
رییس سازمان بورس در گفتگو با دنیای جوانان:

صدای اعتراض سهامداران خُرد متضرر باید شنیده شود

ماند  بی نتیجه  پالس،  اوپک  نشست  هجدهمین 
و نگرانی ها را نسبت به توافق کاهش تولید نفت بیشتر 
اوپک  عضو   ۲۳ اگر  که  است  آن  مهم  سوال  اما  کرد. 
ماه های  در  توافق  این  سرنوشت  برسند،  اجماع  به  نتوانند  پالس 

آینده چه خواهد شد.
اولین همکاری کشورهای عضو اوپک با ۹ تولیدکننده دیگر 

نفت در جریان توافقی بود که به فریز نفتی مشهور شد.

درست در زمانی که ایران برجام را اجرا می کرد، قیمت نفت 
روندی نزولی داشت. این موضوع در کنار بازگشت نفت ایران به 
بازار بعد از رفع تحریم ها این نگرانی را ایجاد کرده بود که قیمت 
زیر  به  قیمت ها  روزها،  آن  شود.  همراه  بیشتری  کاهش  با  نفت 
۳۰ دالر در هر بشکه رفته بود و همین موضوع نشست اوپک در 

الجزایر را مهم کرد.
صفحه ۳

یک روانشناس و خانواده درمانگر:

فرزندان نسل جدید
نیاز مبرم به آموزش مهارت ها دارند

نوسانگیران مانع اوج گیری قیمت بیتکوین! 
به گزارش سی ان بی سی، فشار باالی فروش در 
بازار ارزهای دیجیتالی کماکان مانع از هرگونه جهش 
قیمتی شده و رصد حجم بیتکوین ها و سایر رمزارزهای 
ورودی به صرافی ها موید این است که فروشندگان 
کماکان قصد عقب نشینی ندارند. ایگناسیو ترنوس- مدیر بخش 
ارتباطات در صرافی بای بیت- معتقد است نوسانگیران اصلی ترین 
مانع اوج گیری قیمت بیتکوین هستند و با وجود تقاضای باالی 
خریداران بلندمدت و نهنگ ها، زور آن ها هنوز به تغییر روند بازار 
نرسیده است.  با تثبیت بیتکوین در نیمه پایینی کانال ۳۰ هزار دالری، 
تعادل قیمتی مجددا در حال برقرار شدن است. داده های منتشرشده 
توسط موسسه گلس نود نشان می دهد که ۹.۹۳ درصد کل بیتکوین 
های موجود در بازار در بازه قیمتی ۳۱ هزار تا ۳۴ هزار و ۳۰۰ دالر 
دست به دست شده که این مساله بیانگر وجود یک ناحیه قیمتی 
مهم هم برای خریداران و هم برای فروشندگان است. بیشترین 
خریداران فعلی نیز دارندگان بلندمدت معروف به هولدرها بوده اند.  
صفحه ۳

مدیر عامل آبفای کشور عنوان کرد؛

اصفهانی ها با تخصص و مهارت خود
 بر تنش آبی سال 1400 غلبه می کنند

4
صفحه 6 پرسپولیس ۶۴٪ - سپاهان ٪۳۶

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1792- دوشنبه 28  تیر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اصغر فرهادي: 

شبکه هاي اجتماعي
 رقیب سینما نیستند

7فرهنگ
خلل جبران ناپذیر در 
فرهنگ و ادبیات این 

سرزمین

نک 1با

علی رغم رشد سریع شبکه های  است  معتقد  فرهادی  اصغر 
اجتماعی در سراسر جهان، این پدیده نمی تواند تهدیدی برای 
سینما باشد! اصغر فرهادی کارگردان فیلم های برنده اسکار 
جدایی و فروشنده، این بار با فیلم قهرمان به جشنواره کن 

رفت و با کسب افتخاري دیگر این جشنواره را ترك کرد...

مدیر انتشارات اساطیر، ضمن اشاره به بیش از ۲۰ سال 
همکاری با مرحوم »فریدون بدره ای« در مورد این مترجم 
نام دار گفت: حساسیت او روی کارهایش زیاد بود، به حدی که 
نامش روی جلد کتاب، به معنی صحت و استحکام ترجمه است.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، اسامی ۲٨ برنده 
٨ میلیارد ریال جوایز ارزنده طرح هفت گنج باشگاه مشتریان 
بانک صادرات ایران شامل کمک هزینه های خرید مسکن، 
خودرو، لوازم منزل، گردشگری، لپ تاپ، دوچرخه و گوشی 

تلفن همراه با حضور مسئوالن بانک اعالم شد.

»هفت گنج« بانک 
صادرات ایران 

برندگان خود را 
شناخت

توافق کاهش تولید نفت در ابهام! عادت کرده ایم بحران را ایجاد 
و بعد به سختی آن ها را مدیریت کنیم!

 ۲۷ گذشته)یکشنبه  روز  علنی  نشست  در  فالحی  سارا 
گزارش  بررسی  جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس  تیرماه( 
ظاهراً  گفت:  اخیر  خاموشی های  درباره  انرژی  کمیسیون 
را  آن ها  به سختی  بعد  و  کنیم  ایجاد  را  بحران هایی  کرده ایم  عادت 

مدیریت کنیم. 
صفحه ۲

محمدرضا صالحی عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و متخصص عفونی گفت: خوشبختانه نتایج 
بررسی ها نشان دهنده موثر بودن واکسن کوو ایران برکت 
بر ویروس جهش یافته دلتا است.ناظر کارآزمایی بالینی واکسن کوو 
ایران برکت با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با عنوان »سرانجام 
کرونا و رعایت کمرنگ دستورالعمل ها«، با اشاره به اینکه این موضوع 

بسیار امید بخش است، افزود: اثربخشی واکسن برکت روی واریانت  
ویروس دلتا کرونا در تست خنثی سازی )cVNT( مورد ارزیابی قرار 
گرفت و مشخص شد سرم افرادی که در فاز یک و دو واکسن کوو 
ایران برکت شرکت و واکسن دریافت کرده بودند، دارای آنتی بادی 

به میزان موثری در برابر کرونای دلتا است.
صفحه ۲

واکسن برکت بر کرونای دلتا هم موثر است
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 خستگی و خواب آلودگی مهمترین عامل تصادفات و واژگونی خودروها در سفر می باشند

آگهي تجدید مناقصه عمومي
  یک مرحله ای 

همراه با ارزیابی کیفی به صورت فشرده- نوبت اول

محل اجراموضوع  مناقصهشماره فرآخوانشماره مناقصهردیف
مدت 
اجرا 

کار

برآورد اولیه 
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
و رشته مورد 

نیاز

195/400-032000003583000025

بهسازی 
واریانت پیچهای 
جاشک همراه با 

ارزیابی 

حوزه 
شهرستان 

دشتی
12148.004.953.8586.870.000.000 ماه

رتبه 5 رشته 
راه و ترابری

 اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي  استان بوشهر در نظر دارد پروژه  خود  را  براساس مشخصات و شرایط کلي مندرج در جدول ذیل به صورت  برگزاري مناقصه عمومي یک 
مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی)بصورت فشرده(  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت،  به شرکت هاي واجد شرایط واگذار نماید. 

http://www.setadiran. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به آدرس
ir   انجام خواهد شد. تاریخ انتشار اسناد در سامانه ۱۴۰۰/۰5/۰۲ می باشد.

۱-  زمان  و محل توزیع اسناد : از تاریخ ۱۴۰۰/۰5/۰۲ لغایت ۱۴۰۰/۰5/۰6 ساعت ۱۳:۰۰ )از طریق درگاه الکترونیکی دولت)سامانه ستاد(                   
۲- آخرین مهلت تحویل مدارك:  تا ساعت ۱۳:۰۰  روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰5/۲۰ مي باشد. 

http://www.setadiran.ir ۳- نشاني محل تسلیم مدارك:   درگاه الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به آدرس
۴- ارائه پاکت الف به آدرس:  بوشهر – خیابان ریسعلی دلواری- چهار راه کشتیرانی – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر –  امور اداری 

5- مدت اعتبار پیشنهادات تا  ۱۷۰ روز پس از زمان بازگشایی پاکات مناقصه می باشد.
6- جلسه بازگشایي پاکات: 

* زمان بازگشایي پاکات ارزیابی کیفی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰5/۲۳ رأس ساعت ۰۹:۰۰   صبح در محل سالن جلسات  اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي  استان بوشهر  مي باشد .
*تاریخ بازگشایی پاکات )الف-ب-ج( اسناد مناقصه و تعیین برنده مناقصه  متعاقبا پس از نتیجه ارزیابی کیفی به اطالع شرکت هایی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی گردیده اند، 

خواهد رسید ؛ ضمنا حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه بالمانع خواهد بود . 
6-شرایط متقاضی: 

*داشتن توان مالی و پشتیبانی  *  صالحیت و حسن سابقه در کارهای قبلی * سابقه کار اجرایی * ماشین آالت و تجهیزات * کفایت کادر فنی و کارکنان کلیدی *مدیریت کار آمد و 
با تجربه و نظام مدیریتی مناسب * نظام کیفی انجام کار و تعیین کیفیت *

۷- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  مي بایست به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکي تهیه و در پاکت ) الف( تحویل گردد. 
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن  ۳- ۰۷۷۳۳۳۳۱۲8۱  تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان بوشهر
نوبت اول چاپ آگهی :۱۴۰۰/۰۴/۲8
نوبت دوم چاپ آگهی :۱۴۰۰/۰۴/۲۹

آگهي تجدید مناقصه عمومي
 به صورت یک مرحله اي همزمان با ارزیابي)کیفی( 

فشرده 02- 1۴00-01
کد سامانه ستاد :  20000010۴5000020

شرحعنوان

شرکت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهید اخالقي-نبش خیابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

تعمیر و کالیبراسیون انواع کنتورهاي توربیني نوع،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات
در مصالح مصرفي پروژه مي بایست قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.       

مبلغ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

از ساعت ۹ مورخ ۲8 /۱۴۰۰/۰۴  لغایت ساعت ۱۲ مورخ ۰۳ /۱۴۰۰/۰5  - از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه
www.setadiran.ir ستاد(  به نشاني(

حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ  ۱۷ /۱۴۰۰/۰5  در سامانه  فوق الذکر زمان و مکان عودت اسناد مناقصه

ارسال پاکت ب ۱ به کمیته فني بازرگاني مورخ  ۱۷ /۱۴۰۰/۰5  مي باشد.زمان ارسال پاکت ب ۱

جلسه گشایش پاکات )الف،ب۲،ج(  متعاقبا اعالم خواهد شد. لذا دعوت بعمل مي آید در صورت تمایل به حضور در جلسه . نماینده تام زمان  و محل گشایش پاکات )الف،ب۲،ج(  
االختیار خود را کتبًا معرفي نمایید .

۳۳۴5۳8۴۴-۰۲۳تلفکس امور قراردادها

www. اینترنتي  آدرس  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
setadiran.ir مراجعه فرمائید.

کد پایگاه مناقصات:  5۳.۰۹۱.85۳
م الف -۱                شناسه آگهی ۱۱65۷6۰ شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد تعمیر و کالیبراسیون انواع کنتورهاي توربیني را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد. 

روابط عمومي شرکت گاز استان سمنان

روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

آگهی 
مناقصه عمومی یک مرحله ای )تجدیدی(

نوبت اول
شهرداری اردبیل در نظردارد مناقصه به شرح جدول ذیل را برگزار نماید وکلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.           

