمات مجموعه مالیاتی استان بوده است. 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی افزود: همه دستگاه ها در سال 
گذشته تالش کردند به طوری که در سایر درآمدهای استانی نیز با 

یک رشد 50 درصدی و قابل مالحظه ای مواجه بوده است.
فیض الهی تصریح کرد: در بحث مالیاتی و در مقایسه با سه ماهه 
سال گذشته ۸۱ درصد رشد داشته ایم که از این بابت و در خصوص 

وصول درآمدها از مجموعه مالیاتی تشکر می کنیم. 
همه  پیگیری  با  مولدسازی  بحث  خصوص  در  داد:  ادامه  وی 
دستگاه ها سال ۹۹ از محل مولد سازی رشد خوبی را شاهد بودیم و 
۴2 ملک به عنوان مازاد شناسایی و هفت ملک از آنها به فروش رفته 
و ۱۸ میلیارد تومان در سال گذشته، از این بابت درآمدزایی بوجود آمده، 
که کل این درآمدها اعتبارات هزینه ای است که به استان تزریق شده 
که نقش مهمی در پوشش کسری اعتبارات استان نیز ایفا کرده است.

وی بیان داشت: در بحث وصول مطالبات و بدهی های دولت، در 
بحث اوراق تسویه و تهاتر، امسال همچون سال گذشته رشد خوبی را 
در این قسمت شاهد بوده ایم، که حجم بیشتر آن را حوزه مالیاتی و 
بانکی در بر گرفته اند و قدم بسیار بزرگی برداشته شده ، به اینصورت 
که ۸۷ میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی استان افزوده شده است و 

همین مقدار هم از مطالبات و بدهی های دولت کسر گردیده است.

وضعیت آب در استان مرکزي« قرمز« است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در جلسه شوراي اداري 
اظهار داشت : استان مرکزي در وضعیت قرمز و بحراني در حوزه آب قرار دارد.

مهندس یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي در جلسه شوراي اداراي استان  که در روز دوشنبه 2۱ تیرماه برگزار شد 

، گزارشي از وضعیت منابع و مصارف آب استان ارائه نمود.
وي با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب در استان مرکزي گفت : 
این شرکت ضمن فرهنگ سازي مصرف بهینه آب با  اطالع رساني از طریق 
قبوض به مشترکین جهت رعایت الگوي مصرف و سایر فعالیت هاي فرهنگي 
، مشوق هایي همانند آب امید مبني بر حذف هزینه مصارف پایین و با اعمال 
مدیریت فشار در شبکه هاي آب تالش دارد از افزایش مصرف جلوگیري نماید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي افزایش تعرفه به شکل 
تصاعدي را یکي از عوامل موثر در کاهش مصرف آب دانست و افزود : استان 
مرکزي به دلیل اینکه در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده از لحاظ رنگ 

بندي جزو استانهاي قرمز رنگ است و در وضعیت بحراني قرار دارد.
وي در بخش دیگري از سخناني خود بیان داشت : ۹۹/۹۹ درصد جمعیت 
شهري این استان به غیر  از برخي حاشیه نشینان شهرهاي پرجمعیت زیر پوشش 

شبکه آبرساني قرار دارند.
مهندس عرفاني نسب افزود: از یک هزار و ۱۱3 روستاي استان، ۸5۶ روستا 
معادل ۹0 درصد جمعیت روستایي زیر پوشش شبکه آب قرار دارند و چنانچه 30 
روستاي شناسایي شده استان همکاري مي کردند که زیر پوشش این شبکه قرار 
گیرند، ۹5درصدجمعیت روستایي در دایره شمول خدمات آبرساني قرار مي گرفت.

وي، جمعیت تحت پوشش فاضالب شهري استان مرکزي  را ۷0درصد 
عنوان کرد و گفت: ظرفیت تصفیه  فاضالب استان ۷5درصد است و اکنون 3۱3 

هزار آحاد مشترک را زیر پوشش قرار مي دهد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي بیان کرد: ۷2۱ حلقه چاه 
در شهر ها و روستاها ، ۱۴۶ دهنه چشمه و 2۸ رشته قنات در این استان فعال 
است و اکنون نگراني ها از خشکي قنوات و چشمه ها است که در این راستا بحث 

جیره بندي منابع آبي مطرح است.
مهندس عرفاني نسب با بیان اینکه ۱۴ تصفیه خانه فاضالب این استان در 
شهرها و روستاها در مدار بهره برداري است، افزود: از مجموع یک هزار و 532 
لیتر بر ثانیه پساب خروجي تصفیه خانه هاي فاضالب  استان مرکزي،  ، تنها 
۱20 لیتر بر ثانیه به صورت هدفمند استفاده مي شود و بقیه  قابلیت واگذاري دارد.

وي از اجراي گام  سوم ساخت تصفیه خانه فاضالب در شهرهاي اراک و 
خمین در حال حاضر خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي تاکید کرد: ۱2 درصد 
مشترکان استان مشمول طرح آب امید هستند و بیش از 5۴ درصد آنان نیز 

مصرف دو برابر و بیش از 2 برابر الگوي مصرف دارند.
مهندس عرفاني نسب در خصوص وضعیت تنش آبي در استان مرکزي 
بیان نمود : در بحراني ترین وضعیت سال گذشته، 30 روستا آبرساني سیار شده 
است و از ابتداي امسال تا کنون ۱۸ روستا داراي مشکل کمي و ۱۴ روستا داراي 
مشکل کیفي بوده اند که ۹۸0 سرویس آبرساني سیار براي آن ها انجام شده 
است و پیش بیني مي شود در بدترین وضعیت در سال جاري ۱25 روستا نیاز 

به آبرساني سیار داشته باشند.

فاز اول بزرگراه شمالی تا ۲۰ روز آینده بهره برداری شود
دبیر دوم و رئیس کمیسیون عمران، ترافیک و حمل و نقل شورای شهر 
کرج گفت: تالش می کنیم طی 20 روز آینده فاز نخست بزرگراه شمالی بهره 
برداری شود.مهدی حاجی قاسمی در حاشیه بازدید از پروژه های مهم عمرانی 
سطح شهر که همراه با محمدحسین خلیلی اردکانی، حسین محمدی، فریده بزنی 
بیرانوند و سارا دشت گرد از اعضاء شورای اسالمی شهر، علی اصغر کمالی زاده 
شهردار کرج و علی اصغر همتی معاون فنی و عمرانی وی و تعدادی از مدیران 
و مشاورین و عوامل پروژه ها صورت پذیرفت، در جمع خبرنگاران گفت: اعضاء 
کمیسیون عمران امروز از چهار پروژه راهبردی و مهم بازدید به عمل آوردند و 
موانع پیش روی آنها جهت بهره برداری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

وی افزود: در خصوص بزرگراه شمالی آنچه مشاهده گردید روند مطلوب پروژه 
بود که در محدوده طالقانی تا خیابان محمودآباد با انجام عملیات آسفالت ریزی 
می توان آن را ظرف مدت 20 روز آینده مورد بهره برداری قرار داد که این مهم 
در تسریع تکمیل فازهای بعدی نیز تاثیرگذار خواهد بود و طی بازدید بر تعامل 
و همکاری بیشتر فی مابین مجری و پیمانکار تاکید شد.این مسئول با اشاره به 
بازدید از پروژه تقاطع ماهان – آزادی واقع در سه راه رجائی شهر عنوان کرد: 
این پروژه دارای بیش از ۷0 درصد پیشرفت فیزیکی است که مراحل خاکبرداری 
و جداره سازی دیواره ها را پشت سر می گذارد و متاسفانه به جهت تاثیر قطعی 
های اخیر برق بر روند تولید سیمان کار تا حدودی ُکند پیش می رود و امیدواریم 
)تاکید می کنم پیش بینی می شود( بتوانیم طرح را ظرف یک ماه آینده زیر بار 
ترافیکی قرار دهیم.عضو دوره پنجم شورای اسالمی شهر کرج خاطر نشان کرد: 
همچنین فرصت یافتیم تا از پروژه پیاده راه آزادی بازدید داشته باشیم که اکنون 
عملیات سنگ فرش کاری در محدوده فلکه دوم در حال انجام است و با انجام 
نصب کلکتورها و روکش آسفالت ظرف 20 روز آینده می توان شاهد بهره برداری 
از آن بود.حاجی قاسمی در پایان ضمن قدردانی از عوامل اجرایی پروژه ها، نظارت 
را رسالِت اصلی پارلمان شهری دانست و تاکید کرد که سیاست راهبردی کمیسیون 
عمران از ابتدای دوره تاکنون بازدیدهای مستمر و نظارت بر حسن اجرای پروژه 
ها و انتقال دیدگاه ها و تذکرات الزم به پیمانکاران و مدیران مربوطه بوده است 
و الحمدهلل این روند تا روزهای پایانی دوره به خوبی در حال پیگیری می باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل خبرداد؛
 دولت الکترونیک یک ضرورت است و نه انتخاب

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در جلسه کمیته دولت الکترونیک ؛ 
هوشمندسازی ارایه خدمات را ضرورت عصر نوین دانست و از رویکرد این شرکت 

در قبال توسعه دولت الکترونیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر 
عامل این شرکت با اعالم این خبر گفت: یکی از مهم ترین اقدامات در این زمینه، 
اجرای نظام حذف کاغذ تا حد امکان در جریان بروکراسی اداری و دیجیتالی 
شدن است، که در این زمینه شرکت گاز استان طی سالهای اخیر با ایجاد بایگانی 
الکترونیک و ارایه خدمات در میز خدمت الکترونیکی گامهای موثری را در نهادینه 

سازی دولت الکترونیک برداشته است.
وی در ادامه دولت الکترونیک را ضرورت دنیای مدرن عنوان نمود و ابراز 
داشت: در شرایط کنونی دولت الکترونیک یک ضرورت می باشد و نه انتخاب 
چرا که رضایتمندی مشترکین مهمترین اصل در شرکتهای گاز استانی است و 
الحمداهلل در این زمینه با توجه به رضایتمندی بیش از ۸0 درصدی توانسته ایم 

جایگاه مناسبی را کسب نمائیم.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به ارایه خدمات 22 گانه 
بصورت الکترونیکی در وبسایت شرکت گاز استان اشاره نمود و اظهار داشت: 
دوران کرونا فرصت مغتنمی است برای روشنگری در رابطه با منافع ایجاد دولت 
الکترونیک و در این رابطه شرکت گاز استان با رویکرد توسعه خدمات الکترونیکی 
و کاهش مراجعات مردمی اقدام به ایجاد میز خدمت الکترونیکی نموده است 
که مشترکین می توانند با ورود به این بخش از طیف وسیعی از خدمات این 
شرکت بهره مند گردند.اسماعیلی با بیان این موضوع که در حال حاضر اکثریت 
خدمات ارایه شده به مشترکین از طریق میز خدمت الکترونیکی و در کوتاهترین 
زمان قابل ارایه است ، افزود: نمایش لیست قبوض، نمایش لیست پرداخت ها، 
اعالم کارکرد، تغییر نام، اصالح شماره موبایل، درج کد ملی، اصالح مبلغ قبض، 
درخواست تست کنتور و ... نمونه ای از خدمات ارایه شده در بستر وبسایت شرکت 
گاز استان اردبیل می باشد که با ایجاد زیرساختهای مناسب و با برنامه ریزی های 
منسجم و به منظور توسعه خدمات الکترونیک در دستور کار این شرکت قرار دارد.

راهروهای  در  مردم  رجوع، عدم سرگردانی  ارباب  تکریم  پایان  در  وی 
اداری و جلوگیری از فساد اداری از جمله اهداف اصلی راه اندازی میز خدمت در 
ادارات عنوان نمود و گفت: با راه اندازی میز خدمت، ارباب رجوع از طریق یک 
میز کلیه خدمات خود را دریافت می کند و با ایجاد لینک میز خدمت الکترونیکی 
در وبسایت شرکت گاز استان به آدرس )www.nigc-ar.ir( از مردم انتظار 
داریم که با استفاده از خدمات الکترونیک ضمن کاهش هزینه هاي خود و دولت 
در ارائه خدمات در سریعترین زمان و با کیفیت مطلوب از خدمات شرکت گاز 

استان اردبیل بهره مند شوند.

مشــهدمقدس ســمیه باقرزاده-
حجت االســالم و المســلمین مروی 
تمــام بخش هــای و شــرکت های 
ــه  ــدس را ب ــتان مق ــن آس ــه ای تابع
صرفهجویــی حداکثــری در مصــرف 

بــرق مکلــف کــرد.
 حجــت االســالم والمســلمین 
احمــد مــروی، تولیــت آســتان 
قــدس رضــوی در جلســه شــورای 
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــن آس معاونی
کــه در تــاالر والیــت حــرم مطهــر 
رضــوی برگــزار شــد، بــا اشــاره به 
مشــکالتی کــه قطعــی بــرق بــرای 
ــراز  مــردم ایجــاد کــرده اســت، اب
کــرد: تمامــی بخش هــای آســتان 
مدیریــت  بــه  موظــف  قــدس 
ــه  ــرژی و صرف ــرف ان ــه مص بهین
جویــی حداکثــری در مصــرف برق 
هســتند، از ایــن رو مجموعه هــای 
اداری ضمــن اســتفاده حداقلــی 
بایــد  برودتــی  سیســتم های  از 
در  جویــی  صرفــه  بــه  نســبت 
مصــرف بــرق توجــه جــدی داشــته 

ــند. باش
ــی در  ــه جوی ــت: صرف وی گف
مصــرف بــرق عــالوه بــر بخشــهای 
اداری آســتان قــدس در حــرم مطهر 
نیــز بایــد صــورت پذیــرد، اکنون که 
مــردم در زحمــت هســتند مــا بایــد 
ــرورت  ــه ض ــی ک ــرای بخش های ب
کاهــش  را  روشــنایی  رد،  نــدا
دهیــم. ســازمان حــرم مطهــر بایــد 
ــی  ــه بررس ــور ب ــی را مأم گروه های

ــد کــه  ــی کن و شناســایی بخش های
بــرق  قابلیــت کاهــش مصــرف 
قــدس  آســتان  دارند.تولیــت  را 
رضــوی بــا صــدور دســتور تدویــن 
برنامــه صرفــه جویــی مصــرف برق 
حــرم مطهــر رضــوی، اظهــار کــرد: 
ــا،  ــر آب نماه ــال اگ ــوان مث ــه عن ب
غیــر  بخش هــای  و  ه هــا  ر منا
ــوان  ضــروری حــرم مطهــر را می ت
بــدون اینکــه مشــکلی ایجــاد شــود، 
خامــوش کــرد بایــد ایــن کار را 
ــه آن  ــت ک ــت اس ــام داد؛ درس انج
ــت  ــاری تح ــوه معم ــی و جل زیبای
در  امــا  می گیــرد،  قــرار  تأثیــر 
شــرایطی کــه مــردم بــا مشــکالت 
مواجــه هســتند مــا نیــز بایــد الگوی 

ــیم. ــی باش ــه جوی صرف
ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ب وی در ادام
ــز از  ــی و پرهی ــه جوی ــه صرف اینک
اســراف بایــد ســرلوحه بخش هــای 
مقــدس  آســتان  ایــن  مختلــف 
ــی  باشــد، اظهــار کــرد: تمــام دارای
ــدس از  ــتگاه مق ــن دس ــته ای و داش
ــات مــردم  ــذورات و موقوف محــل ن
ــای  ــز از هزینه ه ــذا پرهی ــت، ل اس
غیــر ضــروری، اســتفاده صحیــح و 
ــک  ــزات ی ــع و تجهی ــه از مناب بهین
ــام  ــده تم ــه برعه ضــرورت و وظیف
ــتان  ــن آس ــان ای ــا و کارکن بخش ه

ــدس اســت. مق
ــلمین  ــالم والمس ــت االس حج
ز  ا ری  بســیا  : د فــزو ا مــروی 
تجهیــزات اداری موجــود در انبارها 

ــدد  ــی مج ــا تعمیرات ــوان ب را می ت
اســتفاده  و  بهره بــرداری  مــورد 
بســیاری  مــوارد  در  و  داد  قــرار 
نیــاز بــه خریــداری مجــدد نیســت، 
بــی  رفــت  هــدر  از  امــر  ایــن 
جهــت منابــع و اســراف جلوگیــری 

. می کنــد
مدیــران خــود بایــد مدافــع 
حقــوق قشــر مظلــوم کارگــر باشــند

تولیــت آســتان قــدس رضــوی 
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در 
خــود بــا اشــاره بــه دریافــت بعضــًا 
ــرد  ــر دیرک ــی ب ــی مبن گزارش های
کارگــران،  حقــوق  پرداخــت  در 
ابــراز کــرد: تأخیــر در پرداخــت 
حقــوق کارگــران بــه هیــچ عنــوان 
ــژه در  ــه وی ــول نیســت، ب ــل قب قاب
شــرایطی اقتصــادی کنونــی جامعــه 
ــف  ــهای مختل ــران بخش ــد مدی بای
آســتان قــدس نســبت بــه پرداخــت 
بــه موقــع حقــوق کارگران حســاس 
بــوده و بــا برنامــه ریــزی تدابیــری 
را بیندیشــند کــه واریــز حقــوق 

ــد. ــر نیفت ــه تأخی ــران ب کارگ
وی بــا بیــان اینکــه تأخیــر 
در پرداخــت حقــوق کارگــران در 
آســتان  از بخش هــای  هیچیــک 
ــح  ــت، تصری ــه نیس ــدس پذیرفت ق
ــی  ــا )ع( راض ــرت رض ــرد: حض ک
نیســتند و از مــا نمیپذیرنــد کــه بــا 
ــان  ــران دستگاه ش ــان و کارگ کارکن
ــم،  ــار کنی ــتگی رفت ــه شایس ــز ب ج
ــی یــک روز هــم شــرعا مجــاز  حت