مبلغ برآورد اولیه عنوان پروژهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
کد ثبت در سامانه مدت اجرامناقصه )ریال(

ستادایران

6۲۰۰۰۰۰5۳۱5۰۰۰۰۳۳ ماه۳۹.۳۳۰.۹6۳.۱5۱۱.۹6۷.۰۰۰.۰۰۰احداث پارك بانوان زرناس   ۱
۱. محل تأمین اعتبار :   درآمد داخلی شهرداری ) به این مناقصه ۲5 درصد مبلغ پیمان پیش پرداخت در قبال در یافت ضمانت نامه بانکی  داده خواهد شد(

www.setadiran. ۲. مناقصه گران واجد شرایط میتوانند اسناد مناقصه را از تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد ایران  به مدت 5 روز از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس
http://  خریداری کنندمبلغ واریزی شده غیر قابل استرداد است و اطالعات تکمیلي مناقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور به آدرس  ir

iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسي میباشد.
۳. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر ۰۱۰66۳۰۷6۲۰۰۴ بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات 
شعبه میدان ورزش واریز و تصویر آن در سایت قرار دهید  ضمنا جهت سهولت در رسیدگی  اصل فیش واریزی و یا به همان مبلغ 
ضمانت نامه بانکی را در پاکت تضمین  )پاکت الف ( پاکت را مهر و موم نموده و مشخصات کامل شرکت ومناقصه و شماره تلفن 
را قید نموده وتا ساعت ۱۳ آخرین روز تحویل اسناد به دبیر خانه شهرداری مرکز تحویل گردد الزم به ذکر است تمامی اسناد باید 
در سامانه ستاد ایران بارگذاری شود عدم بارکذاری اسناد در سامانه ستاد ایران موجب حذف ار روند برگزاری مناقصه خواهد شد 
قیمت پیشنهادی بر اساس فهارس بهاء ابنیه و راه و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰ بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح واز طریق سایت 

ستاد ایران ارسال گردد .
۴. شرایط پیمانکاران ومهلت و محل تسلیم پیشنهادها: از شرکتها ی دارای رتبه راه از سازمان برنامه وبودجه دعوت میگردد اسناد مناقصه را 
تا ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد ازسایت ستاد ایران نسبت به تکمیل فرمها وارسال اقدام نمایند ویا در مدت قید شده تا ساعت ۱۳  به نشانی 

اردبیل – میدان ورزش- شهرداری مرکز-  دبیر خانه تحویل گردد پیشنهادهایی که دیر تر از این مهلت تسلیم گردد دریافت نخواهد شد .
5. بدیهی است شرکت در مناقصه وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده وشهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است
6. سایر جزئیات و شرایط تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است 

۷. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
فضیلت ابراهیمی-مدیر منطقه 5

شماره : ۱۰۱/ 5۷۷۹5۴
تاریخ :۱۴۰۰/۰۴/۲۱ 

 کد رهگیری :۲۲6۱۳۱۷

مراسم قرعه کشی برندگان طرح 
بانک  مشتریان  باشگاه  »هفت گنج« 
صادرات ایران برگزار و نام ۲8 برنده 
طرح  این  متنوع  جوایز  خوش شانس 

اعالم شد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
برنده   ۲8 اسامی  ایران،  صادرات 
طرح  ارزنده  جوایز  ریال  میلیارد   8
بانک  مشتریان  باشگاه  هفت گنج 
صادرات ایران شامل کمک هزینه های 
منزل،  لوازم  خودرو،  مسکن،  خرید 
گردشگری، لپ تاپ، دوچرخه و گوشی 
تلفن همراه با حضور مسئوالن بانک 

اعالم شد.
»هفت گنج«  طرح  اساس  بر 
باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران 
که از ۲۰ اسفند ۹۹ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ 
برگزار شد، تمامی دارندگان کارت های 
نظام بانکی کشور با دریافت خدمات 
انتقال  و  »برداشت  همچون  بانکی 

»خرید  قبض«،  »پرداخت  وجه«، 
حساب«  از  »مانده گیری  و  شارژ« 
بانک  خودپرداز   ۲۰۰ و  هزار  پنج  از 
صادرات ایران، ضمن داشتن فرصت 
برنده شدن تصادفی جوایز نقدی 5۰۰ 
هزار ریالی، یک میلیون ریالی و یک 
پایان  ریالی، در  میلیون و 5۰۰ هزار 

دوره سه ماهه با کسب امتیاز، از هفت 
نوع جایزه ارزشمند به ارزش 8 میلیارد 
ریال در قالب جشنواره خودپرداز بانک 
»هفت گنج«  طرح  ایران  صادرات 

برخوردار شدند.
میلیارد  دو  هزینه  »کمک  یک 
دو  مسکونی«،  منزل  خرید  ریالی 

ریالی  میلیارد  یک  هزینه  »کمک 
هزینه  »کمک  سه  اتومبیل«،  خرید 
5۰۰ میلیون ریالی خرید لوازم منزل«، 
چهار »کمک هزینه ۲5۰ میلیون ریالی 
گردشگری«، پنج »کمک هزینه ۱۰۰ 
میلیون ریالی خرید لپ تاپ«، شش 
ریالی  میلیون   ۱۰۰ هزینه  »کمک 
»کمک  هفت  و  دوچرخه«  خرید 
هزینه ۲۰ میلیون ریالی خرید گوشی 
تلفن همراه«، مجموعًا ۲8 فقره جایزه 
ارزشمند به ارزش نزدیک به 8 میلیارد 
ریال را تشکیل می دهند که به بخش 
بر  تراکنش محور  )روش  متیازی  ا
به  و  شده  کسب  امتیازات  اساس 
گنج  هفت  طرح  قرعه کشی(  صورت 
دوره  اولین  در  ایران  صادرات  بانک 
است. داشته  اختصاص  آن  برگزاری 

»هفت گنج«  طرح  برندگان  اسامی 
باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران 

را اینجا مشاهده کنید.

»هفت گنج« بانک صادرات ایران برندگان خود را شناخت

صفحه ۳



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1792- دوشنبه 28 تیر 21400 معه جا

نماینده ایالم:
را  به سختی آن ها  بعد  و  ایجاد  بحران را  عادت کرده ایم 

مدیریت کنیم!
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به قطعی های 
اخیر برق در کشور تصریح کرد که ظاهراً عادت کرده ایم بحران هایی را 

ایجاد کنیم و بعد به سختی آن ها را مدیریت کنیم.
سارا فالحی در نشست علنی روز گذشته)یکشنبه ۲۷ تیرماه( مجلس 
درباره  انرژی  کمیسیون  گزارش  بررسی  جریان  در  اسالمی  شورای 
خاموشی های اخیر گفت: ظاهراً عادت کرده ایم بحران هایی را ایجاد کنیم 

و بعد به سختی آن ها را مدیریت کنیم. 
در  سیروان  و  ملکشاهی  و  مهران  چرداول،  ایوان،  ایالم،  نماینده 
بحران  ایجاد  زمین  از مجلس خواهش می کنم در  اظهار کرد:  مجلس 
بازی نکند؛ به عنوان مثال الیحه رتبه بندی معلمان که کلیات آن یک 
ماه قبل در مجلس مصوب شد به دلیل مسائل اعتباری و… یک دفعه 
از مسیر خارج می شود که این موارد پارادوکس دارد و مردم نمی توانند 

با آن ها کنار بیایند. 
وی ادامه داد: چطور زمانی که کلیات الیحه رتبه بندی معلمان بررسی 
اما اکنون این موضوع مطرح شده  می شد، موضوع اعتبار در میان نبود 
است. متأسفانه این موضوع به بحرانی تبدیل می شود که مجبور هستیم 

در صحن علنی در رابطه با آن صحبت کنیم. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  افزود: یک هفته 
گذشته با حضور متخصصان وزارت نیرو، کمیسیون امنیت ملی جلسه ای را 
برگزار کردیم تا علل خاموشی ها بررسی شود؛ خشکسالی و افزایش مصرف 
دو موضوع مهم به عنوان علت خاموشی ها مطرح شد و مسئوالن عنوان 
کردند مشترکان خانگی، صنعتی و کشاورزی مصرف باالیی داشتند و بر 

این اساس معتقد بودند باید الگوی مصرف مردم را تغییر دهیم. 
فالحی بیان کرد: وقتی دولت های ما به عنوان اسراف کارترین نهادها 
مطرح هستند چطور می توانند خودشان را متولی اصالح مصرف مردم بدانند؛ 
اقتصادی شان  به هرحال دولت های ما در طول مدت زندگی سیاسی و 

بزرگترین ضربه را به شیوه مصرف مردم زده اند. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید قانون را رعایت 
کنیم؛ حدود ۱5۰ سال پیش مستشارالدوله گفت پاسخ همه مشکالت ما 
یک کلمه به عنوان قانون است و آن یک کلمه می تواند به داد ما برسد. 
نماینده مردم ایالم، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در 
مجلس  اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده دولت ها هر سال 
5 هزار مگاوات به صنعت برق کشور اضافه کنند، آیا این موضوع طبق 
قانون انجام شده است؟ قرار بود بر اساس همین قانون ۱۷ نیروگاه اتمی 

داشته باشیم، چقدر در این خصوص سرمایه گذاری شده است. 
وی ادامه داد: متأسفانه شبکه برق کشور فرسوده است، مسئوالن 
همچنین  کرده اند.  اقدام  میزان  چه  آن  احیای  برای  دهند  پاسخ  باید 
باید مشخص شود در خصوص انرژی های تجدیدپذیر چه میزان وقت 

گذاشته شده است. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: متأسفانه اقتصاد 
برای  انگیزه  بیمار است؛ مسئوالن بگویند چه میزان  برق در کشورمان 
عنوان  به  کرده اند.  ایجاد  راستا  این  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
از صد میلیون  ایالم سرمایه گذار بخش خصوصی بیش  استان  مثال در 
یورو سرمایه گذاری کرده اما اجازه کار به وی داده نمی شود؛ طی رایزنی 
با بنیاد مستضعفان عنوان شد باید مجوز از وزارت نیرو برای تولید نیروگاه 
دریافت شود اما به ما مجوز ندادند. وزارت نیرو وقتی خودش نمی تواند 

کاری کند چرا اجازه نمی دهد بقیه به کشور کمک کنند. 

وزیر کشور اعالم کرد؛
پیشنهاد ۳ روز تعطیلی اضافه برای تهران و کرج

وزیر کشور گفت: با توجه به تعطیلی سه روز آخر هفته ما به ستاد ملی کرونا 
پیشنهاد داده ایم که بتوانیم دو یا سه روز دیگر را از ستاد مجوز بگیریم و یک تعطیلی 

در تهران و کرج داشته باشیم .
عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلسه قرارگاه ستاد مقابله با کرونا در جمع 
خبرنگاران گفت: با توجه به روند بیماری و در خصوص چگونگی  مدیریت آن در 
جلسه روز یکشنبه، وزارت بهداشت ابراز نگرانی کرد که این ابراز نگرانی بیشتر در 
حوزه سرعت باالی انتشار این بیماری در خیز پنجم است که پیشنهاد شد با کمک 
مردم اقدامات موثری در دستور کار قرار گیرد. همچنین از سوی دیگر میانگین رعایت 
پروتکلهای بهداشتی در کشور از حدود ۷۷ درصد به حدود 5۰ درصد کاهش پیدا 
کرده که این موضوع نگران کننده است و در جلسه امروز تصمیماتی در خصوص 

تقویت رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور اتخاذ شد.
وی افزود: مقرر شد تصمیماتی که در جلسه ستاد ملی اتخاذ شده است در  
جلسه روز یکشنبه قرارگاه تکمیل و همه افراد مسئول در همه حوزه ها اعم از اصناف 
و فرمانداری و ... جلسات فوق العاده ای را در همه استان ها برگزار  و کارگروه هایی 

برای برخورد با تخلفات تشکیل دهند.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع تعطیلی های پایان 
هفته جاری اشاره و افزود: پیشنهادی مطرح شده به ستاد ملی که با تعطیلی دو یا سه 
روزه موافقت کنند که به تعطیالت این هفته اضافه شود تا برای تهران و کرج این 
تعطیالت را داشته باشیم البته این موضوع منوط به مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا 

است که در صورت تحقق شاید بتواند کمکی به روند کنترل بیماری داشته باشد.
همه  برای  و  صادر  ویروس  کرونا  شیوع  دستورالعملهای  کرد:  تاکید  وی 
شهرهای قرمز ابالغ شده به این ترتیب سفر در این شهرها ممنوع است و عالوه 
بر جرایم دستور العمل ها هر کجا که با سفر مواجهه باشیم ضمن عرض معذرت 
از خانواده ها، نیروی انتظامی آنها را عودت خواهد داد. بی تردید الزم است در این 
مقطع نظارت های سختگیرانه تری داشته باشیم لذا از همین جا تذکر می دهیم 

که مسافرت ها انجام نشود.
وی ادامه داد: مهمترین و موثرترین راه مقابله با کرونا رعایت پروتکلها و واکسن 
است ما برای تزریق دو ُدز واکسن برای سنین باالی 6۰ سال واکسن به حد کافی 
تامین کردیم به شکلی که در روز گذشته بیش از ۳۰۰ هزار نفر واکسن برایشان 
تزریق شده و امیدواریم با قولی که وزارت بهداشت داده که در بیش از 8۰۰ مرکز 
تزریق واکسن در سراسر کشور صورت می گیرد این امر هر چه زودتر محقق شود.

به گفته رحمانی فضلی، به شکلی که در مناطق حساس برای باالی 5۰ سال 
پر ریسک  و  پرخطر  به سراغ گروه های  آن  از  و پس  تزریق خواهد شد  واکسن 
خواهند  رفت که ظرف یک ماه می توان واکسن آنها را تزریق کرد به این ترتیب 
می توان گام موثری در جلوگیری از ابتال برداریم. البته دو درصد از مردم به خاطر 
نگرانی و دغدغه بدون رعایت وقت تنظیم شده به مراکز تزریق واکسن مراجعه می 
کنند که موجب ایجاد صف و سختی می شود و امکان ابتال را باال می برد. لذا از 
همه شهروندان درخواست می کنیم که بدون نوبت مراجعه نکنند چرا که فاصله 
مراجعه بدون نوبت و با نوبت حداکثر یک هفته است لذا الزم است که این موضوع 

را مورد توجه قرار دهند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: باید از همه اصنافی که در این مدت همکاری داشتند 
و صبور بوده اند و در این ایام خسارت دیده اند عذرخواهی کنیم اما باید همه به این 
نکته توجه داشته باشیم که تصمیمات در جهت منفعت سالمت مردم بوده است البته 
این موضوع مختص به کشور ما نیست و درهمه دنیا چنین موضوعی مطرح بوده است.

وی به اعیاد پیش رو و همچنین ماه محرم اشاره کرد و افزود: اعیاد غدیر 
پیش رو است و پس از آن نیز محرم را داریم لذا در این جلسه مطرح شد تا همه 
پروتکلهای سال قبل را امسال نیز مراعات کنیم و قطعا همه باید تابع قانون باشیم 
بی تردید مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا همانند مصوبات شورای عالی امنیت 
ملی است و همه باید قانون را رعایت کنیم در کنار این موضوع ظرفیتهای مناسب 

اطمینان بخشی نیز برای عزاداری ها فراهم خواهیم کرد.

یک روانشناس و خانواده درمانگر:

فرزندان نسل جدید، نیاز مبرم به آموزش مهارت ها دارند
علیرضا رنجبر

انتشار تصاویری از دعوا 
دختر  چند  شدید  درگیری  و 
نوجوان در فضای مجازی و دادن الفاظ 
قمه  نهایت  در  و  یکدیگر  به  نامناسب 
کشی، پرسش های بسیاری را در اذهان 
عمومی نسبت به چرایی چنین اعمالی 

به وجود آورده است.
دخترکانی در دو دسته روبروی هم 
قرار گرفته اند و در ابتدا با لفاظی و گفتن 
برخی کلمات، دهان به دهان می شوند 
اما به ناگهان کار به درگیری تن به تن 

کشیده می شود.
در ادامه یکی از دخترها، دیگری را 
چنان پرتاب می کند که بخشی از کتف 
و سرش به ناحیه سیمانی کنار باغچه 
می خورد اما دختر آسیب دیده بر می خیزد 
می گیرد.  سر  از  را  درگیری  و  دعوا  و 
این  تماشاچیانی  این درحالی است که 
صحنه ها را به نظاره نشسته اند و به 
جای خاتمه دادن به مساله، با جمالتی 

بر آتش درگیری می دمند.
در میانه دعوا، دخترکی، قمه ای 
که  می کشد  بیرون  را  سانتیمتری   5۰
از آن  با وساطت دوستان،  خوشبختانه 
هر  که  ای  صحنه  نمی کند؛  استفاده 
چند در هر حالتی زننده و ناهنجار است 
اما به طور معمول در دعواهای پسران 
بیشتر دیده می شود. به هر حال فیلم 
و  شود  می  منتشر  مجازی  فضای  در 
واکنش کاربران بسیاری را به همراه دارد 
از چرایی کاهش سن  القول  که متفق 
خشم در جامعه و بروز این نوع رفتارهای 

پسرانه در میان دختران می پرسند.
دنیای  خبرنگار  که  هایی  پرسش 
جوانان را بر آن داشت تا در گفت وگو 
با محمد کاظم زاده روانشناس و خانواده 

درمانگر پاسخ آن را جویا شود.
با  وگو  گفت  این  در  زاده  کاظم 
که  موضوعی  نخستین  اینکه  بر  تاکید 
قرار  بررسی  مورد  باید  اتفاق  این  در 
و  پایبندی  و  مندی  گیرد بحث عالقه 
احساس خوب داشتن به کلیشه جنسیتی 
جنسیتی  کلیشه  داشت:  اظهار  است، 
هنجارها  قوانین،  اصول،  داشتن  یعنی 
و پایبندی هایی که متناسب با جنسیت 
انسانی است که این امر از هنگامی که 
افراد از سن ۱۱ و ۱۲ سالگی، آرام آرام 
شروع به ساخت هویت خود می کنند 
به این هویت جنسیتی پایبند می شوند.

این  وقتی  حال  داد:  ادامه  وی 
پرسش مطرح می شود که چرا دختران 
ما در محدوده سنی ۱۳ یا ۱۴ سال این 
امر  این  گفت  باید  ندارند  را  پایبندی 
دالیلی دارد از جمله اینکه برای نشان 
دادن قدرت بیشتر است یعنی وقتی افراد 
یا  رفتار  کلیشه جنسیتی خود  برخالف 
یکسری نشانه ها را بروز می دهند، می 

تواند نشانه قدرت خواهی بیشتر باشد.
دلیل  دومین  زاده،  کاظم  بیان  به 
پایبندی به کلیشه های جنسیتی  عدم 
نسبتا  اعتراض  یک  نشانه  تواند  می 

دائمی یا تکرار شونده نسبت به برخی 
مسایل از جمله تربیت خانوادگی یا جلوه 
های اجتماعی یا حتی نسبت به روابط 

میان فردی و عاطفی خود باشد.
این روانشناس و خانواده درمانگر، 
به  پایبندی  عدم  دالیل  از  دیگر  یکی 
نداشتن درك  را  کلیشه های جنسیتی 
جنسیتی  کلیشه  یا  جنسیت  از  عمیق 
معنا که  این  به  و تصریح کرد:  عنوان 
فلسفه آن به اصطالح موقعیت را درك 
باشند که در مورد این وضعیت  نکرده 
در جامعه با پدیده هایی همچون اینکه 
را  نه  غیرپسرا های  جلوه  پسرهایی 

منعکس می کنند روبه رو هستیم.
وی با تاکید بر اینکه این سه محور 
یعنی نشان دادن قدرت بیشتر، اعتراض 
جنسیت  از  عمیق  درك  نداشتن  و 
احساس  اصلی  محورهای  تواند  می 
باشد،  جنسیت  کلیشه  به  نسبت  منفی 
خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد این 
آموزش  اینکه  دلیل  به  افراد  که  است 
ها  نشانه  فلسفه  به  اند  ندیده  دقیقی 
و اصول و قواعد پی نبرده اند یا چنین 
چیزی در حوزه اهمیت آنان نبوده است.

ر  ا تکر ز  ا پیشگیری  ر  هکا ا ر
جنسیتی  های  کلیشه  با  دعواهایی 

فرافردی چیست؟
کاظم زاده در پاسخ به این پرسش 
که چه کنیم تا دیگر شاهد دعواهایی با 
کلیشه های جنسیتی فرا فردی نباشیم، 
آموختن  با  افراد  همه  داشت:  اظهار 
و  ها  ناکامی  توانند  می  هایی  مهارت 
نابسامانی های خود را مدیریت کنند و 
احساس منفی نسبت به کلیشه جنسیتی 

اینگونه بروز نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه داشتن مهارت 
و  مساله  حل  مهارت  خشم،  کنترل 
مهارت قاطعیت باعث می شود احساس 
منفی نسبت به کلیشه های جنسیتی به 
صورت تِکانشی و آزاردهنده بروز نکند، 
این  افراد  اگر  حقیقت  در  داد:  توضیح 
ها  ناکامی  باشند  داشته  را  مهارت  سه 
زمینه  آنان  اطراف  های  نابسامانی  و 
جدی  خیلی  تکانشی  رفتارهای  ساز 
کنند مشکالت  می  و سعی  نمی شود 
تر  سازنده  و  تر  مطلوب  صورت  به  را 
درونی  احساس  اگر  حتی  ببرند  پیش 

آنان احساسی منفی باشد.
تربیتی،  روانشناس  این  گفته  به 
مدیریت خشم، داشتن اشراف دقیق به 
هیجانات درونی ایجاد می کند که باعث 
می شود فرد بتواند هیجانات درونی خود 
یاد  ما  به  هم  قاطعیت  کند.  کنترل  را 
می دهد که بعد از اینکه خود را در یک 
از  کردیم،  کنترل  نابسامانی  و  ناکامی 
ناراحتی خود به صورت سازنده و هدفمند 
نه  ببینیم  نه خود آسیب  به نحوی که 
دیگری و منطبق با هنجارهای گفت و 
گوی اجتماعی باشد حرف خود را بزنیم 

و حرف در دلمان نماند.
اینکه بسیاری  بیان  با  کاظم زاده 
یک  یا  مقابل  طرف  ما  مشکل  مواقع 
و  ما  خود  مشکل  بلکه  نیست  سیستم 
اظهار  است،  ما  خود  درون  در  مساله 
داشت: پس باید مهارت حل مساله را هم 
بلد باشیم تا بتوان مسائلی که گریبان 
گیر می شود را به طور جدی حل کرد.

مشاور  و  تربیتی  روانشناس  این 

خانواده با تاکید بر اینکه این مهارت ها 
باید به صورت عمومی در مراکز آموزشی 
رسمی مانند آموزش و پرورش و رسانه 
کرد:  تشریح  شود،  ارائه  جمعی  های 
همچنین باید کتاب های خوبی در این 
مورد نوشته شود و قابل استفاده و فهم 
برای عموم مردم باشد. خانواده ها هم 
باید تالش کنند تا فرزندان را نسبت به 

زندگی آینده آماده کنند.
امروز  نکنیم  فراموش  افزود:  وی 
نمی  فرزندان  پیش،  سال  سی  همانند 
توانند بدون آمادگی، آگاهی و دانستن 
آنچه که الزم است وارد برهه مهمی از 
زندگی شوند و والدین باید این موقعیت 

ها را تدبیر کنند.
ینکه  ا بر  تاکید  با  زاده  کاظم 
نبود  صورت  در  جوانان  و  نوجوانان 
خود  باید  ها  اتفاق  این  از  هیچکدام 
تدبیری بیاندیشند، خاطرنشان کرد: بنا بر 
پژوهش های صورت گرفته، بسیاری از 
نوجوانان از بروز رفتار ناکارآمد احساس 
منفی دارند یعنی اگر رفتاری تکانشی از 
خود نشان دهند شاید در منظر عمومی 
توجیه  یا  کنند  دفاع  خود  کار  از  حتی 
منطق  با  که  موقعی  اما  کنند  تراشی 
جیب  به  سر  و  کنند  می  خلوت  خود 
مراقبت فرو می برند متوجه می شوند 
که نخستین آسیب رفتار ناکارآمد به خود 

فرد باز می گردد.
است  بهتر  پس  کرد:  تاکید  وی 
این  ضرورت  و  اهمیت  به  نوجوان 
پی  ای  مقابله  رفتارهای  و  ها  آموزش 
ببرد و خود را به این آگاهی ها مسلح 

کند تا حال دلش خوب شود.
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زیر نظر: علی هوشمند

موافقت کلی شورای سنجش درباره«ممنوعیت پذیرش دانشجوی 
ارشد از رشته های غیرمرتبط!”

رییس سازمان سنجش آموزش کشور از موافقت کلی شورای سنجش 
و پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی با موضوع مرتبط بودن رشته ها برای 
پذیرش در دوره کارشناسی ارشد خبر داد و گفت: هنوز ساز و کار اجرای این 

موضوع مورد موافقت شورا قرار نگرفته است.
دکتر ابراهیم خدایی، به مصوبه »ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از 
رشته های غیرمرتبط« اشاره و اظهار کرد: در سال ۹۷ شورای سنجش و 
پذیرش دانشجو   پیشنهاد دانشگاهها مبنی بر اینکه باید رشته های مرتبط 
کارشناسی تعیین شود، را به دالیلی نپذیرفت . اما در سال ۹۹ ساز و کاری 
کار  زمینه  این  در  آموزشی  معاونت  شد  مقرر  و  کرد  تعیین  رابطه  این  در 
کارشناسی انجام دهد و آن را مجدد به شورای سنجش و پذیرش تحصیالت 

تکمیلی ارائه دهد.
وی در ادامه تاکید کرد: نامه اخیر مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت 
علوم در خصوص »ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از رشته های غیرمرتبط« 
الزم بر اخذ نظرات کارشناسی بود و نمی بایست این نامه به عنوان مصوبه 

ابالغ می شد چرا که هنوز نهایی نشده بود.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد: ابالغ مصوبات 
ساز و کار مشخص دارد؛ در واقع اگر مصوبه ای ابالغ شود یا در دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور آن را اعالم می کنیم و یا 
به صورت اطالعیه به دانشجویان اطالع رسانی می کنیم. اگر چه وزارت علوم 
اعالم کرد که نهایی شدن این مصوبه بعد از کار کارشناسی ابالغ خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین تاکید کرد: هنوز اقدامات 
کارشناسی در خصوص مصوبه فوق صورت نگرفته است. در شورای سنجش 
پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی نیز نمایندگانی از دو مجموعه وزارت 
بهداشت و علوم حضور دارند، بنابراین من نمی توانم به عنوان دبیر شورا نظر 

خودم را در این خصوص اعالم کنم .
خدایی با بیان اینکه در خصوص مصوبه »ممنوعیت پذیرش دانشجوی 
ارشد از رشته های غیرمرتبط« باید تصمیمی گرفته شود که به نفع کیفیت 
آموزشی کشور باشد، گفت: در حال حاضر استداللی که در تایید این مصوبه 
می شود این است یک سری از رشته های ما بین رشته ای هستند بنابراین 
مشخص کردن نوع لیسانس در این رشته ها مفهومی ندارد. طبیعتا آنچه که 
مهم است بخش بدون رقابت و پذیرش »بدون آزمون« دانشگاه ها است که 
داوطلب فارغ از نوع رشته مقطع کارشناسی می تواند رشته هی بدون آزمون 
را انتخاب کند . بنابراین دانشگاه ها معتقدند کسانی که وارد این رشته های 
بدون آزمون می شوند حداقل های علمی الزم را ندارند و با تصویب و اجرای 
این مصوبه این اشکال از نطر آنها رفع می شود.وی همچنین با بیان این که 
دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ها پایه تحقیقی دارند، افزود: دانشگاه ها این 
فرصت را ندارند تا به دانشجویان رشته های بدون آزمون سایر مقاطع غیر 
مرتبط آموزش دهد تا حداقل های رشته جدید را یاد بگیرند و این کمبودها 
نیز با پیشنهاد جبران نمی شود. بنابراین یک سری دانشگاه ها معتقد هستد 
می شود محدودیت هایی بر اساس نوع رشته لیسانس برای کسانی که وارد 

این رشته ها در دوره کارشناسی ارشد می شوند، اید اعمال گردد.
دبیر شورای سنجش و پذیرش تحصیالت تکمیلی در پایان خاطر نشان 
کرد: این شورا در کالن و بطور کلی »ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از 
رشته های غیرمرتبط« را پذیرفته است. اما هنوز ساز و کار عنوان شده برای 
اجرایی شدن آن را نپذیرفته است. ممکن است در جلسه آینده شورا به این 

مصوبه نیز پرداخته شود باید دید دستور جلسه شورا چه خواهد بود.