نیســتیم حقــوق کارگــران را بــه 
ــم. ــر بیندازی تأخی

ــلمین  ــالم والمس ــت االس حج
مــروی ارائــه راهــکار از ســوی 
حقــوق  احقــاق  بــرای  مدیــران 
کارگــران را یکــی از مطالبــات خــود 
آســتان  مختلــف  بخش هــای  از 
قــدس اعــالم کــرد و گفــت: قائــم 
ــه  ــف ب ــدس مکل ــتان ق ــام آس مق
ــگام  ــه هن ــت ب ــر پرداخ ــارت ب نظ
و  شــرکت ها  کارگــران  حقــوق 
ــت،  ــدس اس ــتان ق ــکاران آس پیمان
تمــام مدیــران بایــد دفــاع از حقــوق 
قشــر مظلــوم کارگــر را وظیفــه خود 
بداننــد و نبایــد هیــچ گزارشــی 
مبنــی بــر تأخیــر در پرداخــت حقوق 
ــدس وجــود  کارگــری در آســتان ق

ــد. ــته باش داش
تولیــت آســتان قــدس رضــوی 
همچنیــن در ایــن جلســه مدیریــت 
ــه  ــور ب ــر را مأم ــرم مطه ــی ح عال
ــت  ــرای دریاف ــازوکاری ب ــاد س ایج
خــدام  پیشــنهادات  و  نظــرات 
کــرد و گفــت: همــواره یکــی از 
خــدام  از  بنــده  درخواســت های 
بــه دلیــل ارتبــاط مستقیم شــان 
پیشــنهادات،  ارائــه  زائــران،  بــا 
انتقادهایشــان  و  نظــرات  نقطــه 
ــوده  ــر ب ــرم مطه ــئوالن ح ــه مس ب
ــد  ــرم بای ــی ح ــر عال ــت، مدی اس
ــت  ــرای دریاف ســازوکاری منظــم ب
ــق  ــری و تحق ــرات، پیگی ــن نظ ای

ــد. ــم کن ــا را فراه آنه

حجت االسالم والمسلمین مروی در جلسه شورای معاونین آستان قدس:

تمامی بخش های آستان قدس موظف به صرفه جویی در مصرف برق هستند

دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
ــا  ــالم ب ــتان ای ــکی اس ــوم پزش عل
اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس اعــالم 
ایــالم  اســتان  بهداشــت  وزارت 
از نظــر رعایــت پروتــکل هــای 
ــتان  ــج اس ــف پن ــتی در ردی بهداش
آخــر کشــور قــرار دارد،گفت:میــزان 
رعایــت پروتــکل های بهداشــتی در 
ــدود ۶0 درصــد کاهــش  ــتان ح اس

ــت . ــه اس یافت
ــاون  ــر مع ــی ف ــل صادق جمی
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــا  ــه ب ــان اینک ــا بی ــالم ب ــتان ای اس
ادامــه ایــن وضعیــت خطــر شــیوع 
ــتان  ــا در اس ــروس کرون ــتر وی بیش
یابد،افزود:رعایــت  مــی  افزایــش 
پروتــکل هــا در محــل جایــگاه 
هــای ســوخت و نانوایــی هــای 
کاهــش یافتــه و شــرایط شــیوع 
کرونــا بــا توجــه بــه ســرعت انتقــال 
ــد  ــاک اســت و بای آن بســیار خطرن
دوبــاره حساســیت مــردم نســبت بــه 

رعایــت پروتــکل هــا افزایــش یابــد.
وی از نبــود بنرهــای تبلیغاتــی 
در ســطح شــهر و اماکــن پــر تــردد 
ــت:همه  ــار داش ــرد واظه ــاد ک انتق
ــای  ــند و فض ــای کار باش ــد پ بای
ــدا و  ــا و ص ــانه ه ــازی و رس مج
ــی  ــالم آگاه ــه اع ــیما نســبت ب س
و هشــدارهای ابتــال بــه کرونــا 

ــوند. آگاه ش
دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 

ایــالم  اســتان  پزشــکی  علــوم 
ــالش  ــا ت ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
واکسیناســیون  رونــد  در  تســریع 
بــرای ســنین اعــالم شــده در حــال 
کــرد:  است،خاطرنشــان  انجــام 
آنچــه کــه در بیمارســتانهای تابعــه 
اســت،  مشــهود  دانشــگاه  ایــن 
ــاالی ۷0 ســال  کاهــش بیمــاران ب
ــد کــه  ــا می باش ــه کرون ــال ب مبت

نشــانگر ایــن مطلــب می باشــد کــه 
واکسیناســیون علیــه بیمــاری کرونــا 
در ســالمت ایــن گــروه ســنی تأثیــر 

ــت. ــته اس ــادی داش ــیار زی بس
دکتــر صادقی فر از شــهروندان 
ــردد  ــلوغ ت ــن ش ــت در اماک خواس
نداشــته باشــند و بــا زدن ماســک و 
رعایــت فاصلــه اجتماعــی بــه فکــر 
ســالمت خــود و خانــواده شــان 
باشــند و خطــر شــیوع کرونــا را 

ــد. ــدی بگیرن ج
معــاون بهداشــتی دانشــگاه 
ــا  ــالم ب ــتان ای ــکی اس ــوم پزش عل
ــن  ــب اپلیکیش ــدم نص ــاد از ع انتق
ماســک در بســیاری از دســتگاه 
هــای اجرایــی اســتان و بانــک هــا، 
گفــت : زدن ماســک، نصــب تهویه 
و  اپلیکشــن  انــدازی  راه  و  هــوا 
برنامــه ریــزی بــرای جلوگیــری از 
ــد  ــی توان ــوع م ــاب رج ــع ارب تجم
ــا  ــکل ه ــت پروت ــش رعای در افزای

ــد. ــر باش موث

بر اساس اعالم وزارت بهداشت:

ایالم از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی
 در ردیف پنج استان آخر کشور قرار دارد
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 در دوره مدیریت جدید
اردبیل  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 

خبر داد:
سه ناحیه صنعتی در استان در حال آماده سازی برای 

واگذاری زمین قرار دارند
گفت:  اردبیل  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
مقدمات آماده سازی نواحی صنعتی انگوت، گزاز و هشجین از سال 
گذشته آغاز شده است که با توجه به نیاز مبرم این مناطق به زمین 
صنعتی، تالش می شود هر چه سریعتر این نواحی صنعتی آماده و در 

اختیار متقاضیان قرار داده شود.
استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اردبیل، محمد اهلی ضمن اعالم این خبر گفت: نواحی صنعتی گزاز 
و هشجین در شهرستان 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.
۸2 هکتار  در حدود  گزاز  ناحیه صنعتی  مساحت  داد:  ادامه  وی 
است که در مرحله نخست، 30 هکتار از اراضی این ناحیه آماده سازی 

و در اختیار متقاضیان قرار داده خواهد شد.
آماده  داشت:  اظهار  نیز  هشجین  صنعتی  ناحیه  مورد  در  اهلی 
سازی این ناحیه صنعتی 5 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  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
آماده سازی ناحیه صنعتی انگوت را نیز مناسب ارزیابی کرد و افزود: 
آماده سازی ناحیه صنعتی 2۷ هکتاری انگوت نیز از سال گذشته آغاز 
شده است که در صورت تخصیص اعتبارات الزم، سایر  امکانات از 

قبیل آب، برق، گاز و ... در این ناحیه صنعتی نیز ایجاد خواهد شد.
اهلی احداث ناحیه صنعتی انگوت در این شهرستان تازه تاسیس 
را بسیار حائز اهمیت برشمرد و افزود: 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.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، ادامه روند 
مثبت ایجاد و تامین زیرساخت ها در شهرک های صنعتی استان را 
افزود: همان طور که  اعتبارات مناسب دانست و  منوط به تخصیص 
های  شهرک  از  کشوری  و  استانی  مسئوالن  حمایت  شاهد  تاکنون 
صنعتی بوده ایم، امیدوار هستیم تا با تخصیص اعتبارات مناسب، شاهد 
آبادانی و تکمیل زیرساخت ها در شهرک های صنعتی استان باشیم.

درساختمانهای  انرژی  مصرف  ۲۰درصدی  کاهش 
اداری شرکت گازاستان مرکزی اجرایی شده است

ر  منظو به  : گفت  ی  کز مر ن  ستا ا ز گا کت  شر مل  عا یر مد
به  نسبت  ستان  ا ز گا شرکت  نرژی  ا مصرف  وکاهش  مدیریت 
این  که  وامیداست  داشته  20درصدی  کاهش  قبل  مشابه  دوره 
ومصرف  استفاده  صحیح  فرهنگ  صورت  وبه  یافته  ادامه  روند 

یابد. تجلی  نرژی  زا ا بهینه 
ی  کز مر ن  ستا ا ز گا کت  شر می  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
درکاهش  بسیارمهمی  نقش  گفت:فرهنگسازی  محمدرضاسمیعی 
بهینه  بامصرف  کنونی  ودرزمان  هدداشت  خوا نرژی  ا مصرف 
نیز  ه  یند آ ی  نسلها ی  ا بر نرژی  ا بع  منا ز ا که  ست  ما ظیفه  و ،

کنیم. حفاظت 
گیری  اندازه  رئیس  طالبی  ابوالفضل  گزارش  همین  براساس 
کاهش  جهت  شده  انجام  اقدامات  مرکزی  گازاستان  شرکت  وتوزیع 
راچنین  رفاهی  اجتماعی  خدمات  واحد  باهمکاری  انرژی  مصرف 
ازشیرهای  مصرف،استفاده  کم  ازالمپهای  کردن  برشمرد:استفاده 
چشمی هوشمندجهت روشویی سرویس بهداشتی،استفاده ازپرده های 
هوادرجلوی دربهای ساختمان جهت کنترل دمای ساختمان،خاموش 
سرمایشی  تاسیسات  وغیرضروری،خاموشی  اضافی  المپهای  کردن 
مرکزی یک ساعت قبل ازپایان وقت اداری،تنظیم دمای اتاق توسط 
ترموستات ودرحداستاندارد)2۶تا23درجه سانتیگراد(،اطمینان ازخاموش 
وقت  پایان  از  ازچاپگرو...پس  اعم  مرتبط  کامپیوتروتجهیزات  بودن 
سانتیگراد،به  سروردراستاندارد)2۴تا22درجه  اتاق  دمای  اداری،تنظیم 
حداقل رساندن تجهیزات برودتی اتاق سروروطبقات ساختمان درصورت 
امکان باهمکاری واحدICT،استفاده ازنورطبیعی به جای نورمصنوعی 
درطول روز،بازنگه داشتن حداقل پنجره هاجهت تهویه هوادرصورت 
شهری  کشی  لوله  ازآب  استفاده  کرونا(،عدم  بیماری  دلیل  امکان)به 
ژنراتور  ازدیزل  معابر،استفاده  سبزوشستشوی  فضای  آبیاری  برای 
ناحیه  درساختمانهای  ازساعت)۱۱تا۱۴(  برق  مصرف  اوج  درساعات 
یک وستاد،خاموش نمودن روشناییها درهنگام ترک محل کار،استفاده 
ازطریق  مصرفی  برق  مستمرروند  برودتی،پایش  تجهیزات  ازدورکند 

سامانه برق.

معاون وزیر نفت در امور گاز:
صادرات فرآورده های نفتی؛ فرصتی بی نظیر که تنها 

با بهینه سازی مصرف در کشور امکان پذیر است
آمار بی نظیر بهره مندی ۹5.۱ درصدی جمعیت شهری و روستایی 
کشور از نعمت گاز طبیعی، نشان دهنده زایندگی و رو به توسعه بودن 
صنعت گاز است که باید از این مهم، به نحو احسن و به نفع مردم 
ایران، حسن  استفاده کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز 
منتظرتربتی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با 
مدد همکاری، همیاری  به  امروز که  داشت:  اظهار  این مطلب،  بیان 
 ۹5 سبز  پویش  شاهد  کشور،  نقاط  اقصی  در  گاز  کارکنان  تالش  و 
درصدی گازرسانی در کشور هستیم، باید بدانیم که تنها با در اولویت 
قرار دادن مصرف بهینه گاز و در کل، انرژی، می توانیم خود را وام دار 

نکنیم.  آیندگان 
وی ادامه داد: تاکنون به بیش از 30 هزار روستا با بیش از یک 
با نزدیک ۶50 هزار خانوار  میلیون و ۷۷0 هزار خانوار و ۱۹۴ شهر 
جمعیت  درصد  هم اکنون۹۸.۴  اساس،  همین  بر  و  شده  گازرسانی 
درصد   ۹5 از  بیش  مجموع  در  و  روستایی  جمعیت   ۸۴.۶ و  شهری 
گفته  به  هستند.  بهره مند  طبیعی  گاز  نعمت  از  کشور  کل  جمعیت 
درصد   ۹5 شهری  جمعیت   ،۹2 سال  که  است  حالی  در  این  تربتی، 
و جمعیت روستایی 5۴ درصد و در مجموع ۸5 درصد تحت پوشش 

شبکه گازرسانی قرار داشتند. 
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان این که با این اقدام، عالوه 
بر این که تاکنون بیش از 20 هزار روستا گازدار شده اند، گفت: این 
در حالی است که با این اقدامات،  فرصتی بی نظیر نیز برای صادرات 
فرآورده های نفتی در کشور فراهم شده است. تربتی همچنین از افزایش 
چهار برابری صادرات فرآورده های نفتی به مدد توسعه گازرسانی در 
همچنین  گازرسانی  کرد:  تصریح  و  داد  خبر   ۱3۹2 سال  با  مقایسه 
زمینه ساز افزایش رفاه اجتماعی، اشتغال زایی و حفاظت محیط زیست 

نیز شده است. 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان، خاطرنشان کرد: ورود 
فرصتی  اکنون  که  نفتی  فرآورده های  صادرکنندگان  جمع  به  ایران 
در  مصرف  بهینه سازی  با  که  صورتی  در  می رود،  شمار  به  بی نظیر 
تهدیدی  به  تبدیل  دور،  چندان  نه  آینده ای  در  نباشد،  همراه  کشور 

جدی خواهد شد.

مشهدمقدس زهره وحیدی-مدیرکل بهزیستی 
درصد   ۱0 از  بیش  داشت :  اظهار  رضوی  خراسان 
جمعیت این استان زیرپوشش مستقیم این اداره کل 

قرار گرفته و مستمری دریافت می کنند.
مسعود فیروزی  اظهارداشت : در حال حاضر 
این  افراد واجد شرایط در  و  نفر معلول  200 هزار 
نفر  هزار   ۶50 تا   ۶00 تقریبی  جمعیت  با  استان 
وهم  گرفته  قرار  استان  این  بهزیستی  زیرپوشش 

چنین مستمری دریافت می کنند.
وی اظهارداشت : عالوه بر آن سایر گروههایی 
شنوایی،  ،غربالگری  ،بنیایی  مانند  خدماتی  از  که 
نیز  می برند  بهره   دیگر خدمات حمایتی  و  اوتیسم 
تحت حمایت غیرمستقیم بهزیستی قرار گرفته اند.

امسال هفته  بیان کرد: شعار  فیروزی  مسعود 
بهزیستی در چهل و یکمین سال تاسیس »بهزیستی 
در گام دوم؛ هوشمندسازی، محله محوری و سالمت 
اجتماعی و خانواده«، تعیین  شده است و مد نظر 

قرار دارد.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی   در زمینه 
اختالالت  از  پیشگیری  مراکز  در  درمانی  سقط 
ژنتیک اظهارداشت : در سال گذشته بیش از 300 
مورد ختم بارداری قانونی پس از بررسی های دقیق 
ژنتیکی و مشاوره با مراجع قانونی و دریافت مجوز 

شرعی، انجام شد.
فیروزی ادامه داد: طرح های غربالگری ژنتیک 
معلولیت  دچار  از والدت های  پیشگیری  منظور  به 
مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد دهندگان طرح 
به دنبال این بوده اند که تشخیص، خیلی دقیق باشد و 
در سقط درمانی حداقل ممکن شانس سالمت جنین 

در نظر گرفته شود.
وی گفت: تشخیص نهایی در سقط درمانی به 
عهده  متخصصان ژنتیک و پزشکی قانونی است و 
متخصصان این رشته ها هستند که با مجوز شرعی 
برای این امر تصمیم می گیرند بنا بر این، میزان و 

دقت تشخیص، مبنای علمی و قانونی دارد.
مسعودفیروزی از افزایش مستمری ها و یارانه  
معلولین در سال جاری خبر داد و بیان کرد: به خاطر 
افزایش هزینه های عمومی و به هم خوردن وضعیت 
اقتصادی که ناشی از تحریم های ظالمانه دشمنان 
افزایش  این  نتوانسته اند شیرینی  مددجویان  است، 

50 درصدی را بچشند.
موانع  و  مشکالت  تمام  با  کرد:  اظهار  وی 
واکسیناسیون  و  کرونایی  محدودیت های  موجود  
اقامتی زیرپوشش بهزیستی استان را با ۱۴  مراکز 
هزار دوز واکسن به اتمام رساندیم و با کمترین تلفات 

جانی، از این بیماری گذر کردیم.

اشاره  با  خراسان رضوی   بهزیستی  مدیرکل 
به گزارش هفت هزار و ۷۱۹ مورد کودک آزاری در 
استان طی سال گذشته افزود : بر این اساس، کودک 
آزاری رتبه نخست آسیبهای اجتماعی گزارش شده 
به اورژانس اجتماعی ۱23 بهزیستی استان را دارد 
مورد   5۷3 و  هزار  چهار  تعداد  این  مجموع  از  که 
شامل مسامحه و غفلت نسبت به کودک بوده است.