2 فوتی و یک مصدوم در برخورد پراید با شتر 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان سمنان گفت: سانحه برخورد پراید با یک نفر 

شتر در شهر ایوانکی ۲ فوتی و یک مصدوم داشت.
مظفر محمدخانی ابراز داشت: این حادثه ساعت ۲۳ و 5۰ دقیقه شنبه ۲6 تیرماه در 

کیلومتر ۱8 محور شریف آباد به ایوانکی رخ داد.
وی ادامه داد: سه نفر حادثه دیده این سانحه بودند که ۲ نفر از این افراد در سر 
صحنه فوت کردند و یک مصدوم حادثه توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

محمدخانی اظهار داشت: در این حادثه نیروهای عملیاتی پایگاه عامل ایوانکی به 
حادثه اعزام شدند و در حدود یکساعت عملیات به پایان رسید.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شدت حادثه، هر سه حادثه دیده این سانحه، توسط 
عوامل هالل احمر رهاسازی  شدند.

کشف محموله بزرگ داروهای کرونا از یک منزل
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف محموله قرص و داروی قاچاق 

از یک خانه در تهران خبر داد.
دپوی  بر  مبنی  دریافت خبری  پی  در  اظهار کرد:  ولی پور گودرزی  سرهنگ علی 
مقادیری داروی قاچاق و غیرمجاز بیماران کرونایی و تنگی نفس در محدوده خانی آباد 

بالفاصله پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
اداره  و  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  اداره  ماموران  اینکه  به  اشاره  با  وی 

را  متهم  مخفیگاه  شدند  موفق  اطالعاتی  رصدهای  تکمیل  با  پلیس  این  اطالعات 
قضائی  های  هماهنگی  با  افزود:  بیاورند،  در  کنترل  تحت  را  وی  تردد  و  شناسایی 
در بازرسی از داخل منزل وی، ۷  هزار و 6۳8 عدد انواع قرص و داروهای قاچاق 

شد. کشف  غیرمجاز  و 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس 

از تکمیل تحقیقات پلیسی به مراجع قضائی معرفی شدند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، این مقام انتظامی با تاکید بر مبارزه جدی با توزیع 
کنندگان داروهای قاچاق و غیرمجاز، خاطر نشان کرد: در این زمینه پلیس با تمام توان با 

متخلفان و توزیع کنندگان غیرمجاز مقابله می کند.

دستگیری جاعل مدرک لیسانس و فوق لیسانس
پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی که اقدام به جعل مدارك دانشگاهی 

و تحصیالت تکمیلی کرده بود خبر داد.
ارائه مدرك  بر  دانشگاه های کشور مبنی  از  با شکایت یکی  پرونده ای  مدتی قبل 

کارشناسی جعلی به نام آن دانشگاه از سوی فردی با هویت معلوم تشکیل شد. 
رسیدگی به موضوع در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کالهبرداری پایگاه سوم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و در نخستین گام رسیدگی به آن کارآگاهان اقدام 
به شناسایی هویت کامل متهم کردند و با توجه به اینکه تمامی آدرس های اعالم شده از 
سوی متهم کذب بود، کارآگاهان با شیوه های پلیسی و فنی سرانجام مخفیگاه وی را در 

خیابان سهروردی کشف کردند. 
با کسب این اطالعات، هماهنگی های الزم برای دستگیری این فرد انجام شد و 
ماموران پس از اخذ مجوز قضایی با حضور در محل اختفای وی این فرد را دستگیر و به 

مقر پلیس منتقل کردند که در جریان آن متهم تحت بازجویی قرار گرفت.
این فرد که ابتدا منکر هرگونه جعل مدرك شده بوده در بازجویی هایی تکمیلی و پس 
از مواجه با ادله و شواهد موجود به جرم خود مبنی بر جعل مدرك یکی از دانشگاه های 

معترف کشور اعتراف و یکی از همدستانش را نیز معرفی کرد. 
در حال حاضر این فرد به دادسرا منتقل شده و تالش ها برای شناسایی و دستگیری 

همدست دیگر وی نیز در حال انجام است.
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شایعه: هواوی در سری پی 50 از 
اسنپدراگون ۸۸۸ استفاده خواهد کرد

گفته می شود به دلیل کمبود تراشه  ی کرین، هواوی در نظر دارد از تراشه ی 
پرچم دار اسنپدراگون 888 در مدل استاندارد سری پی 5۰ استفاده کند که فاقد 

مودم 5G است.
اگر اخبار و حواشی هواوی را دنبال کرده باشید، حتما مطلع هستید که شرکت 
چینی در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ مورد تحریم های سخت گیرانه ی 
گوشی   بازار  از  توجهی  قابل  بخش  که  شکلی  به  گرفت؛  قرار  متحده  ایاالت 

هوشمند را از دست داد.
را  هواوی  فعالیت  از  گسترده ای  بخش های  متحده  ایاالت  تحریم های 
ایاالت  بازار  در  فعالیت  نه تنها حق  است. شرکت چینی   داده  قرار  تأثیر  تحت 
در  به خصوص  نمی توانستند   نیز  آمریکایی  شرکت های  بلکه  نداشت،  متحده 
5G با هواوی همکاری داشته باشند. گوگل نیز  زمینه ی ارتباطات نسل نوین 
پیرو تحریم های ایاالت متحده دسترسی به سرویس های موبایل خود را برای 
محصوالت جدید هواوی منع کرد تا گوشی های هوشمند جدید شرکت چینی 

فاقد سرویس های گوگل باشند.
تحریم های ایاالت متحده همچنان پابرجا هستند؛ اما شامل منع هرگونه 
همکاری با هواوی نمی شوند. درواقع هواوی برای تأمین تراشه می تواند با کوالکام 
همکاری داشته باشد؛ اما تنها تراشه هایی سفارش بدهد که مودم ۴G دارند. گویا 
شرکت چینی از همین روش برای تأمین تراشه های مورد نیاز سری پی 5۰ هواوی 

استفاده کرده است.
GSMArena گزارش می دهد که شرکت چینی با مشکل شدید کمبود 
تراشه های پرچم دار از سری کرین مواجه شده است و تعداد موجودی تراشه های 
مورد نظر برای پوشش مدل های مختلف سری پی 5۰ کافی نیست. سران هواوی 

برای تأمین تراشه های مورد نیاز از کوالکام کمک خواسته اند.
مشکل اصلی که هواوی با تراشه های سری کرین دارد، محدودیتی است که 
ایاالت متحده برای تولید تراشه  در نظر گرفته و شرکت چینی نمی تواند به اندازه ی 
نیاز برای تمامی مدل های سری پی 5۰ تراشه تولید کند. به همین علت هواوی 
در نظر دارد در مدل استاندارد سری پی 5۰ از مدلی از تراشه ی اسنپدراگون 888 

استفاده کند که مودم ۴G دارد.
برای  را   ۹۰۰۰ کرین  تراشه های  هواوی  می شود  باعث  اقدامی  چنین 
استاندارد  مدل  در  کوالکام  تراشه ی  از  و  بگیرد  نظر  در  باالرده تر  مدل های 
سری پی 5۰ استفاده کند. سری پی 5۰ دارای سه مدل خواهد بود که شامل 
که  است  آمده  گزارش  در  البته  می شود.  پالس  پرو  و  پرو  استاندارد،  مدل 
وضعیت پی 5۰ پرو پالس هنوز مشخص نیست و نمی دانیم چه تراشه ای در 
از تراشه ی کرین ۹۰۰۰  5۰ پرو  آیا مانند مدل پی  آن استفاده خواهد شد و 

یا خیر. استفاده می کند 
 هواوی شرایط چندان جالبی ندارد و طی ماه های اخیر با چالش های متعددی 
در بازار گوشی  هوشمند مواجه شده است. شرکت چینی امید دارد با معرفی سری 
پی 5۰ بتواند حضور خود در بازار تلفن  هوشمند را پررنگ تر سازد. انتظار می رود 

گوشی های هوشمند بعدی هواوی در اواسط ماه آگوست معرفی شوند.
اسنپدراگون 888 از نسل ششم هوش مصنوعی AI Engine برخوردار 
بوده و کوالکام وعده پیشرفت و عملکرد قابل توجه آن در وظایف مربوط به هوش 
مصنوعی را داده است. کوالکام می گوید پردازشگر گرافیکی این چیپست یعنی 
Adreno، »بزرگ ترین پیشرفت« را نسبت به پردازشگرهای قبلی این سری 
داشته و حاال از بازی های ۱۴۴ فریم بر ثانیه پشتیبانی می کند و امکان بروزرسانی 

نرم افزاری آن وجود خواهد داشت.
زیرا  دارد؛  چینی  شرکت  برای  بسیاری  اهمیت  هواوی   5۰ پی  سری 
نیز عرضه شود.   ۲ 5۰، هارمونی  با مدل های سری پی  انتظار می رود همراه 
و  داده  توسعه  چینی  شرکت  که  است  عاملی  سیستم   واقع  در   ۲ هارمونی 
پاسخی به تحریم محصوالتش توسط گوگل است. باید دید شرکت چینی چه 
سری  عرضه ی  با  موفقی  فروش  می تواند  آیا  و  دارد  آینده  برای  برنامه هایی 

پی 5۰ تجربه کند یا خیر.

س
وز

آم

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

عضو هیات علمی دانشگاه:
واکسن برکت بر کرونای دلتا هم موثر است

و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  صالحی  محمدرضا 
متخصص عفونی گفت: خوشبختانه نتایج بررسی ها نشان دهنده موثر بودن 

واکسن کوو ایران برکت بر ویروس جهش یافته دلتا است.
ناظر کارآزمایی بالینی واکسن کوو ایران برکت با حضور در یک برنامه 
زنده تلویزیونی با عنوان »سرانجام کرونا و رعایت کمرنگ دستورالعمل ها«، 
با اشاره به اینکه این موضوع بسیار امید بخش است، افزود: اثربخشی واکسن 
برکت روی واریانت  ویروس دلتا کرونا در تست خنثی سازی )cVNT( مورد 
ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد سرم افرادی که در فاز یک و دو واکسن 

به  آنتی بادی  دارای  بودند،  و واکسن دریافت کرده  برکت شرکت  ایران  کوو 
میزان موثری در برابر کرونای دلتا است.

واریانت   هم  این  از  پیش  کرونا،  ایرانی  واکسن  نخستین  داد:  ادامه  او 
آن  مقاله  تهیه  حال  در  که  بود  داده  شکست  را  جنوبی  آفریقای  و  انگلیسی 

. هستیم
شتاب  حال  در  واکسن  این  انبوه  تولید  روند  اینکه  به  اشاره  با  صالحی 

است؛ از همه تقاضا کرد که برای تولید انبوه این واکسن کمک کنند.
دارد  زیادتری  واگیری  دلتاکرونا  ویروس  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
سنی  میانگین  ویروس  این  گفت:  می کند،  درگیر  را  ریه  سریع تر  خیلی  و 
مراقبت  دارند،  زمینه ای  بیماری  که  افرادی  لذا  می کند  درگیر  را  پایین تری 

کنند. بیشتری 
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین با اشاره به 
تا چهار هفته  افزود: دو  احتیاط است،  به  نیاز  از واکسیناسیون هم  بعد  اینکه 
اما حتی  ایجاد می شود  فرد  ایمنی در  به مرور  تزریق دز دوم واکسن  از  بعد 

بعد از این زمان هم شاید ایمنی ایجاد نشود.
برای  که  تست هایی  از  کدام  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
ایمنی سنجی واکسن ها انجام می شود، مورد تایید ما و سازمان جهانی بهداشت 

ایمنی زایی واکسن بسیار پیچیده است. نیست، تصریح کرد: بحث 
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هادی  تنظیم:  و  تهیه 
قلیچ خانی

رییس سازمان بورس و 
اوراق بهادار اظهار داشت: صحبت های 
حمایت  درباره  همواره  رییسی  آقای 
تنها  ایشان  اینکه  هم  و  بوده  بازار  از 
ز  ا که  بود  جمهوری  ریاست  نامزد 
بازدید داشت. این نشان  بورس تهران 
بازار  به  آینده  جمهور  رییس  توجه  از 
بازار سرمایه در  سرمایه دارد. بنابراین، 
میزان  از  شرکت ها  گزارش های  کنار 
رییس  حمایت  جانب  از  سوددهی ها، 
جمهور آینده هم دلگرمی پیدا کرده  و 
مجموع این عوامل باعث ایجاد اطمینان 

در بازار سرمایه شده است.
یک هفته پس از استعفای »حسن 
ماه سال  اواخر دی  در  قالیباف اصل« 
گذشته، »محمدعلی دهقان دهنوی« با 
با رای شورای  اقتصاد و  پیشنهاد وزیر 
سازمان  رییس  عنوان  به  بورس  عالی 
بورس و اوراق بهادار انتخاب شد. دهقان 
اعتراضات  اوج  روزهای  در  دهنوی 
و  سرمایه  بازار  وضعیت  به  سهامداران 
ریزش های پی در پی شاخص، ریاست 
سازمان بورس را پذیرفت. وی پیش از 
قبل تر عضو  و  اقتصاد  وزیر  معاون  آن 
هیات مدیره بانک مسکن و هیات علمی 
گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه 

طباطبایی بود. 
گذشت  از  پس  دهنوی  دهقان 
به  بازار سرمایه  از حضورش در  ماه   ۷
عنوان متولی این بازار د دالیل سقوط 
شاخص در سال گذشته و صعود شاخص 
و  کرده   تشریح  را  اخیرا  هفته  چند  در 
به  معترضان  صدای  که  است  معتقد 
ویژه سهامداران خرد متضرر باید شنیده 
شود. طبق گفته رییس سازمان بورس 
 6 عدالتی ها  به جز سهام  در سال ۹۹ 
میلیون کد جدید بورسی صادر شد که 
با وجود ریزش های شاخص، هنوز 6۰ 
درصد آنها در سود هستند و ۴.5 میلیون 
نفر از آنها سرمایه کمتر از ۱۰ میلیون 

تومان وارد بازار کرده اند.  
محمدعلی دهقان دهنوی در پاسخ 
به این سوال که چرا در ماه های پایانی 
از  عده ای  اعتراضات  وجود  با  و  دولت 
را  بورس  سازمان  ریاست  سهامداران، 
پذیرفت و آیا جریان مخالف وی، پس 
از ورودش به سازمان بر روند بازار تاثیر 
گذاشتند، گفت: پیش از انتخابم به عنوان 
رییس سازمان بورس، دو سال در وزارت 
اقتصاد در معاونت اقتصادی مشغول به 
کار بودم اما از قبل با دکتر دژپسند آشنا 
بودم و مدت ها با وی همکاری داشتم و 
شناخت کاملی نسبت به یکدیگر داشتیم. 
وزارت  اقتصادی  معاونت  در  فعالیت ها 
فضای  بهبود  اصلی  محور  دو  اقتصاد 
کسب و کار و تبیین و تدوین سیاست  های 
برنامه های  از  برخی  و  دارد  اقتصادی 
بورسی در این معاونت طراحی می شود. 
وی ادامه داد: معاونت اقتصادی وزارت 
اقتصاد عمال بازوی ستادی وزارت اقتصاد 
در حوزه بازار سرمایه است و مباحث کالن 
بازار سرمایه در معاونت اقتصادی جریان 
دارد و به همین دلیل همواره ارتباط پویا 
بین معاونت اقتصادی و بازار سرمایه وجود 
دارد و در همان مقطع به طور مستمر به 
بازار  امور  اداره  در  اصل  قالیباف  اقای 
سرمایه همفکری و همکاری داشتیم اما 
در نهایت تصمیم وی برای استعفا جدی 
بود و شورای عالی بورس در موقعیتی قرار 
گرفت که استعفای اقای قالیباف را بپذیرد.

رییس سازمان بورس افزود: پس 
قالیباف توسط  آقای  اینکه استعفای  از 
خود ایشان علنی شد اقای دژپسند به 
بنده پیشنهاد حضور در سازمان بورس 
از 8 ماه  بیشتر  آنجایی که  از  را داد و 
تا پایان دولت باقی نمانده بود به دنبال 
گزینه ای بودند که آشنایی کامل را داشته 
و دو طرف فهم مشترك داشته باشند.

مخالفان  درباره  دهقان دهنوی 
اظهار  بورس  سازمان  در  وی  حضور 
بر  بنا  افراد  که  است  طبیعی  داشت: 

کمتری  شناخت  بابت  یا  خود  نظرات 
دیگری  گزینه های  داشتند  من  از  که 
مطرح  بورس  سازمان  ریاست  برای  را 
تصمیم گیرنده  نهایت  در  اما  می کردند 
سازمان، شورای  رییس  انتخاب  درباره 
عالی بورس است. در واقع وزیر اقتصاد 
گزینه مورد نظر خود را به شورا پیشنهاد 
می دهد و اگر گزینه پیشنهادی در شورا 
سازمان  رییس  نمی تواند  نیاورد،  رای 

بورس شود.   
در  همواره  البته  کرد:  تاکید  وی 
مختلف  پست های  برای  افراد  انتخاب 
یک جریان البی وجود دارد و نمی توانم 
حال  هر  به  کنم  انکار  را  موضوع  این 
چراکه همواره موافقان و مخالفانی در 
این باره وجود دارد اما در نهایت شورای 
که  برنامه هایی  براساس  بورس  عالی 
ارایه  برای این سازمان و بازار سرمایه 
سازمان  رییس  عنوان  به  را  من  دادم، 
داشته  توجه  باید  کرد.  انتخاب  بورس 
باشیم که شورای عالی بورس ترکیبی 
از افراد حقیقی و حقوقی و نهادهایی از 
بازار سرمایه، نمایندگان دولت، دادستانی 
و .... است و این شورای ترکیبی از عقاید 

و نظرات مختلف و متنوع است.  
رییس سازمان بورس در پاسخ به 
انتخاب شما  از  آیا پس  این سوال که 

وزارتخانه ها  از  مخالفان  لجاجت های 
یا مجلس در بازار بروز و ظهور داشت، 
گفت: طبیعت بازار سرمایه این است که 
از این موضوعات تحت تاثیر قرار بگیرد 
اما باید این موضوع را در نظر بگیریم 
که مراجع مختلف قدرت، تصمیم گیری 
خود  نظرات  و  اهداف  تصمیم سازی  و 
تعبیر  موضوع،  این  از  نباید  و  دارند  را 
باشیم.  داشته   بداخالقی  و  لجاجت 
گاهی اوقات مرجع سیاست گذاری بنا بر 
قضاوت و مسئولیت های خود تصمیمی 
می گیرد یا پیش از اعمال آن، تصمیم 
گرفته شده را اعالم می کند هرچند فکر 
می کنند تصمیم خوبی را اتخاذ کرده اند 
اما همان تصمیم بازار سرمایه را تحت 
با  دهنوی  می دهد.دهقان  قرار  شعاع 
بیان اینکه بازار سرمایه هم معموال دچار 
به  یعنی نسبت  بیش واکنشی می شود 
یک خبر مثبت یا منفی بیش از واقعیت 
به  افزود:  می دهد،  نشان  واکنش  آن، 
عبارت دیگر در این جریان، تصمیمات 
می شوند.  بزرگ نمایی  بازارسرمایه  در 
بنابراین تالش ما براین بوده که سازمان 
سهامداران  و  مالی  نهادهای  بورس، 
تمرین کنیم تا به تشدید این فضا دامن 
نزنیم و با آرامش مشکالت را برطرف 
سازیم. به همین دلیل است که امروز با 
دستگاه های مختلف اجرایی و مجلس 

بدون تنش در حال همکاری هستیم.
وی تاکید کرد: باید بتوانیم فضایی 
ایجاد کنیم که مجلس هم به کمک بازار 
سرمایه بیاید و اگر اصل را بازار سرمایه 
یک  انتخاب  مانند  موضوعاتی  بدانیم، 
دیگر  بورس  سازمان  برای  خاص  فرد 
این  مهم  و  باشد  داشته  اهمیتی  نباید 
از  حمایت  بر  اعتقاد  مجلس  که  است 

بازار سرمایه داشته باشد.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
حمایت  سرمایه  بازار  از  مجلس  اگر 
تصویب  در  می شود  گفته  چرا  کرده، 
پیشنهادهای حمایتی از بازار ُکند بوده 

و فرصت استفاده از ابزار و مصوبه های 
این موضوع  گرفته شد، گفت:  طالیی 
درباره مصوبه صرف سهام بود. مصوبه 
صرف سهام یکی از روش هایی بود که 
در ابتدای سال گذشته در تالش بودیم از 
طریق آن، عرضه سهام را افزایش دهیم 
تا روند صعودی شاخص تند نباشد. اتفاقا 
اولیه این پیشنهاد هم بنده بودم  منشا 
که در معاونت اقتصادی پیش نویس آن 
را تدوین و تهیه کردم اما از آنجایی که 
اجرای آن نیاز به قانون داشت باید در 
به  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای 
تصویب می رسید اما در آن شورا، تصمیم 

به ارجاع به مجلس گرفته شد.
که  است  این  واقعیت  افزود:  وی 
مجلس هم در کوتاه ترین زمان ممکن 
نسبت به تصویب آن اقدام کرد. به طور 
دقیق تر نسبت به پروسه ها و فرایندهای 
عادی مجلس، این مصوبه در کوتاه ترین 
با رای  اتفاقا  انجام شد و  زمان ممکن 
این  اما  رسید.  تصویب  به  هم  باالیی 
سرعت مجلس نسبت به سرعت بسیار 
باالی بازار سرمایه در آن مقطع، کافی 
مجلس  در  مصوبه  این  وقتی  نبود. 
شاخص  که  بود  زمانی  شد  تصویب 
شروع به ریزش کرد و عمال دیگر امکان 
استفاده از ین ابزار وجود نداشت. البته از 

ابزارهای زیادی برای بهبود فضای بازار 
سرمایه استفاده کردیم و کمک گرفتیم.

دهقان دهنوی در باره اینکه چرا با 
وجود استفاده از ابزارهای مختلف روند 
ریزشی بازار متوقف نشد، ادامه داد: سال 
اقتصادی کشور سال  تاریخ  گذشته در 
خاصی بود. اگر به گذشته بازار سرمایه 
نگاه کنیم و شاخص را مورد بررسی قرار 
دهیم، می بینیم که شاخص همواره افت 
و خیز داشته  است. پس از طی دوره های 
نزولی، شاخص احیا شده و به دوره های 
صعود رسیده ایم. این در حالی است که 
طبیعت  در  شاخص  خیز  و  افت  اساسا 
بازار سرمایه است اما سه موضوع، سال 
گذشته را از تاریخ بازار سرمایه متمایز 
می کند. شدت صعود و نزول شاخص، 
و  بورسی  جدید  کدهای  جهشی  رشد 
نرخ دالر موضوعاتی  از رشد  انتظارات 
تاثیر  را تحت  بازار  به شدت  بودند که 
از  متمایز  را   ۹۹ بورس  و  دادند  قرار 

سال های گذشته کردند. 
رییس سازمان بورس گفت: همان 
رشد  مهم  موضوع  شد  گفته  که  طور 
البته در  شاخص در سال گذشته است 
سال ۹8 رشد شاخص بیشتر از سال ۹۹ 
بوده اما از آنجایی که در آن سال ریزشی 
جهشی  صعود  درباره  کسی  نداد  رخ 
شاخص در سال ۹8 صحبت نمی کند.  