مددجویان  اشتغال  وام  افزایش  از  فیروزی 
جاري  سال  در  تومان  میلیون  صد  به  بهزیستي 
مختلف  بخش هاي  مددجویان  گفت:  و  داد  خبر 
معتادان  و  خانوار  سرپرست  زنان  معلولین،  شامل 
بهبودیافته مشمول این وام هستند که ارزان قیمت 

است و بازپرداخت آن نیز طوالني مدت مي باشد.
مدیرکل بهزیستی  در زمینه اشتغال معتادان 
بهبودیافته اظهارداشت : ترجیح ما این است که وام 
اشتغال به صورت کارفرمایي به این افراد داده شود 
چون اغلب آنها سرمایه ي اجتماعي الزم براي تأمین 

تضامین بانکي و رفع مشکالت اداري را ندارند.
جمع آوری ۹هزار معتادمتجاهر

وی اظهارکرد:تا پایان امسال جمع آوری ۹ هزار 
معتاد متجاهر هدفگذاری شده که تاکنون بیش از 

چهار هزار نفر آنان جمع آوری شده اند.

10 درصد جمعیت خراسان رضوی زیرپوشش این اداره قرارگرفته است

امروزه یکی از مباحث مهم توسعه پایدار توانمند سازی جوامع محلی است
 اداره آموزش به منظور توانمندسازی و ایجاد 
عموم  رفتار  و  بینش  دانش،  در  مطلوب  تغییرات 

مردم، بویژه بهره بردارن و مجریان طرح ها و 
تسهیل مشارکت آنان در برنامه های حفاظت، 
احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی و پایدار از 
جنگل ها، مراتع، بیابان ها و حوزه های آبخیز 
کشور شکل گرفته است. از این رو اداره آموزش 
در تالش هست با روش های اثر بخشی گروه 
های هدف را در سه مرحله از طرح های منابع 
طبیعی که شامل برنامه ریزی، اجرا و نگهداری 

آموزش دهد.  
های  مشارکت  و  ترویج  آموزش،  اداره   
مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
توانمندسازی  زمینه  در  بنابر رسال خود  بوشهر 
جوامع محلی، هر ساله برنامه های آموزشی و 
ترویجی را به انجام می رساند. از جمله اقدامات 
موارد  به  توان  در سال گذشته می  انجام شده 

زیر اشاره کرد:
تعاونی  های  شرکت  تشکیل  -پیگیری 

فراگیر منابع طبیعی و تعیین صالحیت آنها 

اعطای  و  نهاد  مردم  های  تشکل  ایجاد   -
مجوز به آنها 

-انجام اقدامات ترویجی شامل سنگ نوشته، 
دیوار نویسی نصب تابلوهای ترویجی و توزیع کاله 
های پارچه ای با نشان اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان بوشهر
-تهیه فیلم فعالیت های آموزشی و ترویجی 

و پخش آن در شبکه استانی ،
-عضوگیری و ساماندهی همیاران طبیعت 

و صدور کارت همیار طبیعت
- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی 
احیاء و توسعه رویشگاه های گیاهان دارویی، احاله 
اقتصادی،  کاری  جنگل  مرتعداری،  های  طرح 

زراعت چوب و اطفاء حریق 
-شناسایی  و مستند سازی تجربیات موفق 

دانش بومی بهره بردارن
بطور کلی اداره آموزش، ترویج و مشارکت 
های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان بوشهر ضمن توجه ویژه به مشارکت های 
مردمی در پی آن است که تعامل مطلوبی را میان 
تمام ذی نفعان و دست اندرکاران فعال در زمینه 

منابع طبیعی و آبخیزداری را فراهم نماید.

نقش  عمومي ،  روابط 
برقراری  در  مؤثری  بسیار 
مستمر  و  زنده  سا تعامل 
درون سازمانی و برون سازماني دارد 
و به همین دلیل در تمام سازمان های 
دولتی و خصوصی، به عنوان یک رکن 
محسوب  موثر  و  توجه  قابل  مهم، 

می  شود.
جوانان:اگرچه  دنیای  قدس- 
وظایف روابط عمومي، به شیوه های 
رتباطات  ا دنیاي  متداول  و  رایج 
نمي¬توان  و  نمي¬شود  محدود 
برنامه¬های  و  رفتار ها  در  را  آنها 
شده  تعیین  پیش  ز  ا و  مشخص 

دستیابی  براي  ما  ا نمود  محصور 
هدفمند،  باید  سازماني،  موفقیت  به 
اساس  این  بر  باشد.  دقیق  و  منظم 
قدس  شهر  تبلیغاتی  فضای  بررسی 
در  مذکور  رد  ا مو می دهد  نشان 
خوبی  به  شهرقدس  عمومی  روابط 
به  است  گرفته  ر  قرا توجه  مورد 
طوری که شاهد »اطالع رسانی موثر 
بخش های  در  شهرداری  اقدامات 
در  تنوع  و  »نوآوری  گوناگون«، 
فق  مو «  ، » محیطی ی  ز سا فضا
رسانه های  با  ثربخش  ا تعامل  در 
ارکان  و  الزامات  جمعی«،»رعایت 
اطالع رسانی«، »فعالیت گسترده در 

شبکه های مجازی« و »شفافیت در 
هستیم. اخبار«  انعکاس 

و  صراحت  به  موارد  این  تمام 
مدیري  توانمندی  بیانگر  شفافیت، 
مدبر در هدایت و سکان داری روابط 
عمومی شورای اسالمی و شهرداری 
به موقع  قدس است که در »انتشار 
بستر سازی  و  »فضاسازی  اخبار«، 
در  »نوآوری  و  شهری«  متنوع 
شهری«  اطالع رسانی های  زمینه 
به دقت عمل می کند و در »ارزیابی 
»ارزش گذاری  مجازی«،  شبکه های 
رسانی  »به روز  اخبار«،  محتوای 
کیفی  سطح  »بهبود  و  وب سایت« 

 »... و  جمعی  رسانه های  با  ارتباط 
بلکه  می گیرد  قبولی  نمره  تنها  نه 
بط  روا جمع  در  حضور  شایستگی 
را  تهران  استان  برتر  عمومی های 
کسب  کوتاه  مدت  همین  در  نیز 

کرده است .   
حسن  از  دارد  جا  نهایت  در 
انتخاب شهردار قدس و زحمات مدیر 
توانمند این واحد در امر اطالع رساني 
مطلوب عملکرد شهرداري در راستاي 
آگاه سازي شهروندان  تقدیر و تشکر 
انتصاب های  چنین  است  امید  نمود؛ 
هوشمندانه ای در مسیر رشد و تعالی 

شهر تداوم داشته باشد .

مهر تایید سهامداران بر کارنامه عملکرد مدیرعامل بیمه رازی
تقدیر دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از خدمات 

ویژه دکتر جباری
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و مجمع عمومی عادی به طور 
اسفند  به 30  منتهی  مالی  بررسی عملکرد سال  منظور  به  رازی  بیمه  العاده  فوق 
۱3۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل  دفتر مرکزی بیمه رازی و با حضور 
سهامداران، اعضای هیات مدیره، نمایندگان بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق 
بهادار جمهوری اسالمی ایران ، حسابرسان و نمایندگان سهامداران عمده ، در تاریخ 

23 تیر ماه ۱۴00 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی ؛ در ابتدای این جلسه 
دکتر علی جباری با اشاره به بازنگری در ساختار کالن شرکت در بخش های مالی 
و سرمایه گذاری ، شبکه فروش و امور مشتریان ، در خصوص اهم برنامه های 
سال ۱۴00 شرکت بیمه رازی گفت : در راستای چرخش های استراتژیک و اهداف 

استراتژیک ، برنامه ها و راهبردهای آتی شرکت در سال ۱۴00تدوین شد .
وی فعالیت بیمه گری ، توسعه زنجیره ارزش بیمه ، ساختار سازمانی ، بازاریابی 
و توسعه شبکه فروش ، توانمند سازی شبکه فروش و سرمایه انسانی شرکت را از 
جمله برنامه های شرکت در سال جاری عنوان و مراتب قدردانی خود را نسبت به 
تالش و کوشش کارکنان و شبکه فروش اعالم و گزارش عملکرد هیات مدیره در 

سال ۹۹ را به سهامداران ارائه نمود.
پس از ارائه گزارش عملکرد و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و 
 تعیین تکلیف بندهای گزارش، سهامداران به اتفاق آراء صورت های مالی و ترازنامه 

بیمه رازی را تصویب نمودند.
در ابتدای این جلسه دکتر سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران 
از خدمات ویژه دکتر جباری   ، با اشاره به دستاوردهای شاخص بیمه رازی  ایران 
تقدیر کرد. وی حمایت از شبکه فروش ، دارابودن روابط عمومی خوب در بیمه رازی 
، ورود به بیمه زندگی و تعامل با بیمه گذاران و رقبا را چهار رویکرد موفقیت آمیز 

مدیرعامل بیمه رازی اعالم نمود.
قابل ذکر است پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه رازی نیز که به صورت همزمان در 
اینستاگرام و آپارات پخش گردید ، با حضور حداکثری سهامداران برگزار و اعضای 

خبراول
کسب رتبه برتر پست بانک ایران در هردو شاخص جشنواره 

شهید رجایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

پست بانک ایران در جشنواره شهید رجایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی عنوان دستگاه برتر را کسب کرد.

آذری  جواد  محمد  حضور  با   ، ایران  بانک  پست  عمومی  روابط  گزارش  به 
جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، مدیران عامل و روسای شرکت های زیر 
مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد، از پست بانک ایران به سبب کسب رتبه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  رجایی  شهید  دستگاهی  سطح  جشنواره  اختصاصی  و 

اطالعات سال ۹۹ تقدیر شد.
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این مراسم با اشاره به 
اینکه مطابق با برنامه های توسعه ای یکی از شاخص های مهم در مسیر پیشرفت 
ارزیابی عملکرد است، گفت: همه ما مامور هستیم که به اهداف قوانین باالدستی 

که برای ما تعیین شده است برسیم.
وی با بیان اینکه هدف در ارزیابی شاخص های عمومی، چابک سازی سازمانی 
است، افزود: پیشرفت تکنولوژی شرایط کار را تغییر داده است و باید همزمان با این 
پیشرفت ها در سازمان تحول ایجاد کنیم و نیروی انسانی را با آموزش ضمن خدمت 

و اصالح ساختار در حوزه های دیگر به کار بگیریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه محورهای ارزیابی برای 
دستگاه ها هدفی را تعیین می کنند تا در مسیر آن حرکت کنند، اظهار کرد: دو 
نوع مدیر وجود دارد، مدیرانی که غرق سازمان می شوند و مدیرانی که در سازمان 
حرکت ایجاد می کنند و بهره روی را باال می برند و باید از این مدیران تقدیر کرد.

آذری جهرمی با تاکید بر اینکه باید برای پیشرفت و دستیابی به اهداف به 
لوازم آن در سازمان توجه کرد، گفت: زمانی که برای پیشرفت به ارزیابی ها توجه 

داشته باشید، تمام شاخص های اختصاصی و عمومی را مد نظر قرار می دهید.
باالترین مقام حوزه ارتباطات کشور با اشاره به کسب عنوان برتر پست بانک 
در  ایران  بانک  پست  کرد:  تصریح  اختصاصی،  و  عمومی  های  شاخص  در  ایران 
شاخص های دسترسی باالترین رتبه را بدست آورده است و این یعنی پست بانک 
می داند در صورتی سایت بانک یک روز باال نیاید به رضایت مشتریان لطمه وارد 
می شود و این یعنی دسترسی و توجه به هدفی که پست بانک آن را دنبال می کند.

زیر  تمام شرکت های  اینکه  بر  تاکید  با  فناوری اطالعات  و  ارتباطات  وزیر 
مجموعه در جهت بهینه سازی قدم برداشته اند و در نتیجه آن وزارت در سه سال 
پیاپی در جشنواره شهید رجایی عنوان برتر را کسب کرده است، ادامه داد: سازمان 

چابک می تواند در کشور تغییر ایجاد کند.
آذری جهرمی با بیان اینکه باید از سازمان هایی که در جهت اهداف تالش و 
آن را گزارش و مستند کرده اند تقدیر کرد، گفت: مدیرانی که تالش کرده ولی آن 
را مستند نکرده اند در حق کارکنان خود اجحاف کرده و از دستگاه هایی که رتبه 

نیاورده اند می خواهیم تالش خود را چند برابر کنند.
وی تالش چهار ساله گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را در جهت 
خدمت رسانی به مردم اعالم کرد و افزود: در اپیدمی بیماری کرونا که کشور ما 
با آن دست به گریبان است، همکاران ما در پست بانک ایران، پست، زیرساخت و 
سایر شرکت های زیر مجموعه و اپراتورها بدون لحظه ای توقف به مردم خدمات 

رسانی کرده اند.
آموزشی  برگزاری کالس های  پایان  فناوری اطالعات در  ارتباطات و  وزیر 
تمام مقاطع تحصیلی و حضور پنج میلیون دانشجو و استاد دانشگاه در بستر فضای 
مجازی برای آموزش را حاصل تالش همه کارکنان حوزه ارتباطی کشور در دوران 
کرونا دانست و گفت: آماده سازی و پشتیبانی این حوزه کار کوچکی نبود و ما در 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات آن را انجام دادیم.

از  ایران  مهر  بانک  مدیره  هیأت  رئیس  نایب  بازدید 
شعب خراسان شمالی

عیسی امامی، نایب رئیس هیأت مدیره بانک مهر ایران ضمن بازدید از شعب 
را  استان خط مشی هایی  این  کارکنان  و  مدیران  با  در جلسه ای  خراسان شمالی، 

برای آن ها تعیین کرد.
عیسی  بازدید  در  ایران،  مهر  قرض الحسنه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
امامی، نایب رئیس هیأت مدیره این بانک از شعب استان خراسان شمالی، جلسه ای 
با حضور رؤسای شعب و دوایر ستاد استان برگزار شد. در این جلسه مسائل مدیریتی 
و سؤاالتی درباره وضعیت نقدینگی کشور و سهم استان از نقدینگی جاری کشور 
و همچنین جایگاه بانک در استان از سوی ایشان مطرح و در ادامه خط مشی هایی 

برای همکاران تعیین شد.
همچنین خیاطی، مدیر شعب بانک مهر ایران در استان خراسان شمالی، آماری 
از عملکرد استان در چهار ماه آغازین سال و ارتقای درجه شعب استان ارائه کرد.در 
خاتمه جلسه نیز همکاران، خواسته ها و پیشنهادات خود را در راستای تحقق اهداف 

عالی بانک مطرح کردند.
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حمیدرضا صدر درگذشت
از یک  ورزشی پس  مفسر  و  منتقد سینما  نویسنده،  حمیدرضا صدر، 
در  فروردین ۱335   30 متولد  درگذشت.او  سرطان  بیماری  با  مبارزه  دوره 

شهر مشهد بود.
صدر دانش آموخته رشته برنامه ریزی شهری در داشنگاه تهران و لیدز 
انگلستان بود و سال ها به عنوان نویسنده و منتقد سینما و هم چنین مفسر 

فوتبال فعالیت داشت.
نیمکت داغ، روزی روزگاری فوتبال، پسری روی سکوها و تو در قاهره 

خواهی مرد، از جمله کتاب های منتشرشده او به شمار می روند.
روزنامه دنیای جوانان ضایعه درگذشت دکتر صدر را به خانواده ایشان و 

جامعه ورزشی کشور تسلیت می گوید.
************************

بهشت ارزانی تو باد آقای صدر عزیز

تن حمیدرضا صدر هم به خاک سپرده خواهد شد.تنی که دیگر تحمل 
ماندن و درد کشیدن را نداشت ...

آنچه که می خوانید مطلبی است که حمیدرضا صدر به بهانه بهار برای 
مادر نوشته بود.مادری که عشق همیشگی زندگی بود و در نهایت زودتر از 

او عزم سفر اختیار کرد .
خواندن این مطلب از آنجا اندوهبارتر است که خیلی سریع می رسی 

به اینجا که چه قلمی را از دست دادیم:
روزهای عید را با جمله های او سپری کرده ام. با طنین صدای مادرم. 
مادرم که می گفت »... می بینی پسر جان، وصله نو بر خرقه همیشگی 
دوخته ام. سایه تو روی خرقه من افتاده و آن به خود وصله کرده ام. تو به 
من دوخته شده ای و چون سایه همیشه در پی من خواهی آمد«... و من 

به او آمیخته شدم چون سایه در پی اش رفتم. همیشه، همه جا.
مادرم پس از تحویل سال مرا در آغوشش جای می داد و می گفت 
»... بهشت بر تو ارزانی باد پسرجان، همه روزت بهار باد«. آن صدا از جان 
عزیزتر و از همه وحشت های دنیا نیرومندتر بود. من به او تعلق داشتم و 
او به من. در بیم و امید شریک بودیم و قلب مان از همه به هم نزدیک تر.