وی با بیان اینکه موضوع دوم این 
است که در سال گذشته ورود مردم به 
گذشته  سنوات  به  نسبت  سرمایه  بازار 
گسترده  ورود  شاهد  و  بود  زیاد  بسیار 
اظهار  بودیم،  سرمایه  بازار  به  مردم 
داشت: کسانی که از قبل در بازار سرمایه 
قدیمی  از سهامداران  و  داشتند  حضور 
محسوب می شوند، وقتی از تجربه  های 
گذشته  دوره های  ریزش های  در  خود 
که  است  افتخارتشان  جزو  می گویند 
سه الی ۴ ریزش بازار را دیده اند. برخی 
از آنها پیشکسوتان بازار سرمایه هستند 
که به نظرات این افراد بسیار بها داده 

در  افراد  این  سرمایه  بعضا  می شود. 
رسیده  است  صفر  به  بار  چند  بورس 
بازار  در  ریسک  چگونه  که  دریابند  تا 
افراد  سرمایه را مدیریت کنند. لذا این 
همیشه مسئولیت سود و زیان خودشان 
را می پذیرند و واقعیت وجود ریسک در 

بازار را پذیرفته اند.
بورسی   ۹۹ خرداد  از  که  آنهایی 

شدند، متضررترین هستند 
جمعیت  افزود:  دهنوی  دهقان 
وارد   ۹۹ سال  ابتدای  در  توجهی  قابل 
بازار شدند و آنهایی که از ابتدای سال 
وارد شدند به دلیل اینکه چند ماه اول 
را در سود بودند،  هنوز در سود هستند 
یا اینکه ضرر قابل توجهی متوجه آنها 
نیست. اما اکثر افرادی که از اواخر خرداد 
ماه سال گذشته به بعد وارد بازار شدند،  
در زیان هستند و برای افرادی که دو 
ماه پس از ورود به بازار با افت سنگین 
موضوع  این  هضم  می شوند  مواجه 

بسیارسخت است.
رییس سازمان بورس با اشاره به 
سال  در  بورسی  جدید  کدهای  میزان 
گذشته  سال  طول  در  گفت:  گذشته 
حدود 6 میلیون کد بورسی جدید صادر 
وارد  جدید  نفر  میلیون   6 یعنی  شد. 
بازار سرمایه شدند البته تعداد زیادی از 
کدهای غیرفعال هم در این مدت، فعال 
شدند و پول جدید وارد بازار کردند. در 
سهامداران  افزایش  میزان  حال،  عین 
بسیار بیشتر است چراکه بسیاری ها هم 
به واسطه مدیریت سهام عدالت خود کد 
بورسی گرفتند و وارد بازار سرمایه شدند 
اما آنها جزو آمار 6 میلیون کد بورسی 
جدید که پولی وارد بازار کردند و سهام 

خریدند، حساب نمی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه حدود 55 تا 
6۰ درصد از این 6 میلیون کد بورسی 
با وجود اینکه بخشی از سود خود را از 
هستند،  سود  در  هنوز  داده اند،  دست 
گفت: باید توجه داشته باشیم که تا قبل 
از سال ۹۹ حدود ۱۱ میلیون کد بورسی 
در کشور وجود داشت. به عبارت دیگر 
فقط در یک سال بیشتر از نصف جمعیت 
تمام سال های فعالیت بورس، وارد بازار 

سرمایه شده و کد بورسی گرفتند.
ینکه  ا بیان  با  دهنوی  دهقان 
حق  داشتند  سنگینی  ضرر  که  افرادی 
رابه  خود  اعتراض  صدای  که  دارند 
گوش همه برسانند و وظیفه ما هم این 
است که راهکارهای کمک به این افراد 
را مورد بررسی قرار دهیم تاکید کرد: اما 
از  بخشی  که  باشیم  داشته  توجه  باید 
بسیار  سهامداران در همین مدت سود 
خوبی داشتند و به خصوص آن هایی که 
انگیزه های سرمایه گذاری بلند مدت در 
بازار دارند، توجهی به این فضا نمی کنند 
همین  در  که  هستند  افرادی  واقع  در 
گذاری  با سرمایه  نزولی شاخص  روند 
هوشمند سود کرده اند و می کنند یا به 
فکر سرمایه گذاری بلند مدت هستند.   

به  ه  ر شا ا با  دهنوی  دهقان 
پیش بینی فعاالن از رشد نرخ ارز گفت: 
فعاالن مختلف، پیش بینی های مختلفی 
از نرخ ارز داشتند عده ای انتظار دالر ۳۰ 
هزار تومانی را داشتند که در مقطعی، 
پیش بینی آنها محقق شد اما از گوشه 
و کنار حرف هایی که شنیده می شد این 
بود که قیمت دالر به ۴۰ هزار تومان 
هم می رسد البته به طور انگشت شمار 
عده ای رقم فضایی دالر 6۰ هزار تومانی 

را هم پیش بینی کرده  بودند.
وی درباره چگونگی شکل گیری 
از  عده  یک  داشت:  اظهار  انتظارات 
شرکت ها  مدیریت  برای  سهامداران 
که  ند  می شو یه  ما سر ر  ا ز با د  ر ا و
به  مشغول  د  ا فر ا ین  ا تی  ر عبا به 
شرکت داری هستند و کاری به خرید 
عده ای  اما  ندارند.  روزانه  فروش  و 
دیگر سهامدارانی هستند که پس انداز 
اضافی دارند و برای این افراد قیمت 
در  مدام  و  دارد  اهمیت  بسیار  تابلو 
حال حساب سود و زیان خود هستند.

حمایت کم نظیر بانک آینده از زوج های جوان:
زندگی  آغاز  با  همزمان  ازدواج  الحسنه  قرض  وام  پرداخت 
مشترك ۳۹۰۰۰ عروس و داماد/بانک آینده حامی سنت حسنه ازدواج

بانک آینده، از ابتدای اتصال به سامانه ثبت نام وام ازدواج، بالغ 
بر ۹ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج پرداخته است که به 

واسطه آن بیش از ۳۹ هزار عروس و داماد روانه خانه بخت شدند.
هم چنین، بانک آینده از ابتدای  امسال تا انتهای خردادماه، با 

پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد ریال وام ازدواج، زمینه آغاز زندگی بیش از ۱5۰۰ نفر از جوانان عزیز 
کشورمان را فراهم کرده است.

بر ۲،۷8۰ میلیارد ریال وام قرض  بالغ  آینده  بانک  نیز  گفتنی است؛ در سال گذشته 
الحسنه ازدواج به 5۳۰۰ نفر از جوانان عزیز کشورمان پرداخت کرده بود.

چرا سهام موسسه ملل ارزنده شناسایی می شود؟
موسسه اعتباری ملل گزارش های سال ۹۹ را با سود خالص چهار 
هزار و ۱۰5 میلیارد ریالی بست. این سود شرکت از مجموع درآمد ۱6 

هزار میلیارد ریالی موسسه به دست آمده است.
چرا سهام موسسه ملل ارزنده شناسایی می شود؟در بازار سهام، 
گرهای  نما  و  شاخص ها  بورسی،  شرکت های  سهام  ارزندگی  برای 

مختلفی وجود دارد.
به گزارش بانکدای ایرانی ،   یکی از این نما گرها »پی بر اس« یا P/S است که 
نشان می دهد که سهام آن شرکت بورسی دارای چه ارزشی است و از فروش خدمات و کاالی 
شرکت استخراج می شود.بر همین اساس ارزش سهام موسسه ملل طبق گزارش های پایان 
سال ۹۹ ارزنده تشخیص داده شد.موسسه اعتباری ملل گزارش های سال ۹۹ را با سود خالص 
چهار هزار و ۱۰5 میلیارد ریالی بست. این سود شرکت از مجموع درآمد ۱6 هزار میلیارد ریالی 
موسسه به دست آمده است.بر اساس این گزارش، وضعیت پی بر اس، موسسه ملل را به یکی 
از بهترین موسسه در صنعت بانکداری تبدیل کرده که نشان می دهد که وضعیت سهام این 

موسسه در شرایط ارزندگی قرار دارد.
فروش کاال و خدمات در صورت های مالی موسسه ملل رقم ۴۹ هزار و ۴۱8 میلیارد 
ریال بود. تعداد سهام موسسه ملل نیز ۱۰ میلیارد سهم است لذا پی بر اس موسسه ملل حدود 
۲.5 واحد می شود که یکی از بهترین پی بر اس های بورس و صنعت بانکداری ایران است 

چرا که نشان می دهد ارزش سهام موسسه در جای مطلوبی قرار دارد.

 چرا سهام موسسه ملل ارزنده شناسایی می شود؟
قیمت سهام ملل در یک سال گذشته باالترین رقم یعنی حدود۲۰۰۰۰ ریال را تجربه 

کرده بود و در حال حاضر روی رقم ۱۴۰۰۰ ریال نوسان می کند.
ارزندگی سهام  به مساله  تنها  بلکه  نیست  این گزارش سیگنال خریدوفروش  )توجه: 

تمرکز دارد(
سود خالص موسسه در پایان سال ۹۹ رقم چهار هزار و ۱۰5 میلیارد ریال محقق شده 

که برای هر سهم حدود ۴۱۱ ریال شناسایی شده است.
مجموع درآمدهای موسسه ملل در سال گذشته ۱6 هزار و ۴5۱ میلیارد ریال بوده که 
درنهایت سود عملیاتی موسسه به رقم یک هزار و 6۴5 میلیارد ریال شده است.تسهیالت 
اعطایی موسسه ملل در سال ۹۹ معادل 86 هزار و ۷5۱ میلیارد ریال بوده که درمجموع ۲۰ 
هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال درآمد را در پی داشته است. در مقابل حدود ۱۳ هزار ئ ۹۳6 میلیارد 

ریال سپرده جذب کرده است که حدود ۲8 هزار میلیارد ریال هزینه پرداخت شده است.
یکی از مواردی که نشان دهنده وضعیت مناسب موسسه ملل است، وضعیت سود انباشته 
موسسه است. در سال ۹8 شرکت دارای 86۰ میلیارد ریال زیان انباشته بود، اما در سال ۹۹ 
این موسسه توانست ۹6۳ میلیارد ریال سود انباشته کرده و از وضعیت زیان انباشته شده به 

سود انباشته رسیده و از وضعیت زیان ده بودن خارج شد.

ایران زمین،بانکی که به شما نزدیک  است
»آینده همه صنایع دیجیتالی است و این آینده از آنچه که فکر 
آینده همه  داریم  اعتقاد  اگر  نزدیک تر است.« حال  به شما  می کنید 

صنایع دیجیتالی است، اقتصاد آن چه شکلی خواهد بود؟
در مطالعه ای که »هوآوی« و »آکسفورد اکونومیکس« انجام 
اقتصاد  ۲5درصد  حدود   ۲۰۲5 سال  تا  که  شده  پیش بینی  داده اند، 
این یعنی عددی در حدود ۲۳ تریلیون  جهان دیجیتالی خواهد شد. 

دالر. این درصد در سال ۲۰۱5 حدود ۱5 درصد بوده که نشان دهنده رشد ۱۰درصدی تنها 
طی ۱۰ سال است.

در عصر حاضر، فناوری های دیجیتال منبع اصلی ثروت و قدرت محسوب می شوند. 
کسانی که این فناوری ها را گسترش داده و سعی در خلق ارزش به کمک آن ها دارند، صاحبان 

اصلی قدرت و ثروت در عصر دیجیتال می باشند.
 این پیشرفت و توسعه پرشتاب، بانک ها را در سرتاسر دنیا تحت تاثیر قرار داده و منجر 
به پدیدار شدن رویکرد جدیدی با نام بانکداری دیجیتالی شده است. در بانکداری دیجیتالی 
، دیگر ارائه خدمات بانکی محدود و در انحصار بانک نبوده و بانک ها به عنوان بستری برای 
انجام امور بانکی هستند. بانکداری دیجیتالی به خصوص مورد استقبال فین تک ها، استارت  
آپ ها و سایر کسب و کارهای کوچک جهت ارائه خدمات شخصی سازی شده به مشتری 
انعطاف پذیری قابل توجهی برای   ، بانکداری دیجیتالی  است. علیرغم جدید بودن رویکرد 

توسعه و برطرف کردن انواع نیازمندی ها از خود نشان داده است.
* بر فراز بانکداری

بانکداری دیجیتال در ایران یک مفهوم جدید است و جامعه هنوز به عمق این موضوع 
پی نبرده است. در حال حاضر بانک ها  با توصیه وزارت اقتصاد در پی تدوین نقشه راه برای 
امروز در جایگاه  ایران زمین  بانک  بانکداری دیجیتال هستند، در چنین شرایطی  به  رسیدن 
یک بانک خصوصی پلتفرم بانکداری دیجیتال را آماده کرده و به صورت پایلوت در اختیار 

مشتریان قرار خواهد داد.
حدود سه ماه مانده به پایان سال گذشته، بانک ایران زمین از »فراز« رونمایی کرد. فراز 
مخفف عبارات فناوری روز ایران زمین و عنوان نخستین پلتفرم دیجیتال این بانک است که 
در حال حاضر به صورت آزمایشی در اختیار شماری ازکارکنان و مشتریان آن قرار گرفته، اما 
بانک ایران زمین بر آن است تا پایان امسال این پلتفرم را در دسترس همه مشتریانش قرار 
دهد تا به گفته مدیران آن انقالبی دیگر پس از بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری 
کشور بیافریند؛ این تمام اطالعاتی است که تاکنون از فراز منتشرشده اما با این تفاسیر دانستن 

جزئیات بیشتر از این پلتفرم می تواند جالب توجه باشد. 
پلتفرم  نخستین  را  فراز  ایران زمین،  بانک  اطالعات  فناوری  معاون  اینالویی  فرهاد   
باز  بانکداری  واقعی  مصداق  را  فراز  همچنین  او  می کند.  معرفی  کشور  دیجیتال  بانکداری 
می داند که به دست بانک ایران زمین اجرا می شود، رویکردی که در دنیا رو به توسعه است و 

کارکرد شعب بانکی را متحول می کند.
* بانکداری در هر زمان، هر جا و هر دستگاه

در این حالت، نه تنها مشتری دارای یک هویت واحد در کلیه درگاه ها است، بلکه عماًل 
 Omni Channel همه درگاه ها را به صورت یک سیستم یکپارچه و واحد می بیند. در شیوه
ارتباط با مشتری در هر زمان، هر مکان و بر روی همه ابزارها به شیوه ای یکنواخت انجام 
می پذیرد. همچنین در این شیوه، مشتری و فعالیت هایی که انجام می دهد، محور نحوه ارائه 

سرویس هایی است که به وی ارائه می شود.
در  که  فعالیت هایی  اساس  بر  مشتری،  هر  به  اساس، شیوه سرویس دهی  این  بر   
به  نه تنها  این شیوه  نتیجه، در  انجام داده است شخصی سازی می شود. در  کلیه درگاه ها 
وی  ضمنی  نیازهای  و  عالیق  بلکه  می شود،  داده  پاسخ  مشتری  صریح  درخواست های 

نیز حدس زده می شود.
براین اساس هدفگذاری بانک ایران زمین از ایجاد فراز به دنبال تغییر کارکرد شعب به 
عنوان جایگاه ارائه خدمات بانکی است، به طوری که خدمات بانکی همچنان به طور کامل 
به مشتریان عرضه شود و   تغییر کارکرد شعب کمبودی در کیفیت و کمیت خدمات ایجاد 
نکند. بدیهی است شعب بانک کارکرد دیگری خواهند داشت که در ادبیات دیجیتال به این 

رویداد تحول شعب می گویند.
در این مدل، مشتری می تواند با برقراری تماس تصویری با بانک خدمات موردنیاز را 

همچون زمانی که به طور فیزیکی در شعبه حضور پیدا می کند، دریافت کند.
امکان افتتاح گروهی حساب و صدور کارت و دیگر خدمات این چنینی از جمله خدماتی 
هستند که در قالب ۱۲ پلتفرم کنونی در فراز ارائه می شوند اما آنچه می تواند این پلتفرم ها را 
با مشتری ارتباط دهد، نسخه فراز بر روی وب و موبایل است. ظاهر این پلتفرم مانند اینترنت 
بانک ها و موبایل بانک های رایج است، اما درون و باطن آن با این دو تفاوت بسیار دارد و 
برجسته ترین تفاوت آنها فضای شخصی سازی شده فراز است، در واقع این جاست که فراز 
توانسته به مفهوم بانکداری باز عینیت ببخشد چون قابلیت پذیرش سرویس های بیرونی را 
پلتفرم  این  را در  بانکداری و غیربانکداری  انتخاب کند کدام خدمات  دارد و کاربر می تواند 

دریافت کند و سرویس مربوط به آن را در فراز استفاده کند.
ایران زمین  بانک  به طور کامل توسط  بانکی  پایان سال خدمات  تا  به نظر می رسد 

دیجیتالی و ساده سازی شود و تجربه مشتری نیز در آن بررسی شود.
* دریافت خدمات در چند دقیقه

هدف نهایی این است که فراز که تاکنون بر موبایل و وب سوار شده بر روی دستگاه های 
خودپرداز و مرکز تماس دیجیتال هم فعال شود و مشتری بتواند فرآیند یک خدمت را در 
تمام کانال ها دریافت کند، در حالی که این کانال ها به یکدیگر پیوسته و یکپارچه شده باشند.

این مسیری است که سیستم های بانکداری جهان در آن قرار دارند. به طور مثال یکی 
از کارکردهای پلتفرم فراز این است که مشتری می تواند تنها در چند دقیقه وام بگیرد آن هم 

بدون نیاز به حضور در شعبه.
 پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین با توجه به اهمیت این موضوع می گوید: ما 
براساس برنامه ریزی های انجام شده سال ۱۴۰۰ را سال پیاده سازی بانکداری دیجیتال 
و  ایم  برایش تالش کرده  آنچه  به  این سال  در  ما مطمئنا  دادیم.  قرار  زمین  ایران  بانک 
در  تحولی  زمین،  ایران  بانک  دیجیتال  بانکداری  یافت.  خواهیم  دست  ایم  داشته  برنامه 

شبکه بانکی ایجاد خواهد کرد.
بانکداری دیجیتال در کشور  نمونه کامل  اولین  را  ایران زمین  بانک  فراز  پلتفرم  او 
می داند و تاکید می کند: ما در اجرای بانکداری دیجیتال نگاه زیرساختی و زیربنایی داشته 
ایم و در حال حاضر تمام ارکان بانک عزم خود را برای تحقق چشم انداز پنج ساله بانک 

جزم کرده اند.
پورسعید، سال ۱۴۰۰ را سالی مهم و حیاتی برای بانک ایران زمین دانست و گفت: 

همکاران من می دانند که سال ۱۴۰۰ سال موفقیت برای بانک ایران زمین خواهد بود.

اختالف در اوپک پالس؛
توافق کاهش تولید نفت در ابهام!

هجدهمین نشست اوپک پالس، بی نتیجه ماند و نگرانی ها را نسبت به توافق 
کاهش تولید نفت بیشتر کرد. اما سوال مهم آن است که اگر ۲۳ عضو اوپک پالس 

نتوانند به اجماع برسند، سرنوشت این توافق در ماه های آینده چه خواهد شد.
اولین همکاری کشورهای عضو اوپک با ۹ تولیدکننده دیگر نفت در جریان 

توافقی بود که به فریز نفتی مشهور شد.
درست در زمانی که ایران برجام را اجرا می کرد، قیمت نفت روندی نزولی 
داشت. این موضوع در کنار بازگشت نفت ایران به بازار بعد از رفع تحریم ها این 
نگرانی را ایجاد کرده بود که قیمت نفت با کاهش بیشتری همراه شود. آن روزها، 
قیمت ها به زیر ۳۰ دالر در هر بشکه رفته بود و همین موضوع نشست اوپک در 

الجزایر را مهم کرد.
از  نیز  ایران  و  رسیدند  نفتی  فریز  توافق  به  اوپک  اعضای  نشست  آن  در 

آنجا که تولید نفتش به دلیل تحریم ها محدود شده بود، از آن توافق معاف شد.
این توافق توانست قیمت نفت را افزایش دهد و تجربه موفقی از همکاری 

اوپک با سایر تولیدکنندگان نفت در جهان بود.
فریز نفتی؛ قربانی جنگ تولید

با این حال، درست در بزنگاهی که باید توافق عمیق  تر می شد، عربستان و 
روسیه سودای تولید سرسام آور را در سر داشتند و این موضوع آوریل سیاه ۲۰۲۰ 
را رقم زد. زمانی که جهان به دلیل تولید باال و تقاضای پایین به دلیل همه گیری 

کرونا، در نفت غرق شد.
مخازن ذخیره سازی پر شدند و نفتکش ها وظیفه ذخیره نفت و میعانات گازی 

روی آب را بر عهده گرفتند.
پر بودن مخازن آنچنان باال گرفت که در یک مورد، محموله نفت شاخص 
آمریکا بی مشتری ماند و تولیدکننده از آنجایی که نمی توانست تولید را متوقف 
کند، قیمت را تا منفی ۳۷ دالر در هر بشکه پایین آورد. به این معنا که به ازای هر 
بشکه حاضر بود ۳۷ دالر به خریدار بپردازد تا از شر نفت تولیدشده نجات پیدا کند.

سرنوشت توافق کاهش تولید نفت چه می شود؟
مهمترین دلیل این کاهش قیمت عالوه بر همه گیری کرونا، توقف توافق 
فریز نفتی بود تا آنجا که عربستان و روسیه تولید نفت خود را از اسفند سال ۹8، 

تا باالی ۱۱ میلیون بشکه در روز افزایش دادند.
تا  شد  باعث  قیمت ها  افت  و  نداشت  چندانی  دوام  البته  تولید  جنگ 
سر  بر  توافق  آن  نتیجه  برگردند.  مذاکره  میز  سر  بر  دوباره  نفت  تولیدکنندگان 

کاهش ۹.۷ میلیون بشکه ای نفت در بهار سال گذشته بود.
دستیابی توافق تاریخی کاهش تولید

توافق کاهش تولید اینگونه برنامه ریزی شده بود که اوپک پالس برای دو 
ماه مه و ژوئن سال ۲۰۲۰ روزانه  ۹.۷ میلیون بشکه از عرضه کم کند؛ در 6 ماه 
بعد از آن، عرضه روزانه ۷.۷ میلیون بشکه کاهش می یابد و طی ۱6 ماه پس از 
آن، یعنی از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲ نیز روزانه 5.۷ میلیون بشکه از 

عرضه نفت کاسته خواهد شد.
این توافق اولیه توانست طالی سیاه را از قیمت های زیر ۲۰ دالر در هر بشکه 

نجات دهد و اکنون به میانه کانال ۷۰ دالر در هر بشکه برساند.
نکته مهم اما همراهی کشورها در پیشبرد این توافق بود تا آنجا که در اغلب 
ماه هایی که این توافق اجرا می شود، پایبندی به سهمیه های تعیین شده باالی ۱۰۰ 
درصد بود و حتی عربستان در اقدامی، به صورت داوطلبانه، یک میلیون بشکه از 

نفت تولیدی خود را اضافه بر توافق اوپک پالس از بازار خارج کرد.
همچنین اگرچه قرار بود از ابتدای سال ۲۰۲۱، کاهش تولید نفت بر اساس 
توافق به 5.۷ میلیون بشکه در روز برسد اما نشست ۱8۰ اوپک پیشنهاد کرد تا 
همچنان نفت بیشتری از بازار خارج بماند زیرا شرایط به دلیل عدم کنترل کرونا 

در جهان همچنان شکننده بود.
سوم دسامبر ۲۰۲۰ )۱۳ آذرماه ۱۳۹۹( اوپک مستقیم وارد مذاکره با کشورهای 
غیراوپکی شد و در نهایت در دوازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی اوپک پالس 
بر سر افزایش تولید روزانه 5۰۰ هزار بشکه ای برای ژانویه سال ۲۰۲۱ میالدی به 
اجماع رسیدند و مقرر شد مقدار کاهش تولید از روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه 
به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به جای 5 میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

این اقدام تا حد زیادی آرامش خاطر را به معامالت نفت بازگرداند و زمینه 
را برای رشد قیمت ها فراهم کرد.

برای ماه های بعد هم اگرچه باید سطح کاهش تولید 5.۷ میلیون بشکه حفظ 
می شد اما در عمل ۲۳ کشور عضو اوپک پالس نفت کمتری روانه بازار کردند. این 
کشورها در دوازدهمین نشست اوپک پالس تصمیم گرفتند تا برای تعیین مقدار 
تسهیل کاهش تولید )افزایش تولید( در ماه های آینده، هر ماه بر اساس شرایط 

بازارهای جهانی نفت نشست برگزار کنند.
نشست بی سرانجام هجدهم

و  )اوپک(  نفت  نهایت ۲۳ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده  در 
متحدانش )ائتالف اوپک پالس( بر تداوم افزایش تدریجی تولید که مقدار کاهش 
تولید اعضای اوپک پالس را در ماه مه )اردیبهشت( ۲۰۲۱ به 6 میلیون و 55۰، 
در ماه ژوئن )خرداد( امسال به 6 میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و در ماه ژوئیه )تیر( 

سال جاری میالی به 5 میلیون و ۷5۰ هزار بشکه می رساند، تأکید کردند.
میزان  درباره  اغلب تصمیم ها  اوپک پالس  از شکل گیری  بعد  آنجا که  از 
و سهمیه تولید نفت به جای نشست های اوپک در جلسات اوپک پالس گرفته 
می شود، نشست ۱8۱ اوپک نیز تنها به ارائه گزارش های مالی و اداری گذشت و 
تصمیم گیری در مورد مسایل فنی و وضعیت تولید نفت به نشست هجدهم اوپک 

پالس موکول شد.
نشستی که قرار بود به فاصله چند ساعت بعد از اتمام نشست اوپک برگزار شود 
اما اختالفات در جلسه کارشناسی و مخالفت امارات، نتیجه گیری را به روز بعد رسید.