با همان جمله ها طعم شیرین عید را در گرمای تابستان و سرمای 
زمستان مزه مزه می کردیم و رویاپردازی های مان را ادامه می دادیم«... 
پشت آن باغ های شکوفان، کشتزارهای زرین، کران تا کران موج می زند. 
سطح کشتزارهای پر آب از دور بسان آینه برق می زند و بچه های شیطان 
نیمه برهنه درون آن آب بازی می کنند«. می گفت بچه ها با بازیگوشی 
بزرگ می شوند. با دشواری باال رفتن از درخت، با هنر شنا در یک حوض 
کوچک، با دویدن دنبال توپ. بعدها با همان جمله راز و رمز »عقل حیران 

مانده در بازار عشق« را تبیین کردیم.
آن کشتزارهای زرین در کالم فریبنده و پرکشش مادر نهفته بودند. آن 
بازیگوشی ها، آن بچه های شیطان خوش خیال. ما در آن حیاط ها دنبال 
توپی که درون حوض می افتاد و الی گل های باغچه گرفتار می شد می 
افتادیم. خانه های مان بام های مسطحی به پا ایستاده میان درختان توت 
و آلبالو داشتند، حوض های کوچکی برای آب تنی های تابستانی. روی 
دیوار خانه های مان شاخه های اقاقی اطراف پنجره های چوبی باال می 
رفتند. در آسمان خانه های مان کبوتران سپیدبالی پیچ و تاب می خوردند 
که نگاه کردن شان برای خوشبختی مان کافی بود. با آن ها دنبال طالع 

سعد می گشتیم، دنبال یافتن راز فرار از نحوست.
زبان در کامم می خشکد و نمی توانم جمله های دلکش مادر در 
روز اول عید را تکرار کنم. او از بازارهای روز های کودکی اش حرف می 
زد. از ماهی های کوچک قرمز، از ظروف مسی، از تشت ها و تاس ها، 
از سینی ها و تنگ های صیقل یافته براق با نقش های زیبا، از تاللوی 
آتشین شان، از شمعدانی های برنجی قلمزده و ظروف سفالین، از چینی 
بلورهای  از  آبگینه،  قدح های  و  ها  از جام  آبی،  و  فغفوری سپید  های 
پرطنین عراقی، از ریاحه عطر و مرهم های شفابخش داده های نباتی، 
از بوی کندر و عطر، از ترکیب پسته و فندق، از طعم کشمش و نقل، 
از از آینه های براق، از شمعدانی های نقره، از سفره های هفت سین، 
خورده  چرخ  سیبی  از  قرآن،  تانخورده الی صفحات  های  اسکناس  از 

درون کاسه آب در لحظه تحویل سال.
مادرم کتابخانه قدیمی پدر را حفظ کرده. با همان ترکیب همیشگی، 
با همان حال و هوا. وارد اتاق وارد که می شوم هیجان نهفته در سکوت 
کتاب ها و شور آمیخته به وقار کاغذها مرا مات می کنند و تماشای جلد 
کتاب های آشنا خوشبختانه هنوز تکانم می دهد. همان هایی که پدر 
آنها را ورق زده. می خواهم با رایحه اشتیاقی که از جلو کتاب های و 
ورق زدن صفحات شان برمی خیزد سینه ام را پرکنم تا سنگینی گذر 
آن  های  جمله  خواهم  می  کند.  آب  دوانده  ریشه  وجودم  در  که  زمان 
همین  دنیا  عیب  ترین  بزرگ  که  افسوس   ...« کنم  دوره  را  روزگاران 
بس که بی وفاست، ولی شب دراز است و پایان شب سیه، سپید است. 
شنونده شکیبا دل، فرجام نیک کارش را خواهد دید و جوینده خرد آن 

را خواهد یافت”.
چیده  ترتیب  کنم.  می  نگاه  هم  بغل  شده  ردیف  های  کتاب  به 
شان شان را می شناسم. هر چه باشد جان کنده ام ترتیبی که پدر آن 
را شکل می داد - از بزرگ به کوچک -  حفظ کنم. در دل می گویم  
»... با من حرف بزنید، مرا همین جا نگه دارید. یاد پدرم بیندازید که 
بسان  را  برگی  هر  انگشتانش  با  و  خیره می شد  به حروف  عینکش  با 
آن  کنار  مادرم.  کنار  برگردانید  مرا  کرد.  می  لمس  ای  یافته  تازه  گنج 

سایه، آن خرقه”.
نوروز را با زمزمه جمله های مادرم از دل قصه هایش آغاز کرده 
و هیچ  ای  یگانه  در جهان  تو  دلگشای من،  و  زیبا  زادبوم  ای   ...« ام 
اسب تکاوری را یارای آن نیست تا گرداگرد دشت هایت را درنوردد و 
همه  برای  من  زادبوم  های  در سرزمین  کند.  عبور  هایت  کوه  برابر  از 

.“ پناهگاهی هست، همه 
حمیدرضا صدر

رونالدو مثل مسی؛ 
 CR7 افشای تصمیم نهایی

گاتزتا دلو اسپورت معتبرترین نشریه ورزشی ایتالیا خبر از تصمیم نهایی رونالدو 
برای آینده داد.

از مدت ها قبل شایعات زیادی در رابطه با آینده کریستیانو رونالدو مطرح شده 
است. در واقع بسیاری از گزارش ها حاکی از آن است که فوق ستاره پرتغالی قصد 
دارد از بیانکونری جدا شود اما در عین حال هنوز هیچ منبع معتبری این خبر را تایید 

نکرده و خود رونالدو نیز تا به این لحظه ابهامات را برطرف نکرده است. 
تا این لحظه نه ستاره پرتغالی رسما درخواست ترک یووه را کرده و نه یوونتوس 
تالشی برای جدایی از رونالدو داشته است و هر روزی که بدون انتشار خبر جدیدی در 

این باره می گذرد، دو طرف را به ادامه همکاری نزدیک تر می کند.
تصمیم نهایی در مورد آینده

تیتر یک امروز نشریه گاتزتا دلو اسپورت به ماندنی شدن کریستیانو در یووه 
اشاره داشت که باعث خوشحالی فراوان هواداران این باشگاه شد.

»می آیم و می مانم«
طبق ادعای گاتزتا، رونالدو برای سران یووه پیغام فرستاده است که به قراردادش 
پایبند می ماند و بی تاب بازگشت به تمرینات برای شروع فصلی جدید است. رونالدو 

طبق برنامه از ۹ روز دیگر باید تمرینات پیش فصل خود را شروع کند.
به این ترتیب همه شایعات در مورد جدایی رونالدو را باید پایان یافته تلقی کرد. 
فوق ستاره ای که گفته می شد راهی یونایتد یا پی اس جی می شود اما در نهایت او به 
جای صبر کردن برای تعیین تکلیف کیلیان امباپه در پاریس یا رسیدن پیامی از سوی 
شیاطین سرخ، تصمیم گرفت تا پایان قراردادش یعنی ژوئن 2022 در یوونتوس بماند.

ابهام در تمدید قرارداد
ژرژ مندش طبق ادعای رسانه های پرتغالی از چندی پیش گفت و گو ها برای 
تمدید قرارداد رونالدو را شروع کرده است. او با سران یووه در تماس مداوم است تا 

به راه حلی مناسب برای تمدید کریستیانو برسد.
مشکل بزرگ در این راه دستمزد بسیار باالی این بازیکن است. رونالدو تابستان 
20۱۸ با ۱۱2 میلیون یورو و دستمزد ۶0 میلیون یورو ناخاصل از رئال راهی یوونتوس 
شد ولی اکنون در پی پاندمی کرونا ادامه همکاری طرفین با چنین دستمزدی غیرممکن 

است. در واقع یکی از دالیل پخش شدن شایعه جدایی رونالدو همین مساله بود.
دو راه حل برای ادامه همکاری

طبق ادعای گاتزتا، طرفین در حال بررسی دو روش هستند. اولی تمدید قرارداد 
رونالدو به مدت یک سال و تا 2023 است تا او در 3۸ سالگی برای انتخاب مقصد 
بعدی خود اختیار تام داشته باشد. رونالدو می تواند دو سال بعد به لیگی با فشار کمتر 

منتقل شود یا اینکه تصمیم بگیرد همچنان در باالترین سطح بماند.
روش دوم اما تمدید قرارداد به روش لیونل مسی است. مسی اخیرا با بارسلونا بر 
سر تمدید قرارداد 5 ساله با کسر دستمزد 50 درصدی به توافق رسیده است. گاتزتا در 
این رابطه نوشته است که رونالدو هم به تقلید از مسی چنین روشی را انتخاب می کند؟

فوق ستاره پرتغالی می تواند نیمی از دستمزد خود را ببخشد و در عوض قراردادی 
طوالنی مدت را امضا کند. بدون شک این یکی از مهمترین ماموریت های ژرژ 
مندس است و او به خوبی می داند که مذاکرات با یوونتوس از همیشه حیاتی تر است.

توپ طال و رونالدو در تعطیالت
کریستیانو پس از حذف پرتغال در یک هشتم نهایی یورو 2020 به دست 
بلژیک، در تعطیالت تابستانی است. او مایورکا را برای تعطیالت انتخاب کرده ولی 
۹ روز دیگر باید در کمپ یوونتوس حاضر شود. فصل گذشته برای او از لحاظ تیمی 
خوب نبود ولی توانست آقای گل سری آ شود و در یورو 2020 نیز بهترین گلزن 
شد. شانس رونالدو برای کسب توپ طال باال نیست و او احتماال قافیه را به لیونل 
مسی خواهد باخت و همین انگیزه هایش برای درخشش در فصل پیش رو با بیش 

از پیش خواهد کرد. فصل بعد، فصل جبران مافات رونالدو خواهد بود؟

A ممنوع شدن پوشیدن پیراهن های سبز در سری

مسووالن فوتبال ایتالیا قصد دارند پوشیدن پیراهن سبز را از سوی تیم های 
حاضر در لیگ این کشور ممنوع کنند.

به گزارش گاتزتادلواسپورت، سری آ ظاهراً برای کمک به بینندگان تلویزیونی، 
می خواهد پوشیدن پیراهن های سبز را ممنوع کند. این قانون باید از فصل 2022-23 

اعمال شود.
طبق گزارش رسانه ها، سری A پیراهن های سبز را ممنوع کرده تا بینندگان 
تلویزیون بتوانند بازیکنان را از زمین چمن بهتر تشخیص دهند. طبق گزارشی از 
Gazzetta dello Sport، لیگ ایتالیا تصمیم گرفته است که این قانون از 

فصل 23-2022 اعمال شود.
بنابراین این محرومیت فقط در مورد لباس اصلی بازیکنان زمین اعمال می شود 
و بنابراین دروازه بان ها می توانند به پوشیدن لباس سبز ادامه دهند. تیم هایی مانند 

التزیو یا ساسولو اخیراً از چنین پیراهن هایی استفاده کرده اند.
فصل جدید رقابت های سری A از 22 آگوست آغاز می شود. فصل قبل اینتر 
توانست باالتر از رقیبان از جمله میالن و یوونتوس عنوان قهرمانی را به دست بیاورد 

و به چندین سال قهرمانی های پیاپی یوونتوس در لیگ پایان دهد.

آنتونیو کاسانو:
ایتالیا باید ۵-۰ به اسپانیا می باخت!

آنتونیو کاسانو ستاره سابق تیم ملی ایتالیا معتقد است حق اتزوری در 
بازی با الروخا شکست سنگین بود.

یکشنبه گذشته ایتالیا با پیروزی بر انگلیس در ضربات پنالتی توانست 
فاتح یورو 2020 شود. ایتالیا در نیمه نهایی نیز توانسته بود اسپانیا را در 
ضیافت پنالتی ها مغلوب کند؛ در حالی که در ۱20دقیقه، الروخا برتری 
به  را  توانست کار  با خوش شانسی  نوعی  به  ایتالیا  و  محسوسی داشت 

پنالتی ها بکشاند.
آنتونیو کاسانو ستاره سابق آتزوری در کانال توئیچ کریستین ویری به نام 
»بوبو تی وی« و در مورد عملکرد ایتالیا در یورو 2020 گفت:» معتقدم ایتالیا 
با هدایت روبرتو مانچینی به شایستگی قهرمان شد و بهترین تیم تورنمنت بود.

در فاز گروهی بسیار خوب و کامل بودیم ولی سپس برابر اتریش زجر 
کشیدیم و در یک چهارم نهایی بلژیک هم شانس های زیادی برای گلزنی 
داشت ولی ما 2-0 برنده شدیم. برابر اسپانیا در طول بازی و زمانی که 0-۱ 
پیش بودیم برای آدانی)کارشناس اسکای اسپورتس( نوشتم که حق مان بوده 
تا ۴-0 یا 5-0 عقب باشیم. اسپانیا مقابل ما شایستگی های خیلی بیشتری 

داشت و ما خوش شانس بودیم. باید این را قبول کرد.
پدری در آن بازی فوق العاده بود و هرچند معتقدم اینیستا نمی شود 

ولی بسیار ما را آزار داد و آینده درخشانی خواهد داشت.«
کاسانو ادامه داد:» برابر انگلیس در فینال هرچند ابتدا تحت فشار قرار 
گرفتیم ولی تیم برتر میدان بودیم و معتقدم باید در جریان بازی برنده می 
شدیم. پیکفورد گلر انگلیس چندین مهار عالی داشت و باعث شد کار به 

پنالتی ها بکشد. در مجموع ایتالیا به شایستگی قهرمان شد.«

بر  برتری ۴  با  استقالل 
3 در ضربات پنالتی به مرحله 
نیمه نهایی جام حذفی صعود 

کرد.
جام  نهایی  چهارم  یک  مرحله  از 
حذفی، پرسپولیس و استقالل از ساعت 
ورزشگاه  در  گذشته  پنجشنبه   ۱۹:۴5
به  هواداران  غیاب  در  و  تهران  آزادی 
در ۹0  تیم  دو  که تالش  رفتند  میدان 
گلی  اضافه  وقت  دقیقه   30 و  دقیقه 
نداشت و استقالل با برتری ۴ بر 3 در 
ضربات پنالتی به نیمه نهایی جام حذفی 
صعود کرد. قضاوت این دیدار حساس را 

علیرضا فغانی بر عهده داشت.
به محض شروع بازی، مرادمند و 
برخوردی  توپ  تصاحب  برای  سرلک 
خطای  اعالم  از  بعد  فغانی  که  داشتند 
این  به  مسابقه  دوم  دقیقه  در  مرادمند 
بعد  بازیکن کارت زرد داد و 20 دقیقه 
به  منجر  مرادمند  روی  مغانلو  خطای 

کارت زرد برای این بازیکن شد.
تنها موقعیت جدی این دیدار ضربه 
ایستگاهی مهدی ترابی در دقیقه 2۷ و در 
ادامه شوت احسان پهلوان بود که توسط 
باز  ادامه  حسین حسینی دفع شد و در 
هم بازی به میانه های میدان منتقل شد.  
موقعیت  ینکه  ا ز  ا بیش  بازی 
خطرناک داشته باشد، در میانه میدان 
و با برخوردهای پرتعداد دنبال شد. با 
توجه به حذفی بودن مسابقه، هیچ یک 
از دو تیم تمایلی به افزایش ریسک و 
از  تا  نداشتند  پردامنه  حمالت  انجام 
جلوگیری  احتمالی  حمله  ضد  هرگونه 

کنند.  
در  بازی  موقعیت  ترین  خطرناک 
دقیقه 50 خلق شد که امید عالیشاه در 
از گوشه محوطه  به تک  موقعیت تک 

شش قدم توپ را به تور کنار دروازه زد.
با وحید  برخورد عارف غالمی  دو 
امیری و امید عالیشاه در پنج دقیقه نیمه 
دوم، باعث تشدید مصدومیت این بازیکن 
و در نتیجه تعویض او با محمد دانشگر در 

دقیقه 53 شد.  
استقالل هم در دقیقه 5۴ صاحب 
رو  پاس  که  شد  خوبی  نسبتا  موقعیت 
به عقب غفوری و ضربه آرش رضاوند 
خوب نبود و به آسمان رفت. در دقیقه 
5۷ مهدی قایدی شانس خود را امتحان 
کرد که شوت فنی او از گوشه محوطه 
از کنار  با اختالف  نبود و  جریمه خوب 

دروازه بیرون رفت.  

در دقیقه ۶0 استقالل صاحب ضربه 
جریمه  محوطه  دهانه  در  ایستگاهی 
پرسپولیس شد که شوت مهدی قایدی 
با  موافق حامد لک رفت که  به سمت 
مشت این دروازه بان رو به رو شد و به 

تور دروازه نرسید. 
با وجود اینکه بازی موقعیت زیادی 
اضافه  وقت  دقیقه  داور هشت  نداشت، 
مهدی   ۹0+2 دقیقه  در  کرد.  اعالم 
قایدی از فاصله 20 متری شوت زد که 
حامد لک را به واکنش واداشت اما ضربه 
او به دیرک پشت دروازه برخورد کرد و 
ثمری نداشت و بازی به 30 دقیقه وقت 

های اضافه رفت. 

بهترین  از  یکی  عبدی  مهدی 
موقعیت های تیمش را در دقیقه ۹3 و 
از دهانه دروازه استقالل از دست داد. 
۱0 دقیقه بعد ارسال همین بازیکن به 
با ضربه سر  داخل محوطه شش قدم 
عیسی آل کثیر به دیرک دروازه خورد 

و دور شد.
موقعیت  دو  پاسخ  در  استقالل 
مهدی  ابتدا  داد.  دست  از  را  خطرناک 
ناکام  تک  به  تک  موقعیت  در  قایدی 
بود و سیامک نعمتی با پای خود مانع از 
گلزنی او شد و توپ به کرنر رفت که روی 
همین ارسال، ضربه سر ارسالن مطهری 
به زمین برخورد کرد و وارد دروازه نشد. 
زه  دروا روی  به  کرنر  ارسال 
ه  شتبا ا سر  به  ضر با  لیس،  پرسپو
سمت  به  زادگاه  کنعانی  محمدحسین 
دروازه تیم خودی تغییر جهت داد و تا 
ولی  رفت  لک  دروازه  گشودن  آستانه 

کرنر شد. 
و  نداشت  دیگری  موقعیت  بازی 
دو تیم آماده زدن ضربات پنالتی شدند. 

ضربات پنالتی 
استقالل: ۴

وریا غفوری: گل
فرشید اسماعیلی: گل

بابک مرادی: گل
ارسالن مطهری: گل

مهدی قایدی: گل نشد
پرسپولیس: 3

مهدی ترابی: گل
محمدحسین کنعانی زادگان: گل

سعید آقایی: گل
عیسی آل کثیر: گل نشد
مهدی عبدی: گل نشد

به مرحله  این ترتیب استقالل  به 
نیمه نهایی جام حذفی صعود کرد.

استقالل0- 0پرسپولیس؛

صعود آبی ها به نیمه نهایی جام حذفی!

سرمربی پرسپولیس بعد از شکست 
تیمش برابر استقالل در جام حذفی گفت: 
در لیگ برتر شانس اول قهرمانی هستیم. 
تمام  مانده،  باقی  بازی  سه  به  توجه  با 
تمرکز ما باید روی این بازی ها باشد که 
تمام امتیازها را بگیریم و قهرمان شویم.

یحیی گل محمدی بعد از شکست 
تیمش مقابل استقالل در ضربات پنالتی 
خیلی  گفت:  حذفی  جام  از  حذف  و 
دوست داشتم دوربینی از طرف فوتبال 
برتر و شبه های فوتبالی نبود که راحت 
مجریان  وجود  کردیم.  می  تر صحبت 
رنگی و تحملشان برای ما سخت است. 
اگر صحبت نکنم، خیلی ها تمرکز کرده 
و  کنند  مشکل  ما  برای  را  کار  که  اند 
از جاهای مختلف فشار بیاورند که چرا 
صحبت نکردیم. از همه چیز خبر داریم 
قبلی  داشتیم که مدیر رسانه  و دوست 
بود. در هر صورت  اینجا  هیات فوتبال 

این مشکالت  نیروهایی وجود دارد که 
را به وجود می آورد.

وی درباره بازی گفت: در مجموع 
بازی متعادل بود و هر دو تیم محتاطانه 

به  زیادی  بازی کردند و موقعیت های 
وجود نیامد. در هر صورت ضربات پنالتی 
هم تعیین کننده تیم صعودکننده بود و 
هر تیمی تمرکز بیشتری داشته باشد و 

ضربات بهتری بزند، می تواند برنده شود.  
استقاللی ها این کار را کردند. به هر دو 
تیم خسته نباشید و خدا قوت می گویم. 
امسال پشت  را  ما مسیر خیلی سختی 
تمرین  که  است  ماه  گذاشتیم. ۱۴  سر 
می کنیم و مسابقه می دهیم. متاسفانه 
این برنامه ریزی به شکلی است که تیم 
اروپایی لیگ خود را تمام کردند،  های 
استراحت  حال  در  و  شده  برگزار  یورو 
هستند اما لیگ ما همچنان ادامه دارد و 
وارد ماه پانزدهم می شویم. این برای ما 
که لیگ قهرمانان را هم داشتیم، سخت 
بازیکنانم تشکر می  از تک تک  است. 
کنم که با انگیزه عمل کردند و تیم را 
به این مرحله رساندند. در لیگ برتر هم 
شانس اول قهرمانی هستیم. با توجه به 
سه بازی باقی مانده، تمام تمرکز ما باید 
روی این بازی ها باشد که تمام امتیازها 

را بگیریم و قهرمان شویم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

در لیگ برتر شانس اول قهرمانی هستیم؛

گل محمدی: تمرکز استقاللی ها در پنالتی زدن بیشتر بود

معتقد  داوری  کارشناسان  اکثر 
نیمه  در  باید  فغانی  هستند که علیرضا 
با  را حداقل  استقالل  تیم  مهاجم  اول، 

کارت زرد جریمه می کرد.
بر   ۴ پیروزی  با   ۹۶ شماره  دربی 
پایان  به  پنالتی  استقالل در ضربات   3
رسید؛ دیداری که در پایان ۱20 دقیقه 
به  را  گل  بدون  نتیجه  تیم  دو  تالش 
همراه داشت. در طول این ۱20 دقیقه، 
شاهد کم افت و خیزترین بازی ممکن 
از سوی دو تیم بودیم که دربی ۹۶ را به 
های  دربی  ترین  موقعیت  کم  از  یکی 
چند سال اخیر تبدیل کرد. در پایان این 
دیدار اما پرسپولیسی ها به شدت نسبت 
به یک صحنه معترض بودند. آنها اعتقاد 
داشتند که علیرضا فغانی بایستی در دقیقه 
۱5، مهاجم استقالل را به دلیل خطای 
بازی  زمین  از  آنها  بازیکن  خشن روی 

اخراج می کرد.
بازی  از  دقیقه  پانزدهمین  در 
ارسالن  بود که  پرسپولیس  و  استقالل 
مطهری و فرشاد فرجی برای تصاحب 
این صحنه  در  برخاستند؛  هوا  به  توپ 
ضربه  با  ها  استقاللی  مهاجم  که  بود 
فرشاد  پهلوی  به  شدیدی،  نسبتا  پای 
فرجی، موجب سرنگونی او شد. برخورد 
کف استوک مطهری به پهلوی فرجی، 
مدافع  شدید  نسبتا  مصدومیت  موجب 
پرسپولیس شد. علیرضا فغانی در واکنش 
به این صحنه، هیچ برخوردی با مهاجم 
استقاللی ها نداشت و کارت زرد یا قرمز 
را برای این حرکت او در نظر نگرفت. 

اعتراض پرسپولیسی ها  با  این تصمیم 
همراه بود. 

یاد  گل محمدی در مورد صحنه 
بازی  از  پس  خبری  نشست  در  شده 
رخ   ۱۴ دقیقه  در  ای  »صحنه  گفت: 
آقای  داد که آن چیزی که من دیدم، 
می  اخراج  باید  شک  بدون  مطهری 
شد. ولی فکر می کنم در مجموع آقای 
کردند.  قضاوت  خوب  تیمش  و  فغانی 
من  که  جایی  تا  کارشناسان  از  بعضی 
آقای مطهری  که  داشتند  اذعان  دیدم 
علیرضا  واکنش  شد.«  می  اخراج  باید 
به  طوالنی  غیبتی  از  بعد  که  فغانی 
فوتبال ایران برگشته بود هم به صحنه 
یاد شده جالب بود؛ او زمانی که در پایان 
بازی با سوال خبرنگاران در مورد خطای 
مطهری که بدون جریمه او همراه بود، 
بازی بود.  »مبتدی ترین حالت  گفت: 

درباره بازی نباید صحبت کنم اما کلی 
پرسیدید من گفتم. هرچه بود گرفتم!”

اکثر کارشناسان داوری نیز معتقد 
نیمه  در  باید  فغانی  هستند که علیرضا 
با  را حداقل  استقالل  تیم  مهاجم  اول، 
کارت زرد جریمه می کرد. در ادامه نظر 
کارشناسان را در خصوص صحنه یاد شده 

مرور می کنیم:
* حیدر سلیمانی: ارسالن مطهری 
باید اخراج می شد، چراکه با استوک به 
کمر بازیکن حریف ضربه زد. کاری که 
بازیکن استقالل کرد خطای شدید بود، 
اعالم  و فقط  ندید  را  فغانی صحنه  اما 

خطا کرد.
* نوذر رودنیل: دقیقه ۱5 مطهری 
باید  اخطار  حداقل  کرد  که  خطایی 

میگرفت.
 ۱5 دقیقه  در  جعفری:  نادر   *

بازیکن  کمر  به  ضربه  پا  با  مطهری 
پرسپولیس زد و داور این برخورد را ندید. 
کمک داور هم درست ندید و به همین 
دلیل داور نتوانست جریمه شخصی در 
باید به  نظر بگیرد. در این صحنه داور 

مطهری اخطار می داد.
مهاجم  خطای  خوشرو:  جعفر   *

استقالل کارت زرد داشت.
مهمترین  میرزابیگی:  ابراهیم   *
رفت  در  فغانی  دست  از  که  صحنه ای 
مطهری  ارسالن  به  باید  که  بود  این 
کارت زرد نشان می داد چرا که خطای 

بازیکن استقالل شدید نبود.
و  داشت  اخطار  مظفری:  نوید   *
مطهری باید با کارت زرد جریمه می شد.

* حسین عسگری: کارت زرد برای 
این خطا کافی بود.

که  خطایی  وردی:  حق  تورج   *
تکواندویی  حرکتی  با  استقالل  بازیکن 
روی بازیکن پرسپولیس انجام داد، می 
چون  البته  باشد.  داشته  اخطار  توانست 

شدت نداشت، اخطار کافی بود.
 معموال خطاهایی که بازیکن به 
دلیل بی پروایی، بازی خطرناک انجام 
اگر  و  گیرد  می  زرد  کارت  دهد،  می 
خطا شدید باشد اخراج می شود؛ در این 
نبود،  شدید  خیلی  ضربه  چون  صحنه 
اخطار کافی بود. آقای فغانی با توجه به 
احساس کرد که  داشت،  ای که  زاویه 
برخوردی صورت نگرفته است. حتی با 
تاخیر سوت زد و کمک هایش هم به 

او یاری نرساندند.

کارشناسی داوری صحنه بحث برانگیز دربی؛

خطای ارسالن مطهری اخطار داشت اما اخراج نه!

آمارها نشان می دهد تیمی که شروع 
به  شانس  از  است  پنالتی  ضربات  کننده 
برخوردار  پیروزی  برای  بیش تری  مراتب 

است!
بعد  پایتخت   ۹۶ داربی  سرنوشت 
مشخص  پنالتی  ضربات  در  دقیقه،   ۱20
شد و استقالل توانست رقیب سنتی خود 
از   3 بر   ۴ برتری  با  را  پرسپولیس  یعنی 
پیش رو بردارد و به مرحله نیمه نهایی این 
مسابقات صعود کند.تکلیف این دیدار در 
حالی در ضربات پنالتی مشخص شد که 
توانسته  مجیدی  فرهاد  هم  گذشته  سال 
به همین  را  بود مچ یحیی گل محمدی 

شکل بخواباند و با پیروزی در پنالتی ها به 
فینال جام حذفی صعود کند.

یک  در   ۱3۶۷ سال  در  و  پیش تر 
پرسپولیس  حذفی،  جام  نهایی  چهارم 
توانسته بود استقالل را با نتیجه ۴ بر یک در 
ضربات پنالتی شکست دهد.نکته عجیب و 
جالب توجه، پیروزی تیمی است که ضربات 
پنالتی را شروع می کند؛ در واقع هر تیمی که 
با قرعه داور مسابقه اولین ضربه را می زند 
و در هر دور ابتکار عمل را در اختیار دارد، 

به پیروزی رسیده است.
قرعه  بهترین  کارشناسان می گویند 
ممکن در پنالتی ها نه انتخاب دروازه بلکه 

انتخاب توپ یعنی زدن پنالتی نخست است 
چرا که تا پایان ضربات همواره فشار روی 
تیمی قرار دارد که به طور مکرر و با گل 

شدن هر ضربه از حریفش عقب می افتد.
هفته  چند  طی  که  این  عجیب تر 
گذشته و در طول مسابقات یورو 2020، 
پنالتی  ضربات  به  که  دیداری  چهار  هر 
شروع  که  شد  تمام  تیمی  نفع  به  رفت، 

کننده پنالتی ها بود.
دارد.  هم  منتقدانی  رویه  این  البته 
برخی از اهالی فوتبال معتقدند باید ترتیب 
ضربات پنالتی تغییر کند و از حالت AB به 
حالت ABBA تغییر شکل دارد. طبق این 

فرمول بهتر از است ضربات به این شکل 
زده شود که هر دور یک تیم ضربه نخست 
را بزند؛ یعنی اگر استقالل پنالتی اول را زد، 
پرسپولیس پنالتی اول و دوم خود را پشت 
پنالتی های  بعد استقالل  بزند و  سر هم 
دوم و سوم خود را روانه دروازه کند. سپس 
پرسپولیس پنالتی سوم و چهارم خود را بزند 

و به این ترتیب ضربات ادامه یابد.
آمارها در منابع خارجی نشان می دهد 
در مدت زمانی که این ایده در فوتبال اروپا 
اجرا شده، نتایج کامال برابر به دست آمده 
است و کفه ترازو به سمت تیمی نبوده که 

شروع کننده ضربات پنالتی بوده است.

پیروزی استقالل در پنالتی ها با یک فرمول ساده!
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سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

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

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

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

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

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

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

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

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

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

علیرضا خمسه درباره کتاب 
نگرش،  روایتگر  که  جدیدش 
نمایشنامه ها،  شعرها،  مقاالت، 
فیلمنامه ها، مطالبی که ترجمه شده، نگاهش 
به زندگی و جامعه طی سال های گذشته بوده 
است، بیان کرد: پرداختن به خاطراتی که از 
لحظه تولد تا همین اکنون رخ داده ، برایم 
بسیار جالب بود، در واقع اینها یادگاری هایی 

است که دوست داشتم از من باقی بماند.
علیرضا خمسه درباره کتاب جدیدش 
به نام »خمسه به روایت خمسه« بیان کرد: 
این کتاب در اصل روزشمار، ماه شمار و سال 
شمار زندگی من از آغاز تا لحظه حاضر را 
دربرمی گیرد. البته این موارد تنها یک فصل 
از کتاب است. من تالش کردم تا تمام وقایع 
را از روز تولدم و اینکه در چه سالی متولد 
شدم و چه کار کردم تا لحظه حاضر را بیان 
کنم. مثاًل سال گذشته دو فیلم بازی کردم 
یادداشتی  یا  مطلبی  کردم،  کار  تئاتر  یک 
نوشتم، همه در این بخش کتاب آمده است.

او ادامه داد: عالوه بر این موضوعات، 
طی  که  است  مطالبی  دربرگیرنده  اثر  این 
سال ها در مجالت و نشریات از من چاپ شد 
یا اگر فیلمنامه، نمایشنامه  و شعر یا مطلبی را 
ترجمه کردم همه را انتخاب کردیم و تبدیل 
به یک جلد کتاب شد. در این کتاب منتخبی 
از مصاحبه ها آورده شده است. در واقع اینها 
یادگاری هایی است که دوست داشتم از من 

باقی بماند.
در  که  همانطور  افزود:  هنرمند  این 
»خمسه  اثر  این  است  آمده  کتاب  عنوان 
به روایت خمسه« است یعنی خمسه توسط 
خودش روایت شده است. این کتاب روایتگر 
نگرش، مقاالت، شعرها، مطالبی که ترجمه 
طی  جامعه  و  زندگی  به  نگاهش  شده، 
کوشش  به  و  است  بوده  گذشته  سال های 

امید نجوان گردآوری و نوشته شده است.
خمسه درباره اینکه ایده نگارش این 

کتاب از خودش بوده یا نویسنده، گفت:  خانم 
توکا ملکی مدیریت انتشارات خط و طرح را 
گفتم  و  کردم  صحبت  او  با  و  می شناختم 
دوست دارم مطالبی که طی سالها نوشته ام 
در یک جلد کتاب قرار بگیرد، او نیز آقای 
امید نجوان را به من معرفی کرد. حدود یک 
سال و نیم، دو سال زمان برد تا کتاب به 
رشته تحریر درآمد و برای چاپ آماده شد.این 
بازیگر اضافه کرد: پرداختن به خاطرات برایم 
بسیار جالب بود و از اینکه همه آنها را در 
یک جلد کتاب دارم خوشحالم زیرا پیش از 
این پراکنده بودند و حاال عالوه بر این که 
در دسترس خودم است در اختیار دیگران هم 

قرار خواهد گرفت.
در  که  موضوعاتی  دیگر  درباره  وی 
طور  به  کرد:  بیان  است  آمده  کتاب  این 
مثال من فیلمنامه ای به نام »معجزه خنده« 

به همراه شخص دیگری نوشتم و آقای یداهلل 
صمدی آن را ساخت و فیلمنامه دیگری با 
آقای ایرج طهماسب نوشته بودم که در این 

کتاب آمده است.
منتشر  هم  شادی«  آقای  »ماموریت 

خواهد شد
خمسه با تاکید بر اینکه کتاب دیگری 
از خاطرات  فیلم ها و نمایشنامه ها به زودی 
کتاب  یک  در  گفت:  شد،  خواهد  منتشر 
آقای  »ماموریت  آن  عنوان  که  دیگری 
به حواشی، خاطرات و  بود  شادی« خواهد 
اتفاقات رخ داده در طی این سالها پرداختم 

و اکنون در مراحل پایانی انتشار قرار دارد.
این هنرمند گفت: مهمترین چیزی که 
اکنون قابل ذکر است این است که من سعی 
کردم به سهم خودم باعث آشتی مخاطب 
با کتاب شوم و با هر وسیله دیگری باعث 

شوم حداقل 500 جلد کتاب خریداری شود 
و چاپ کمکی  نشر  به صنعت  نوعی  به  و 
کرده باشم تا روی پای خودش بماند. دلم 
می خواست خودم هم قدمی بردارم و از این 
دیگر  بار  یک  حتی  که  شوم  باعث  طریق 
درباره کتاب صحبت شود حتی اگر بگویند 
هم  همین  ولی  بود  بد  آن  مطالب  چقدر 
باعث می شود کتاب و بحث درباره آن دوباره 

میزبان محافل و جمع های فرهنگی شود.
پیش  »سال ها  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  ارزانترین کاالست«  می گفتند کتاب 
یک بسته سیگار یا شکالت از یک جلد کتاب 
تاریخ  آن ها  اما  باشد  گران تر  است  ممکن 
درصورتیکه  تمام می شوند  و  دارند  مصرف 
یک کتاب می تواند نسل به نسل بچرخد و 
هیچگاه تمام نمی شود. بنابراین همان آدمی 
که می گوید من پول ندارم کتاب بخرم قطعًا 

برای تهیه هرچیز دیگری هزینه می کند.
اگر کسی نمی تواند کتاب را تهیه کند 

من آن را تقدیمش می کنم
در  گفت:  پایان  در  خمسه  علیرضا 
اولین  و  است  کتاب  کاال  ارزانترین  ایران 
اقتصادی  فشارهای  با  که  است  کاالیی 
در  خانواده جدا می شود.  فرهنگی  از سبد 
عین حال کتابفروشی ها هم به طور مثال 
دارد  جمعیت  میلیون   ۱2 که  شهری  در 
نهایتًا 5 کتاب می گیرد و شاید همان هم 
آن  کسی  و  بماند  باقی  طبقات  در  مدتها 
عنوان  به  هم  من  وجود  این  با  نخرد.  را 
هست  کسی  هم  باز  اگر  می گویم  تعارف 
که نمی تواند کتاب تهیه کند ، من حاضرم 

آن را تقدیمش کنم.
 این کتاب با مقدمه ای از امید نجوان، 
و  پوراحمد  کیومرث  معتمدآریا،  فاطمه 
شمار،  سال  بخش  چهار  در  دهقان  خسرو 
پراکنده،  مقاله های  و  نوشته ها  یادداشت ها، 
نمایشی  متن های  و  فیلمنامه ها  و  شعرها 

چاپ و منتشر شده است.

دوست داشتم این یادگاری ها باقی بماند

داستان گلی که در حسرت دیدن بهار بود
به  حسرتی«  گل  »داستان 
قلم »محمد دهریزی« و با تصاویر 
برای  به تازگی  فقانی«  »دالرام 
در  سال   ۹ از  باالتر  سنی  گروه 
فکری  پرورش  کانون  انتشارات 
شده  منتشر  نوجوانان  و  کودکان 

است.
دنیای  روزنامه  گزارش  به 
روابط  اداره کل  از  نقل  به  جوانان 
کانون  بین الملل  امور  و  عمومی 
و  ن  کا د کو فکری  رش  و پر
نوجوانان، داستان گل حسرتی به 
تصاویر  با  و  قلم محمد دهریزی 

دالرام فقانی به تازگی برای گروه سنی باالتر از ۹ سال در انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

قصه کتاب داستان گل حسرتی در مورد گلی است که چند روز مانده 
به بهار می روید. گِل حسرتی از شکافی در زمین خودش را باال می کشد و 
با درخت بلوط، پرنده، چشمه و مورچه هم صحبت می شود، او هرسال تالش 

می کند که بهار را ببیند اما نمی تواند.
این کتاب در 32 صفحه تمام رنگی به نظارت هنری علیرضا گلدوزیان 

و با شمارگان 2500 نسخه و بهای ۱۸ هزار تومان به چاپ رسیده است.

 فن جمیل منتشر شد
و  ترجمه  تألیف،  مؤسسه 
نشر آثار هنری )متن( فرهنگستان 
هنر، نخستین کتاب در تاریخ هنر 
یک  آثار  و  زندگی  به  که  ایران 
را  می پردازد  کاشی ساز  هنرمند 
و  )زندگی  جمیل  فن  عنوان  با 
اصفهانی(  علی محمد  استاد  آثار 

را منتشر کرد.
کتاب فن جمیل؛ زندگی و 
اصفهانی،  علی محمد  استاد  آثار 

انتشارات  همت  به  که  کتاب  این  شد.  منتشر  مکی نژاد  مهدی  نوشته 
و  زندگی نامه  است،  شده  منتشر  اصفهان  شهرداری  و  هنر  فرهنگستان 
استاد علی محمد  قاجار،  نقاش روی کاشی دوره  آثار کاشی ساز و هنرمند 

اصفهانی، را روایت می کند.
در پشت جلد کتاب آمده است:

استاد علی محمد اصفهانی از هنرمندان مشهور دوره قاجار است. او در 
کاشی سازی، نقاشی و معماری تبحر داشت. در سال ۱30۱ ه  ق از اصفهان 
به تهران عزیمت و کارخانه ای در دارالخالفه تأسیس کرد و مدت َده سال 
فعالیت مستمر هنری داشت. آثار هنری او در داخل و خارج ایران شناخته 
شده است و در اکثر موزه های مهم آثاری از این هنرمند دیده می شود. تالش 
استاد علی محمد برای احیای هنر کاشی کاری نفیس ایران به ثمر نشست و 
او با حضور خود در پایتخْت نهضتی از نقاشی روی بوم کاشی راه انداخت. 
علی محمد رساله ای در فن کاشی به سال ۱305 ه  ق نوشت. متأسفانه از 
کتابی  نخستین  کتاب  این  نیست.  در دست  اطالعی  هیچ  ایشان  زندگی 
آثار یک هنرمند کاشی ساز  است که به طور مستقل درخصوص زندگی و 

منتشر می شود.
کتاب فن جمیل؛ زندگی و آثار استاد علی محمد اصفهانی فصل های 
»احوال و زندگی علی محمد«، »شناسایی آثار«، »سبک شناسی و تحلیل 

آثار«، »معرفی آثار« و »ترجمه رساله« را در خود جای داده است.
مهدی  قلم  به  فرهنگستان  پژوهشی  معاونت  تازه  دستاورد  اثر  این 
مکی نژاد، عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر برای عالقه مندان به حوزه 
 فرهنگ و هنر در سال ۱۴00 است که در ۱۸۴ صفحه مصور رنگی در قطع 

رحلی کوچک و با شمارگان 500 نسخه منتشر شده است.
براساس اعالم روابط عمومی فرهنگستان هنر،عالقه مندان می توانند 
برای تهیه این کتاب به نشانی خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه طالقانی، 
شماره ۱550، کتاب فروشی فرهنگستان هنر، مراجعه کنند یا از طریق نشانی 

اینترنتی https://matnpub.ir سفارش دهند.

سایه  در  زندگی  از  روایتی  سرمستی«؛  درخت  »میوه 
آدم ربایی، خشونت و جنگ

 رمان »میوه درخت سرمستی« با الهام از تجربیات شخصی نویسنده، 
اختالف طبقاتی، جنگ های چریکی، نبردهای مسلحانه گروه های شبه نظامی، 
قاچاق موادمخدر، خشونت و آدم ربایی در کلمبیای دهه ۱۹۸0 و ۱۹۹0 را 

همزمان از دو زاویه دید متفاوت به تصویر می کشد.
به تمام چیزهایی فکر کردم که باید از دست می دادم. کاساندرا، پاپا، 
ماما، همه خاله ها و عمه ها و عموها و دایی هایم، آبوئال )مادربزرگ( ماریا، 
همه پسرعموها و دختر عموها. ما خانه ای داشتیم، در مدرسه دوستانی داشتم، 
یک عالم کفش زیبا و دستبندهای پالستیکی داشتم، تلویزیون کوچک، 
جعبه مدادرنگی هایم، رادیوی اتاق نشیمن با آن پیچ های پالستیکی بزرگ. 
جنگ همیشه خیلی دور از بوگوتا به نظر می رسید، مثل نیِبال )مه( که از 
روی تپه ها و درخت های روستاها و جنگل ها پایین می آمد. مثل مه هم به 
ما نزدیک شد، بی آن که بفهمیم، تا زمانی که همه چیز را در اطرافمان 

بر هم زد. )ص.5۴(
آنچه خواندید بخشی از رمان میوه درخت سرمستی است نوشته اینگرید 
روخاس کونترراس نویسنده جوان کلمبیایی درباره چوالی ۷ ساله و خواهر 
بزرگترش، کاساندرا. این دو خواهر پشت امنیت دروازه های محله شان در 
بوگوتا، زندگی مرفه و آرامی دارند غافل از آن که بحران آدم ربایی، خشونت، 
بمب گذاری و قتل بر دنیای بیرون سایه انداخته و هر آن دروازه های امن 

شهر را تهدید می کند. 
میوه درخت سرمستی را نشر ققنوس امسال با ترجمه سحر قدیمی در 

۱۱00 نسخه چاپ و روانه بازار کرد.
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پروانه رسولی خوشبخت

حمیدرضا صدر منتقد سینما و مفسر فوتبال درگذشت

حمیدرضــا صــدر منتقــد ســینما و مفســر فوتبــال پــس از طــی دوران 
طوالنــی بیمــاری ســرطان روز جمعــه 25 تیــر مــاه درگذشــت.

 دختــر حمیدرضــا صــدر بــا انتشــار تصاویــری در صفحــه اینســتاگرام 
ایــن منتقــد ســینما و مفســر فوتبــال، از درگذشــت او خبــر داد.

ــرطان  ــاری س ــا بیم ــر ب ــال های اخی ــه در س ــدر ک ــا ص حمیدرض
ــی  ــاه دار فان ــر م ــه 25 تی ــداد جمع ــرد، بام ــرم می ک ــه ن ــت و پنج دس

ــت.  را وداع گف
چنــد روز پیــش، خانــواده او از وخامــت حــال ایــن چهــره فرهنگــی 

- ورزشــی و توقــف رونــد شــیمی درمانــی خبــر داده بودنــد. 
 حمیدرضــا صــدر متولــد 2۸ اســفند ســال ۱33۴ در محــالت از توابع 

اســتان مرکــزی بود. 
ــه عنــوان کارشــناس فوتبــال،  وی پیــش از حضــور در تلویزیــون ب
بــه عنــوان منتقــد فیلــم فعالیــت می کــرد و بــه نــگارش مقالــه هایــی در 

نشــریات ســینمایی مــی پرداخــت. 
مرحوم صدر سابقه روزنامه نگاری را نیز داشت.

ــع  ــرد و در مقط ــل ک ــهری تحصی ــزی ش ــه ری ــته برنام وی در رش
ــدرک  ــد و م ــل ش ــران فارغ التحصی ــگاه ته ــد از دانش ــی ارش کارشناس

ــرد. ــت ک ــا دریاف ــدز در بریتانی ــگاه لی ــود را از دانش ــرای خ دکت
مرحــوم صــدر فعالیــت حرفــه ای خــود را سالهاســت کــه در عرصــه 
نقــد ســینما آغــاز کــرده و از جملــه افــرادی بــود کــه بــه تحلیــل ســینمای 

شــرق و همچنیــن ســینمای جهــان مــی پرداخــت. 
وی همچنیــن در ماهنامــه ســینمایی »فیلــم« بــه تحلیــل فیلم هــای 
ســینمای جهــان می پرداخــت و همچنیــن در جشــنواره فیلــم لنــدن نیــز 

شــناخته شــده اســت.
مرحــوم صــدر زمانــی بــه عنــوان منتقــد فوتبــال در تلویزیــون حاضر 
شــد و بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه و در برنامــه »آنســوی نیمکــت« 
بــه عنــوان کارشــناس حضــور داشــت و همچنیــن از جملــه آثــار دیگــر 
مرحــوم صــدر می تــوان بــه حضــور او در مســتند »تاریخچــه شــهراورد« 

اشــاره کــرد کــه در ایــن مســتند بــه عنــوان کارشــناس حضــور داشــت.
پســری  ای ــران،  ســ ی ن م ای  س ی اســ ی  ت اری ــخ  ب ــر  درآم ــدی 
روی ســکوها: وقایع نــگاری چهــار دهــه ای فوتبــال ایرانــی، نیمکــت داغ: 
از حشــمت مهاجرانــی تــا الکــس فرگوســن و ژوزه مورینیــو، تــو در قاهــره 
ــردان  ــای همیشــه م ــج، پیراهن ه ــرد، ســیصد و بیســت و پن ــی م خواه
ــار مرحــوم  ــه آث ــال از جمل ــال: تک نگاری هــا و روزی روزگاری فوتب فوتب

صــدر هســتند.
روزنامــه دنیــای جوانــان درگذشــت ایــن چهــره فرهنگــی - ورزشــی 
ــور  ــی کش ــری و ورزش ــی هن ــه فرهنگ ــز جامع ــواده وی و نی ــه خان را ب

تســلیت عــرض مــی کنــد.

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱3۹0/۹/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه تاالر پشت علیا پالک ۴3 اصلی بخش ۱۶ 

52۱ فرعی به نام آقای علی بیابانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است که 23/۷5 سیر مشاع از 2۴0 سیر ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت 

5۹۱/5۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای ابراهیم بیابانی مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست. بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 
مراتب را در اولین آگهی ثبت و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عمومی می رساند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/0۴/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴00/05/0۹

رحمت سلمانی قادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر 

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱3۹0/۹/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگر کال پالک 25 اصلی بخش ۱۶ 

۱۷5۹5 فرعی به نام آقای حسن زینتی نسب به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۱۴0/3۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

آقای عبداله زینتی مالک رسمی 
۱۷5۹5 فرعی به نام آقای بهروز زینتی کفشگر کالئی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۱۴0/3۸ متر مربع 

خریداری بدون واسطه از آقای عبداله زینتی مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به  تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱3 
آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 
فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/0۴/۱2
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴00/0۴/2۶

رحمت لمانی فادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

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

برابر رای شماره ۱۴00۶030۱0۶000۱2۷۸ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم سکینه شعاعی کردکندی فرزند عمران به شماره شناسنامه 
2020 صادره از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۹۹0/۱2 متر مربع 
از پالک شماره ۹3 فرعی از 3 اصلی واقع در کهریزک بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت اکبر 
مغاری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۴00/۴/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۴00/5/۱0

محمود داوودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین
م / الف 2۱2

از کتابی حرف می زد به  نام »زمستان ۶2«. پیدا کردنش 
کمی سخت بود اما باالخره در کتابخانه یکی از اقوام، بین 
با  کتاب هایی که گوشه ای رها شده  بودند و هیچ سنخیتی 
دارمش  هنوز  کردم.  پیدایش  نداشتند،  موروثی اش  صاحب 
نوشته شده:  گالینگور مشکی که فقط روی جلدش  با جلد 

اسماعیل فصیح/ زمستان ۶2.
محسن بوالحسنی، روزنامه نگار، در یادداشتی در روزنامه 
ایران درباره اسماعیل فصیح و رمان »زمستان ۶2« نوشته 
است: »من نمی دانم اوقات مردگان چگونه می گذرد اما همیشه 
خیاالتی درباره شان داشته ام یا همیشه جاهایی رفته ام که آنها 
روزی از آنجا گذشته اند یا تنها، یا همراه کسانی از کسان شان 
که دوست شان داشته اند. من نمی دانم اوقات مردگان چگونه 
می گذرد اما به این اوقات بسیار فکر می کنم و این فکر کردن ها 
را از دوران جنگ با خودم به آینده و امروز آورده ام. یکی از 
شخصیت هایی که من در جهان مردگان همیشه پی اش را 
می گیرم و دوست دارم سر از رفت وآمدهایش دربیاورم، اسماعیل 
فصیح است. بگذارید کمی به عقب برگردیم و سر از کار و 
زندگی این آقای فصیح دربیاوریم و اول بفهمیم که بود و چه 
کرد. مردی که 2 اسفند ۱3۱3 در تهران و در محله درخونگاه 
به دنیا آمد، اقبال و سرنوشتش این بود که روزی به جنوب 
برود و آن  قدر جنوب را خوب بنویسد که بشود نویسنده محبوب 
یکی از اهل جنوب که من باشم. با این  همه فصیح را سرجمع 
بخواهیم معرفی کنیم باید بگوییم نویسنده و مترجم ایرانی ای 
که رمان هایش، یعنی »دل کور«، »الله برافروخت«، »شراب 
خام«، »زمستان ۶2«، »داستان جاوید«، »ثریا در اغما« و »درد 
سیاوش« را باید از جمله نمونه های خوب داستان نویسی معاصر 
ایران به حساب آورد و در این نوشته، رویکرد اصلی و نگاه 

اصلی به یک رمان او، یعنی »زمستان ۶2« است.
نوجوان بودم و در گرمسیری اهواز، آن چه بیش از هر 
چیز دیگری انگار جدی به نظرم می رسید و ذوق و شوق  و 
شعفم را برمی انگیخت ادبیات بود و دهان دوستی که هر بار، 
کتابی معرفی می کرد برای خواندن و به  محض این که اسم 

کتاب به گوشم می رسید، انگار که کلمه نهایی را شنیده باشم، 
می دویدم برای پیدا کردنش. آن  روزها هیچ قرار قلبی و قبلی 
نداشتم که مثاًل نویسنده شوم یا شاعر یا چیزی شبیه اینها که 
اموراتش با کلمه می گذرد؛ صرفاً این جادوی کلمات بود که 
انگار مسخ و مسحورم می کرد و حاال از دهان آن دوست، نام 
اسماعیل فصیح بیرون آمده بود و با عطش و اشتیاق از کتابی 
حرف می زد به  نام »زمستان ۶2«. پیدا کردنش کمی سخت 
بود اما باالخره در کتابخانه یکی از اقوام، بین کتاب هایی که 
گوشه ای رها شده  بودند و هیچ سنخیتی با صاحب موروثی اش 
نداشتند، پیدایش کردم. هنوز دارمش با جلد گالینگور مشکی که 
فقط روی جلدش نوشته شده: اسماعیل فصیح/ زمستان ۶2.

من نمی دانم شما کتاب را خوانده اید یا نه. یا اصاًل از 
اسماعیل فصیح چقدر شناخت دارید و آثارش، اما من به شما 
می گویم که کتاب های فصیح یک طوری شروع می شوند که 
از همان صفحات اول، بی آن که اتفاق شگفتی رخ بدهد در 
روایت و... شما را مثل آهنربا به  سمت خودش می کشد. یکی از 
رازهای این جذابیت، قلم شیوا، شیرین و بی دست انداز و آموزنده 
فصیح است و بی ادایی او در بیان ماجرا و بی تکلف بودنش در 
قصه گویی. یعنی شما هرگز حس نمی کنید نویسنده در زیرمتن 
کلمات و جمله هایش می خواهد به شما بگوید »ببین من چه 
نویسنده خفنی هستم!« نه؛ قصه مثل یک رودخانه کوچک 
جریان پیدا می کند و مخاطب کم کم وارد داستانی می شود و 
بعد از چند صفحه، شخصیت هایش هم خیلی آرام خودشان را 
معرفی می کنند. قصه های اسماعیل فصیح، قصه های ساده ای 
است که شاید اگر هر کس دیگری به  فکرش برسد که آنها را یا 
نمونه هایی از آنها را بنویسد، با خودش فکر می کند که »خب، 
کجای این داستان و این قصه برای دیگران می تواند جذاب 
باشد... چون اینها خیلی معمولی هستند.« و اسماعیل فصیح 
دقیقاً داستان را از دل راه  رفتن ها و مسافرت های کسی بیرون 
می آورد که همان  قدر که شخصیت  پیچیده ای دارد، ساده هم 
هست و لوطی هم هست و واگویه زیاد دارد و توی هر سوراخی 
سری می کند و نامش جالل آریان است و این جالل همان 

کسی است که من در جهان مردگان ذهنی ام در قدم زدن های 
بسیار فصیح در خیابان های اهواز و تهران، می بینمش که دوش 
به دوش کاتبش یا به عبارتی آن دیگری اش راه می رود. این 
جالل آریانی که انگار سیبی  است نصف شده با خود فصیح، 
آدم جالبی است. خیلی جالب و جذاب. از آنها که آدم می گوید 
و  داشت  وجود  او  با  واقعی  دوستی  امکان  و  فرصت  کاش 
معاشرت ها می کردم با جالل خان آریان که آن قدر مشتی و 
باحال و بامزه است و البته روی دوش اش هم چیزهایی دارد 
برای حمل کردن این زندگی. شباهت و حتی یکی بودنش با 
فصیح را در سرنوشت مشترک جفت شان می شود ردیابی کرد 
و نقل ثقل هایی که زندگی جالل را به اسماعیل پیوند می زند.

آن روزگار نوجوانی و اواخر دهه هفتاد، دوران شکوه 
انتشار مجله و کتاب و فیلم و دوران پر رونقی برای اهل 
از  نسلی  بزرگ ترهای  مغموم  و  ما  مشعوف  بود.  نوشتن 
قبل،  نسل  آن  و  می نوشتند  ترس هایشان  با  که  ادبیات 
یعنی نویسنده هایی مثل احمد محمود و فصیح و دیگران 
جایشان را با حفظ سمت، به نویسندگانی بزرگ و تازه داده 
بودند. به  هر روی نوجوان بودم و تازه پا به دنیای فصیح 
گذاشته بودم. با »زمستان ۶2« و دقیقًا جایی ایستادم که 
و  فصیح  نوعی  به  یا  ایستاده  رمان  این  ابتدای  در  فصیح 
جالل آریان. جایی در اهواز کنار سینمایی که هنوز هست 
می شود  شروع  اینجا  از  ماجرا  است.  »ساحل«  اسمش  و 
از  که جالل آریان به همراه دکتر منصور فرجام در یکی 
منصور  می گذارد.  اهواز  به  پا   ۶2 سال  زمستانی  روزهای 
تازه از امریکا برگشته و می خواهد در اهواز مرکز آموزش 
او  به  بعد هم  بیندازد و چند وقت  راه  تکنولوژی کامپیوتر 
پیشنهاد می شود چند هفته ای در دانشکده نفت تدریس کند 
و او نیز می پذیرد و در این میانه رفاقت او با جالل آریان 
به خانه مریم جزایری  شکل می گیرد و رفت وآمدهایشان 
و شب نشینی ها و داستانی که در دل این رفت وآمدها شکل 
می گیرد؛ آن هم در شهری که وسط جنگ قرار گرفته و از 

هر صفحه اش صدای جنگ به وضوح شنیده می شود و...

با اسماعیل فصیح در کوچه های اهواز و »زمستان 62«
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از راست محمود هجرت، علی اکبر کهربایی، فتح اهلل چوادی، سهیل محمودی، 
محمود اکبرزاده و محمد تهرانی  اختصاصی دنیای جوانان

خاموش مکن
آتش افروخته ام را

فاضل نظری

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم
اصال به تو افتاد مسیرم که بمیرم

یک قطره آبم که در اندیشه دریا
افتادم و باید بپذیرم که بمیرم

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم
یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

این کوزه ترک خورد! چه جای نگرانی ست
من ساخته از خاک کویرم که بمیرم

خاموش مکن آتش افروخته ام را
بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم
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محمد حسین زاده

و  مي باشد  کن  جشنواره  پایاني  روز  امروز، 
توسط  روز  پایان  در  مختلف  بخش هاي  برندگان 
تازه ترین  قهرمان،  مي شوند.  اعالم  داوران  هیات 
به عنوان  ایرانی،  کارگردان  فرهادی  اصغر  ساخته 
و  هفتاد  اصلی  مسابقه  بخش  فیلم   2۴ از  یکی 
چهارمین جشنواره فیلم کن، اولین بار در دنیا روز 
سه شنبه 22 تیر )۱3 ژوئیه( روی پرده رفت. مراسم 
فرش قرمز فیلم با حضور فرهادی و برخی بازیگران 
همینطور  فرهادی،  سارینا  و  امیر جدیدی  ازجمله 
هایده صفی یاری تدوینگر برگزار شد. اولین نمایش 
جهانی قهرمان، با تشویق چنددقیقه ای حاضران در 
سالن گرند لومیِر کاخ جشنواره همراه بود. داستان 
قهرمان، که تولید مشترک ایران و فرانسه است، 
در حالی آغاز می شود که شخصیت اصلی، رحیم 
)امیر جدیدی( به دلیل این که نتوانسته بدهی اش 
را پرداخت کند، در زندان به سر می برد. او 2 روز 
با  را  خود  شاکی  می کوشد  و  می گیرد  مرخصی 
پرداخت بخشی از بدهی متقاعد کند شکایت خود 
را پس بگیرد، اما اتفاقات آنطور که برنامه ریزی شده 
پیش نمی رود. محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایی، 
سحر گلدوست، احسان گودرزی، علیرضا جهاندیده، 
عاقبتی،  محمد  و  نوربخت  فرخ  کریمایی،  صالح 
هستند  فرهادی  فیلم  نهمین  بازیگران  دیگر 
شیراز  در  ماله گی  الکساندر  تهیه کنندگی  به  که 

فیلمبرداری شد.
اصغر فرهادی پیش  از این 3 بار دیگر نیز در 
بخش مسابقه جشنواره کن حضور داشت. گذشته 
با بازی برنیس بژو و علی مصفا در 20۱3 که بژو 
برای آن جایزه بهترین بازیگر زن را برد. فروشنده 
در 20۱۶ که در آخرین روزها به فهرست فیلم های 
بخش رقابتی جشنواره اضافه شد و درنهایت 2 جایزه 
بهترین فیلمنامه و بازیگر مرد )شهاب حسینی( را 
دریافت کرد و در ادامه برنده جایزه اسکار بهترین 
همه  اسپانیایی زبان  فیلم  و  شد  خارجی زبان  فیلم 
و  باردم  خاویر  کروز،  پنه لوپه  بازی  با  می دانند 
افتتاحیه هفتاد  فیلم  در 20۱۸  دارین که  ریکاردو 
این  نیز  امسال  بود.  دوره جشنواره کن  یکمین  و 
از شانس هاي اصلي دریافت جوایز به شمار  فیلم 
مي رود هرچند که شانس برخي از رقباي این فیلم 
قهرمان،  به  واکنش  ها  اولین  مي باشد.  باال  بسیار 
ساخته فرهادی متفاوت بوده است. در این گزارش 
بخش هایی از نقدهای ۱0 منتقد سینما بر فیلم جدید 

او را گردآوری کرده ایم.

اوون گلیبرمن، ورایتی
ایرانی  کارگردان  و  نویسنده  فرهادی  اصغر 
در فیلم هایی مانند جدایی نادر از سیمین، گذشته 
و فروشنده ثابت کرد توانایی منحصر به فردی دارد. 
معمولی  موقعیت های  می تواند  او  که  ازاین جهت 
انسانی را که عموما جنبه درونی دارد، به کار گیرد و 
با آن به روشی کامال معتبر و در عین حال پر تعلیق، 
بازی کند، طوری که در مقام تماشاگر حس می کنید، 
زندگی اگر به اندازه کافی از نزدیک مشاهده شود، 
خودش نوعی تریلر است. قهرمان، تازه ترین فیلم 
فرهادی و چهارمین فیلم او که اولین بار در کن 
نمایش داده می شود، خیلی دوست دارد درامی از 
این  دست باشد، داستان مردی کامال عادی و ناامید 
که خیلی سریع به شخصیتی بسیار مورد بحث در 
تلویزیون و شبکه های اجتماعی تبدیل می شود و 
این داستانی است که  به راحتی می توان تصور کرد 
تصویری  فرهنگ  خروش  و  پرجوش  گرداب  در 
دیوانه وار ما روی می دهد. رحیم شخصیت اصلی 
فیلم برای یک بدهی پرداخت نشده در زندان است. 
به او 2 روز مرخصی داده می شود. رحیم می کوشد در 
این فرصت راهی برای نجات خود از این وضعیت 
آغاز  کند. امیر جدیدی بازیگری که نقش رحیم را 
بازی می کند، آرام و گاهی اوقات تقریبا بی حرکت، 

و خوش تیپ است. او به آرماند آسانته جوان شباهت 
دارد و وقتی لبخند می زند، لبخندش آنقدر صمیمی 
این  با  را جلب می کند.  اطرافیانش  نظر  که  است 
وجود رحیم نوعی انفعال دارد که از ترس درونی 
گره خورده او خبر می دهد. به تدریج متوجه می شویم 
او مردی است که بی سر و صدا غرق می شود. رحیم 
برای اینکه کاری را شروع کند، از یک نزول خور 
پول قرض گرفت. بهرام )محسن تنابنده( برادر زن 
سابق رحیم، بعدا پول نزول خور را داد و حاال رحیم 
انداخته است. رحیم به بهرام بدهکار  را به زندان 
بی عاری  و  بیکار  آدم  که  خاطر  این  به  نه  است، 
است،  به این دلیل که شریکش پول را برداشت و 
فرار کرد. بااین حال رحیم باید راهی برای پرداخت 
بدهی خود پیدا کند و وقتی فرخنده )سحر گلدوست( 
که رحیم مخفیانه او را می بیند، یک کیف دستی 
گمشده  پیدا می کند که ۱۷ سکه طال در آن است، 
به نظر می رسد یک راه نجات پیدا شده است. رحیم 
برای پرداخت بدهی های  را راهی مطمئن  طالها 
خود، بیرون آمدن از زندان و شروع زندگی جدید با 
فرخنده می بیند. بااین حال، وقتی این 2 با هیجان 
پیش یک فروشنده طال می روند، متوجه می شوند 
آنچه پیدا کرده اند، آنچنان که انتظار داشتند ارزشمند 
نیست. قیمت طال پایین آمده است )حداقل در 2 
روزی که او از زندان خارج شده(، بنابراین رحیم یک 
البته مبهم طراحی می کند.  بلندپروازانه تر و  نقشه 
او اعالن های مربوط به کیف گمشده را در محله 
می چسباند و امیدوار است به نوعی پاداش کار خود 
را بگیرد، هم به لحاظ شهرت و هم مقدار کمی 
پول. زنی درحالی که اشک می ریزد می آید و ادعا 
می کند طالها متعلق به اوست، و رحیم از طریق 
خواهرش آنها را پس می دهد. اقدام فداکارانه زندانی 
سابق به زودی در همه جا بازتاب پیدا می کند. حاال 
او در تلویزیون و روزنامه ها و شبکه های اجتماعی 
است.  افتاده  اتفاقی  چه  می دهد  توضیح  و  است 
نیاز  سکه ها  به  خیلی  بدهی  پرداخت  برای  اینکه 
شکل،  این  به  داد.  پس  را  آنها  بااین حال  داشت، 
تبدیل  ایرانی  نوع دوستی  از  زنده  مثالی  به  رحیم 
شیراز  شهر  در  آن  داستان  که  قهرمان،  می شود. 
چقدر  معاصر  ایران  می دهد  نشان  می دهد،  روی 
از این داستان ها تغذیه می کند اینها نوعی گواهِی 
خوب  چقدر  بگویند  که  است  مردم  برای  آیینی 
هستند. رحیم که از همسرش جدا شده و پسری 
با لکنت زبان دارد، به عنوان یک چهره  عذاب دیده 
ارائه  تماشاگر  به  متناقض  انسانی  انگیزه های  با 
می شود. او می دانست باید پول را پس دهد و این 
کار را کرد )فکر کرد اگر این کار را نکند ممکن است 
گرفتار کارما شود(، اما در عین حال به دالیلی که 
بیش ازحد معقول است می کوشد کار خوب خود را به 
نفع خود تمام کند. او خودش را به عنوان یک پاسدار 
زندگی نشان می دهد. آیا این کار جواب می دهد؟ 
فرهادی صحنه های بسیار موثری خلق می کند، و 
به  را  نشان می دهد در جامعه ای که مردم عادی 
»قهرمانان« ارتقا می دهد، چه اتفاقی می افتد، اما 
همین جامعه به داستان هایی که خودش می گوید نیز 
اعتماد ندارد. رحیم در یک مراسم عمومی از سوی 
یک بنیاد خیریه تقدیر می شود. برای یک لحظه، 
او کسی است که عکسش روی پوسترهاست. اما 
هنوز پول کافی برای پرداخت بدهی خود به بهرام 
کچل،  بهراِم  می شود  فاش  ادامه  در  و  ندارد،  را 
ریشو و اخمو که ما را یاد اسکروج می اندازد، برای 
سختگیری خود دلیل دارد. او به خاطر پولی که به 
رحیم داد، جهیزیه دخترش )سارینا فرهادی( که با 
او یک فروشگاه هنری را در یک مرکز خرید اداره 
می کند، از دست داد. بهرام همان چیزی را می خواهد 
که از رحیم طلب دارد، و وقتی نظاِم قهرمان سازی را 
که رحیم باال برده است زیر سؤال می برد و می گوید 
مردم نباید صرفا برای این که کاِر درست را انجام 
داده اند، تکریم شوند، به نوعی به یک نکته اشاره 
می کند. رحیم برای بار دوم از زندان آزاد می شود، 

و می کوشد در جایی مشغول به کار شود و وقتی 
یک مامور مراقبتی آزادی مشروط احساس می کند 
داستان سکه های طال مشکوک است، با تعصب یک 
پلیس دولتی شروع به تحقیق درباره این موضوع 
ادعا کرده بود سکه ها متعلق به  می کند. زنی که 
اوست، اکنون ناپدید شده، و رحیم ترتیبی می دهد 
که فرخنده تظاهر کند آن زن است، شاید این یک 
دروغ سفید باشد، اما دروغی است که مقدر شده در 
صورت او منفجر شود. فیلم پیچیدگی های دیگری 
نیز دارد، و هر صحنه جدید درمورد جامعه ای که 
اقتصاد  واقعیت  و  خودآفریده  اخالقِی  اصول  بین 
گفتن  برای  چیزی  است،  افتاده  گیر  ویران شده، 
دارد. بااین وجود، قهرمان، در پایان، یک فیلم پراکنده 
است. بعد از اینکه رحیم به مرکز خرید می رود و 
با بهرام درگیری فیزیکی پیدا می کند، شبکه های 
اجتماعی وارد صحنه می شوند. انتشار یک فیلم از 
حمله، رحیم را فردی دورو جلوه می دهد و انتقام 
بهرام نیز در شبکه های اجتماعی پخش می شود. آیا 
رحیم، خودش برای مقابله، از شبکه های اجتماعی 
به عنوان یک سالح استفاده می کند؟ قهرمان با همه 
چیزهای خوبی که دارد، یک فیلم از فرهادی است 
که بیشتر از این که با قلب ما صحبت کند، با ذهن 

ما صحبت می کند.

جیسن سالومونز، ِد َرپ
اسکار  برنده  دوبار  کارگردان  فرهادی  اصغر 
برای فیلم های جدایی نادر از سیمین و فروشنده، 
حاال پس از نمایش قهرمان، تازه ترین ساخته خود 
در بخش مسابقه جشنواره کن 202۱، نام خود را 

به عنوان یکی از مدعیان اصلی مطرح کرد تا نخل 
طال را نیز به مجموعه پرزرق و برق خود اضافه کند. 
درواقع، طال همه چیز فیلم جدید اوست، پی رنگ و 
پیش فرض فیلم بر مبنای پیدا کردن یک گنجینه 
است، در این مورد، ۱۷ سکه طال که در یک کیف 
دستی در یک ایستگاه اتوبوس در شهر شیراز پیدا 
می شود. وقتی رحیم سکه های طال را پس می دهد، 
و  روزنامه ها  و  تلویزیون  در  محبوب  چهره ای  به 
تبدیل می شود، گرچه  اجتماعی  ظاهرا شبکه های 
یا  همراه  تلفن  به ندرت  عجیبی  طرز  به  فرهادی 
سیاوش  اگر  حتی  می دهد،  نشان  ما  به  کامپیوتر 
پسِر دچار لکنت زبان رحیم، دائما سرش در تبلت 
پیچیده  بسیار  به سرعت  ساده  نقشه  این  باشد. 
دارد،  داستان، شکاف هایی  می شود. چهره سنگی 
در  که  جمشید  تخت  باستانی  ویرانه های  مانند 
صحنه های ابتدایی فیلم به شکلی دراماتیک نشان 
داده می شود. چه کسی واقعا کیف دستی را پیدا کرده 
است؟ زنی که ادعا می کند طالها متعلق به اوست، 
کیست؟ چرا مسئوالن زندان اینقدر سریع از زندانِی 
اصالح شده  خود که حاال یک ستاره است، تقدیر 
اینقدر  رحیم،  عبوس  طلبکار  بهرام  چرا  می کنند؟ 
رحیم  می بینیم  وقتی  برنمی دارد؟  او  سر  از  دست 

می پیچد،  خود  دسیسه های  در  بیشتر  را  خودش 
گلویمان فشرده می شود. با بازی امیر جدیدی، او 
شبیه یک مرد بی گناه است که لبخندی خوش بینانه 
دارد، اما در عین حال با نوعی ناامیدی و نگاهی 
مشخص  حتی  می جوشد.  خود  در  فریبکاری  به  
نیست او اصال سزاوار همدردی ما هست یا نه. در 
طول راه با کمی اغراق روبرو می شویم و ناگهان 
اخالقی  شرافت  و  حقیقت  دنبال  به  جامعه ای  در 
می گردیم که به نظر می رسد برای دفاع از شرف 
خود و داشتن یک قهرمان، خیلی عجله دارد، نقشی 
برنمی آید…  از پس آن  که صادقانه بگوییم رحیم 
با  با دقت فیلمبرداری شده، فیلمنامه  آن  قهرمان 
ظرافت نوشته شده و داستان خود را با ضرب آهنگ 
یک فیلم تریلر روایت می کند. فیلم پس از اولین 
نمایش جهانی در کن باید عملکرد بسیار خوبی در 

سراسر جهان داشته باشد.

اریک کان، ایندی وایر
اصغر فرهادی کارگردان ایرانی با اولین فیلم 
خود پس از فروشنده که جایزه بهترین فیلمنامه و 
بهترین بازیگر مرد جشنواره کن را دریافت کرد و 
بعدا دومین اسکار بهترین فیلم بین المللی را برای 
او به همراه داشت، به بخش مسابقه کن بازگشت. 
شرکت آمازون استودیوز به وضوح همین هدف را 
را  فرهادی  که  می کند  دنبال  »قهرمان«  درباره 
پس از فیلم اسپانیایی زبان همه می دانند به ایران 
باز گرداند. به نظر می رسد انتخاب آمازون استودیوز 
عاقالنه بوده است از قهرمان به عنوان بهترین فیلم 
این کارگرداِن نکته سنج، از زمانی که با »جدایی نادر 

از سیمین« برای اولین بار در سطح بین المللی به 
موفقیت رسید، یاد شده است. تازه ترین تالش او 
داستان مردی است که یک کیف پر از سکه های 
او  فرهادی،  معمول  روش  به  می کند.  پیدا  طال 
پیامدهای  با  در حفره ای طوالنی و پر پیچ و خم 
داده  سوق  اخالقی  سردرگمی های  و  غیرمنتظره 
از  ظریف  پرتره های  ارائه  در  فرهادی  می شود. 
را  خود  ارزش های  می کوشند  که  شخصیت هایی 
و  است،  بی نظیر  کنند،  سازگار  شخصی  منافع  با 
»قهرمان« می تواند دقیقًا تجسم قابل قبول مهارت 
او باشد. این چیزی است شاید هیئت داوران کن 
کنند.  پیدا  مشترکی  نقاط  آن  بر  تکیه  با  بتوانند 
قبل  از  داوران  از  بسیاری  است  ممکن  هم زمان، 
با کار فرهادی آشنا باشند و فکر کنند ازآنجاکه او 
این بار دقیقًا چرخ را از نو اختراع نکرده، جایزه نخل 
طال می تواند به یک کار چالش برانگیزتر برسد، اما 
نمی توان انکار کرد که »قهرمان« جزو فیلم هایی 
است که همه قدر آن را می دانند و تا پایان جشنواره 

جزو مدعیان اصلی جوایز باقی می ماند.

آنا اسمیت، ددالین
قهرمان اصغر فرهادی یک فیلم تأمل برانگیز 

و شاید ظریف ترین و صمیمانه ترین فیلم او از زمان 
جدایی نادر از سیمین تاکنون باشد. امیر جدیدی در 
نقش رحیم، مردی خوشایند اما تا حدودی درمانده 
که به خاطر کوتاهی در پرداخت بدهی در زندان به 
سر می برد، نقش آفرینی جذابی دارد. فرهادی مراقب 
است که هیچ شبکه اجتماعی را روی پرده نشان 
ندهد، اما حضور پررنگ آن در فیلم جدیدش که 
منتقد فرهنگ مدرن است، احساس می شود. رحیم 
به تدریج متقاعد می شود بسته به نیاز افکار عمومی 
داستان خود را تغییر دهد، چه آن ها دنبال یک خبر 
خوب باشند یا بخواهند از کسی چهره ای اهریمنی 
ترسیم کنند. اساسًا، رحیم به نظر انسانی شایسته 
افتخار خود را که بسیار برای آن تبلیغ  اما  است، 
شده است، از راه هایی که ممکن است به شهرت 
که  همانطور  می اندازد.  خطر  به  بزنند،  آسیب  او 
چرخش های داستانی بیشتر و بیشتر می شود، فیلم 
در لبه تراژدی-کمدی های شکسپیری قرار می گیرد، 
که نتیجه آن در خیلی جاها کمدی تلخ است، اما 
لحن غالب فیلم، درام است، و گاهی اوقات با دیدن 
انتخاب های مشکوک قهرمان ما، فیلم دلشوره آور و 
دردناک می شود. به قول یکی از مسئوالن زندان، 
رحیم یا خیلی باهوش است یا خیلی ساده. حقیقت 

ممکن است چیزی  بین این دو باشد.

دیوید ارلیک، ایندی وایر
اصغر فرهادی، قهرمان را با نقاط قوت خود 
پیش می برد. او یک پیش فرض کالسیک را می گیرد 
و با نیروی کافی گریز از مرکز، آن قدر می چرخاند 
تا شما را در یک جا نگه دارد، حتی در حالتی که 

حس همدردی شما به هر جهت قابل تصور تغییر 
فاجعه باِر اخالقی  این وضعیت  پیدا می کند. وقتی 
با مهارت ساخته شده است، سرانجام متوقف  که 
می شود، ساده ترین فیلمی که فرهادی در ۱0 سال 
گذشته و پس از موفقیت بین المللی جدایی نادر از 
سیمین ساخته، به نوعی به تردیدآمیزترین همچنین 
بهترین فیلم او تبدیل می شود. فرهادی این استعداد 
را دارد که درست و غلط را مثل بازی جنگا آنقدر 
روی هم بگذارد تا یک توده بزرگ شکل بگیرد، 
سخت است بگوییم او بازیکن خوبی است یا یک 
از  یکی  قهرمان  نظر  این  از  و  بازیکن وحشتناک 
ساخت های بی دردسر اوست. فیلم با وجود اشتیاق 
مشابه برای ورود به حوزه قانون مدنی ایران، فاقد 
بار احساسی اصلی جدایی نادر از سیمین است، اما 
آنچه به چشم می آید روش سقراطی ساختار فیلم 
و سادگی کودکانه سؤال اصلی آن است: چه تفاوتی 
بین انجام یک کار خوب و انجام ندادن یک کار 

بد وجود دارد؟

پیتر بردشاو، گاردین
مشاهده گر،  سبک  یک  با  فرهادی  اصغر 
واقع گرایانه و در عین حال خودداری از اطالع رسانی 

فیلمی  انداخت،  زبان ها  سر  را  خود  نام  آن  با  که 
ساخته  گره خورده  شبکه ای  درباره  گره خورده 
به هم ریخته  و  نبودن  قانع کننده  فیلم،  است. 
فیلم یک  دارد.  را  واقعی  زندگی  نامشخِص  بودن 
داستان  مثل یک  دارد،  و ساده  پیش فرِض صاف 
کوتاه ادبی. بااین وجود حفره های پی رنگ از همان 
بازی  )با  رحیم  از  هیچکس  است.  مشخص  ابتدا 
امیر جدیدی( یک سوال واضح  زیرکانه و ظریف 
را نمی پرسد: اگر او می خواست یک شهروند خوب 
باشد، چرا کیف پیداشده را خیلی راحت به پلیس 
تحویل نداد؟ چسباندن اعالن  یک ایده کامال فاقد 
فیلم  یک  قهرمان  است.  منفعت طلبانه  و  کارایی 
جذاب و حتی مسحورکننده است، اما به این فکر 
می کنم که آیا تکلف رئالیستی فیلم، داستان کمی 

پراکنده آن را پنهان می کند؟

دبورا یانگ، هالیوود ریپورتر
خاطر  به  فرهادی  اصغر  می رسد  نظر  به 
در  که  دارد  را  توانایی  این  تئاتر،  در  کار  سابقه 
او  کند.  پیدا  را  درام  مکان ها  شگفت انگیزترین 
پس از فیلم اسپانیایی زبان همه می دانند با حضور 
به  باردم،  و خاویر  پنه لوپه کروز  ستاره هایی چون 
درباره  خوب  بسیار  فیلم  یک  و  بازگشت  ایران 
صداقت، شرف و قیمت آزادی ساخت. قهرمان که 
تولید مشترک ایران و فرانسه است، به لحاظ قالب 
یک فیلم کوچک است، و طرفداران سینمای هنری 
می توانند در آن شاهد مضامین خاص کارگردان در 
میان نمادگری ظریف و کار تکنیکی خالص باشند. 
استقبال در جشنواره کن باید نشان دهد که یک 
فیلم محلی مانند قهرمان چقدر می تواند در سطح 
نظر  به  فیلم جدید فرهادی  بین المللی پیش رود. 
بیشترین فاصله را با کارهای صحنه ای او و عناصر 
در  گهگاه  که  دارد  غیرقابل باور  بعضا  دراماتیک 
فیلم های او رخنه می کنند. اینجا در عوض، همه 
چیز آنقدر محتمل به نظر می رسد که رویدادها یک 
کیفیت کهن الگویی دارند. و زنجیره پایان ناپذیر و 
بردگی  به  را  که شخصیت ها  دروغ ها  از  غریزی  

می کشد، به فیلم بُعد بزرگ تر می دهد.

لی مارشال، اسکرین دیلی
پانزده  اجتماعی  شبکه های  که  عصری  در 
دقیقه شهرت را به یک تخمین سخاوتمندانه تبدیل 
کرده اند، قهرماِن واقعی بودن چه معنایی دارد؟ اگر 
می دانید کار درستی را انجام داده اید، خوب است 
واقعیت را تغییر دهید و کمی نقش بازی کنید تا 
دیگران متقاعد شوند شما شریف هستید؟ و اگر دفاع 
از شرف خود به طور اجتناب ناپذیری به معنای بی آبرو 
کردن شخص دیگر است، چه باید بکنید؟ فیلم جدید 
اصغر فرهادی این سواالت و سایر سؤاالت اخالقی 
را در یک درام واقعا جذاب جاسازی می کند. نقطه 
اتکای فیلم نقش آفرینی چشمگیر امیر جدیدی در 
نقش مردی است که یک حرکت فداکارانه او مثل 
ویروس همه جا پخش می شود، و همان طور که 
همه ما می دانیم ویروس ها تمایل ناخوشایندی به 
جهش یافتن دارند. قهرمان همچنین بار دیگر ثابت 
ملودرام های  خلق  در  فرهادی  درحالی که  می کند 
عاطفی  و  اخالقی  مسئله  دو  هر  با  که  پیچیده 
درگیر هستند، استعدادی فراوان دارد، اما کارهای 
است.  غنی تر  همیشه  ایران  خودش  کشور  در  او 
فیلم قبلی او همه می دانند )20۱۸( که داستانش 
در اسپانیا روی می دهد، با وجود حضور بازیگران 
پرستاره، فاقد ظرافت دراماتیک یا هوش اخالقی 
درباره الی، »جدایی نادر از سیمین« یا »فروشنده« 
بود. شما تقریبا می توانید هر یک از پی رنگ  های 
بازسازی  دنیا  در هر کجای  و  بگیرید  را  فرهادی 
به ویژه در مورد قهرمان صدق می کند،  این  کنید 
که می توان تصور کرد داستان آن در جایی در نواحی 
مرکزی آمریکا دوباره ساخته شود، اما فیلم ها بیش 
از  زیادی  بخش  قهرمان  و  هستند،  پی رنگ ها  از 

از قرار گرفتن در فضای پراسترس  طنین خود را 
شهر شیراز و نیروهای زورگویی که جامعه مدرن 
ایران را شکل داده اند، به دست می آورد. این، در 
کنار سرعت فشرده فیلم، باید جدیدترین فرهادی 

را به سینماهای هنری جهان بفرستد.

پت براون، اسلنت مگزین
به نظر می رسد هدف اصغر فرهادی در فیلم 
جدیدش این باشد که مفهوم قهرمان را از هم بپاشد. 
قهرمان با مالقات رحیم با حسین شوهر خواهرش 
)علیرضا جهاندیده( در مقبره خشایارشا اول، پادشاه 
محبوب ایران باستان آغاز می شود، جایی که مرد 
در یک پروژه تعمیر و نگهداری، نقش یک سازنده 
را دارد. این که تصاویر قهرمانان باید حفظ شود، 
یکی از مشاهدات اساسی فیلم است. در ادامه بر 
اجتماعی  شیوه گزارش  های خبری و  شبکه های 
در پرداختن به تحریف های کوچک داستان رحیم 
تأکید می شود. و باال رفتن و پایین آمدن رحیم از 
داربست هایی که اطراف مقبره نصب شده اند، یکی 
»قهرمان«  در  نمادین  کاماًل  لحظات  معدود  از 
یک  به عنوان  او  بعدی  سقوط  و  ظهور  که  است 
می کند.  پیش بینی  را  اجتماعی  شبکه های  عزیز 
درباره  پرسش هایی  با  قهرمانی  مسئله  دراین بین، 
آن  گسترده  بسیار  اجتماعی  ارزش  و  حقیقت 
رحیم سعی می کند  درحالی که  جایگزین می شود. 
از محاصره طلبکاران خود که بهرام در رأا آنهاست، 
فرار کند، برای رسیدن به آزادی و نجات خود و 
داستان سرایی  در  تازه ای  استراتژی های  فرخنده، 
در پیش می گیرد. این که کدام دروغ موجه است، 
چه انگیزه ای آن ها را به دروغ گویی وادار می کند، 
و تا کجا باید ادامه داشته باشند، این ها دغدغه  های 
تنش  دقیق  خلق  با  فرهادی  که  هستند  اخالقی 

نشان می دهد.

بن کنیگسبرگ، راجر ایبرت
روبر برسون در سال ۱۹۸3، برای پول، آخرین 
تولستوی  تقلبی،  کوپن  از  الهام  با  که  خود  فیلم 
بهترین  جایزه  کن  فیلم  جشنواره  در  شد،  ساخته 
کارگردان را گرفت. این فیلم دست به دست شدن 
یک اسکناس تقلبی را دنبال می کند و در طول فیلم 
اهمیت متافیزیکی آن آشکار می شود. گناهی که با 
چاپ و قالب کردن اسکناس تقلبی آغاز شد هرگز از 
بین نمی رود. اسکناس هر جا برود، به راحتی دردسر 
ایجاد می کند. قهرمان اصغر فرهادی در سطح پول 
برسون نیست، اما به لحاظ مضمون از همان پارچه 
بریده شده است. قهرمان همچنین بهترین فیلم او از 
زمان جدایی نادر از سیمین است که اسکار بهترین 
فیلم خارجی زبان 20۱۱ را برنده شد. تمام مشکالت 
برمی گردد.  نزول خواری  به  قهرمان  در  موجود 
درحالی که رحیم در تالش برای توضیح انگیزه های 
خود به مشکل می خورد، مشخص می شود که فیلم 
اصال در مورد پول به معنای مرسوم آن نیست. پول 
واقعی با شهرت ارتباط دارد، سهامی که می تواند 
صعود و سقوط کند، چیزی که می تواند با یک حضور 
تلویزیونی بازیابی شود یا با افشای یک دروغ به هدر 
رود و مانند گناهی که در فیلم پول در اسکناس 
مسری  نیز  آسیب شهرت  می شود،  تقلبی مجسم 
است. نتیجه اخالقی این نیست که اگر ثواب کنیم، 
انتظار  نباید  که  است  این  بیشتر  می شویم،  کباب 
هیچ کار ثوابی را داشت. قهرمان به عنوان توده ای 
از عوارض شکل می گیرد، و گرچه سبک فرهادی 
نمایشی نیست، اما او با یک ظرافت واقعی تماشاگر 
را از بین هزارتوی پیچیدگی های اخالقی رد می کند 
و از طرف دیگر بیرون می آورد، آن هم درست در 
وجود  خروجی  هیچ  می رسد  نظر  به  که  نقطه ای 
ندارد. آخرین نمای قهرمان بی نقص است نه تنها 
شیوه شروع فیلم را تداعی می کند، بلکه بسیاری از 
ایده های فیلم در مورد خانواده، صداقت، و سختی 
پاک کردن یک لکه سیاه را نیز به تصویر می کشد.
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