۱۱ تیر نیز اگرچه دوباره وزرای نفت ۲۳ کشور عضو اوپک پالس جلسه 
هجدهم را به صورت ویدئو کنفرانسی آغاز کردند اما این جلسه نیز بی نتیجه ماند 

و قرار شد مذاکرات در ۱۴ تیرماه ادامه پیدا کند.
جلسه روز دوشنبه گذشته نیز بدون آنکه وزرای نفت پشت میزهای خود 
با چهره ای که نشان  بارکیندو« دبیرکل اوپک  حاضر شوند تمام شد و »محمد 

از نارضایتی داشت، اعالم کرد که زمان جلسه بعدی، متعاقبا اعالم خواهد شد.
این در حالی بود که کشورهای عضو اوپک پالس قرار بود در نشست هجدهم 
خود، در خصوص تولید نفت در ماه های آینده و همچنین تمدید اجرای توافق کاهش 
تولید از آوریل )فروردین( سال ۲۰۲۲ به دسامبر )آذر( همان سال تصمیم گیری کنند.

مخالفت امارات اما بر سر مبنای تولید نفت باعث شد تا این تصمیم که باید 
به اجماع ۲۳ کشور می رسید، گرفته نشود.

امارات معتقد است در ابتدای اجرای توافق در فروردین سال گذشته، مبنای 
تولید این کشور پایین در نظر گرفته شده و باید از ۳.۱ میلیون بشکه در روز به 

۳.8 میلیون بشکه افزایش پیدا کند.
توافق ادامه پیدا می کند؟

اما سوال اساسی این است که با بی نتیجه ماندن جلسه اوپک پالس، سرنوشت 
توافق کاهش تولید نفت چه می شود؟

اگرچه همچنان برخی کشورها مانند عربستان و عمان به دنبال راهی برای 
برگزاری جلسه و تصمیم گیری در این مورد هستند اما اگر جلسه ای برگزار نشود، 
توافق کاهش تولید، بر اساس همان توافق اولیه در بهار سال گذشته ادامه پیدا 
می کند.اگرچه همچنان برخی کشورها مانند عربستان و عمان به دنبال راهی برای 
برگزاری جلسه و تصمیم گیری در این مورد هستند اما اگر جلسه ای برگزار نشود، 
توافق کاهش تولید، بر اساس همان توافق اولیه در بهار سال گذشته ادامه پیدا 
می کند.به این معنا که از ماه آینده میالدی )آگوست( اعضای عضو اوپک پالس 
در مجموع 5.۷ میلیون بشکه از تولید نفت خود را از بازار دور نگه می دارند و این 

رقم تا فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.
همچنین عربستان نیز که کاهش یک میلیون بشکه ای خود را به صورت 
داوطلبانه انجام داده بود و به تدریج این میزان تولید را به بازار اضافه می کرد، این 

کاهش داوطلبانه را به صفر می رساند.
این در شرایطی است که همچنان آینده روشنی برای کنترل ویروس کرونا 

در جهان وجود ندارد و هر روز سویه های جدید این ویروس شناسایی می شود.
همچنین با به نتیجه رسیدن مذاکرات در وین برای احیای برجام، باید منتظر 

ورود نفت ایران به بازارهای جهانی بود.
ایران بعد از اجرای برجام صادرات نفت خود را تا ۲.5 میلیون بشکه در روز 
رسانده بود و اگر تحریم ها با احیای برجام رفع شود، در تالش است تا در زمانی 
اندك دوباره صادرات خود را افزایش دهد.این دو موضوع در کنار عدم اجماع اوپک 

پالس، می تواند در ماه های آینده باعث تضعیف قیمت نفت شود.
با این حال برخالف انتظارها، قیمت نفت در روزهای گذشته با افت شدید 
همراه نشد و نفت برنت در حدود ۷5 دالر در هر بشکه ثابت ماند.باید منتظر بود 
و دید که آیا جبر عرضه و تقاضا و دست نامرئی بازار می تواند دوباره ۲۳ عضو 

اوپک پالس را بر سر میز مذاکره برای مدیریت قیمت ها در بازار نفت بنشاند؟

رییس سازمان بورس در گفتگو با دنیای جوانان:

صدای اعتراض سهامداران خُرد متضرر باید شنیده شود

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

نوسانگیران مانع اوج گیری قیمت بیتکوین! 
بیتکوین کماکان نتوانسته است از کانال ۳1 هزار دالری 

خارج شود.
به گزارش سی ان بی سی، فشار باالی فروش در بازار ارزهای دیجیتالی کماکان 
مانع از هرگونه جهش قیمتی شده و رصد حجم بیتکوین ها و سایر رمزارزهای ورودی 
به صرافی ها موید این است که فروشندگان کماکان قصد عقب نشینی ندارند. ایگناسیو 
ترنوس- مدیر بخش ارتباطات در صرافی بای بیت- معتقد است نوسانگیران اصلی ترین 
مانع اوج گیری قیمت بیتکوین هستند و با وجود تقاضای باالی خریداران بلندمدت و 

نهنگ ها، زور آن ها هنوز به تغییر روند بازار نرسیده است.  
با تثبیت بیتکوین در نیمه پایینی کانال ۳۰ هزار دالری، تعادل قیمتی مجددا در 
حال برقرار شدن است. داده های منتشرشده توسط موسسه گلس نود نشان می دهد 
که ۹.۹۳ درصد کل بیتکوین های موجود در بازار در بازه قیمتی ۳۱ هزار تا ۳۴ هزار و 
۳۰۰ دالر دست به دست شده که این مساله بیانگر وجود یک ناحیه قیمتی مهم هم 
دارندگان  نیز  فعلی  بیشترین خریداران  برای فروشندگان است.  برای خریداران و هم 

بلندمدت معروف به هولدرها بوده اند.  
صرافی  ترین  بزرگ  که  باینانس  صرافی  فعالیت  برروی  ها  محدودیت  اعمال 
ارزهای دیجیتالی در جهان محسوب می شود کماکان ادامه دارد و در تازه ترین اقدام، 
قانون گذاران ایتالیایی اعالم کرده اند این صرافی هیچ گونه مجوزی برای فعالیت در 

این کشور ندارد و عواقب استفاده از این صرافی به عهده کاربران خواهد بود. عالوه بر 
ایتالیا، گزارشاتی از احتمال اتخاذ ممنوعیت های مشابه توسط فرانسه روی فعالیت های 

این صرافی نیز منتشر شده است.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۲8۰ میلیارد دالر برآورد 
می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.5۳ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۹ 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. 
بیت  کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالك چین ایجاد 

شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  
به روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی 

بزرگ از نظر ارزش بازار است.
۱- بیت کوین قیمت: ۳۱ هزار و ۷5۳.5۰ دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۹۳ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 6.۹۷ درصد کاهش

۲- اتریوم قیمت: ۱۹۰6.66 دالر
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۲۹ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۳۰ درصد کاهش

۳- تتر قیمت: ۱.۰۰ دالر
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش
۴- بایننس کوین قیمت: ۳۰۲.۳6 دالر

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۷8 درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 5.۴۴ درصد کاهش

5- کاردانو قیمت: ۱.۱8 دالر
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.58 درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۲.۷۹ درصد کاهش

6- ریپل قیمت: ۰.585 دالر
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۹۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۱۱ درصد کاهش
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سمیه  س  مقد مشهد
روز  نخستین  باقرزاده-در 
همایش  گشایش  آیین  از 
فرهنگی  بینا  گفتگوهای  المللی  بین 
دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در  که 
محوریت  با  اول  پنل  در  فردوسی 
شد  برگزار  فارسی  ادبیات  و  زبان 
افغانستان،  کشورهای  از  نمایندگانی 
بنگالدش  تاجیکستان،  ازبکستان، 
ایراد  به  ایران  و  وبیناری  صورت  به 

سخن پرداختند.
و  فرهنگ  کل  اداره  سرپرست 
ارشاد و اسالمی خراسان رضوی در 
برگزاری  گفت:  همایش  این  ابتدای 
وادبیات  زبان  بامحوریت  همایش 
پیرامون  فرهنگی  والگوهای  فارسی 
م  قدا ا مرکزی  سیای  وا سان  خرا
این  خواهی  باز  برای  ارزشمندی 
برگزار  از  سزاوارست  لذا  است  امور 
و  تقدیر  همایش  این  در  کنندگان 

تشکر کرد.
یوسف امینی افزود: قبل از اسالم 
این آب وخاك مورد تعرض اسکندر 
ییان  قشقا و  گرفت  ر  قرا مقدونی 
بودند  خراسان  خاك  از  برخواسته 
اسکندریان  و  سلوکیان  بساط  که 
پاك  مردمان  همچنین  برچیدند  را 
از اسالم  نهاد خراسان بودند که بعد 
درقرن دوم هجری با اعتقاد به شعار 
حضرت محمد )ص( بنیادخالفت ساز 
مانی اسکندریان را برکندند و سپس 
نیز میزبانانی شایسته امام رضا)ع( در 

غرب شدند.
در ادامه رئیس دانشگاه فردوسی 
فرهنگی  بینا  گفتگوهای  در همایش 
اظهار داشت: چیزی که باعث نزدیکی 
و  نهاست  ا فرهنگ  میشود  د  فرا ا
تجمیع  و  ها  همایش  این  برگزاری 
ظرفیت های مستقر در استان خراسان 
نظیر  بی  نوع خودش  در  که  رضوی 
گفتگوها  این  ارتقای  باعث  است 

خواهد شد.
در  همایش  ین  ا حاشیه  در 
با  سایه  خبرنگار  اختصاصی  مصاحبه 
کل  اداره  رسانه  و  فرهنگی  معاون 
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
رضوی با اشاره به آغاز همایش بین 
خراسان  فرهنگی  گفتگوهای  المللی 
ادبیات  دانشکده  محل  در  بزرگ 
این  گفت:  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
از  نفر  شش  سخنرانی  با  همایش  
اساتید برگزار و در آغاز معاون فرهنگی 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

فردوسی  دانشگاه  ریاست  همچنین 
نیز  همایش  این  آغازگر  و  برگزار 
ارشاد  و  اداره کل فرهنگ  سرپرست 
اسالمی مطالب و خود را برای گشایش 

این همایش ابالغ کردند.
در  داد:  ادامه  گر  تحفه  افشین 
گفت وگوهای  همایش  روز  اولین 
 8 حضور  با  کاًل  که  بینافرهنگی 
آغاز  را  خودش  کار  آسیایی  کشور 
این  مبنای  و  کار  مبنای  و  کرده 
گفت وگوها فرهنگ تاثیرگذار متقابل 
بین کشورهاست و البته اساتید مهمانی 
از هند بنگالدش و سریالنکا هم در 

این جمع حضور داشتند.
که  سخنانی  داشت:  اظهار  وی 
اول  پنل  در  همایش  روز  اولین  در 
فارسی  ادبیات  و  زبان  محوریت  با 
پروفسور  پرداختند؛  سخن  ایراد  به 
عبدالنبی ستارزاده از کشور تاجیکستان 
با  موضوع رابطه های ادبی و زبانی 
دکتر  مرکزی،  آسیای  و  خراسان 
بنگالدش  از  سرکار  ابوکالم  محمد 
با موضوع نگاهی به جایگاه شاعران 
از  دولت  جان  عالم  خراسان،پرفسور 
ازبکستان با موضوع علی شیر نوایی 
آرزو  عبدالغفور  دکتر  فارسی،  زبان  و 
نقش  موضوع  با  افغانستان  کشور  از 
به  منطقه  در همگرایی  فارسی  زبان 

ایراد سخن پرداختند.
ادره  رسانه  و  فرهنگی  معاون   
خراسان  اسالمی  ارشاد  فرهنگو  کل 
رضوی گفت: در ادامه همچنین دکتر 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  قبول 
فردوسی با موضوع همگرایی در واقع 
فرهنگی سخنرانی کرده و در انتهای 

دانشگاه  از  یاحقی  محمدجعفر  دکتر 
فردوسی مشهد کشور ایران با موضوع 
زبان و میراث مشترك ایران و آسیای 

مرکزی سخنرانی کرد.
همایش  این  افزود:  گر  تحفه 
فارسی  ادبیات  دانشکده  در  روز   ۴
دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد. 
معماری  و  هنر  محور  با  دوم  روز 
عرفان،  مبحث  با  سوم  روز  هنر، 
ادیان و تصوف و روز چهارم با محور 
گفت وگوی های فرهنگی و اجتماعی 
و تاثیر امام رضا علیه السالم در حوزه 
بزرگ  اجتماعی خراسان  و  فرهنگی 

می باشد.
وی  ادامه در خصوص  محور 
صحبتهای این همایش اظهار داشت: 
در روزهای آینده با توجه به فرهنگ 
و اشتراکات بین کشورهای همسایه 
و  فارسی زبان  کشورهای  مخصوصًا 
و  فرهنگی  و  غنی  بسیار  اشتراکات 
خرده فرهنگ های مشترك است.

تحفه گر تصریح کرد: برگزاری 
رویدادها  و  ها  همایش  از  دسته  این 
بیشتر کرده  را  بین کشورها  نزدیکی 
و در ایجاد صلح و امنیت منطقه هم 

تاثیر گذار خواهد بود.
حوزه  در  حتی  داد:  ادامه  وی 
ند  توا می  کشورها  این  اقتصادی 
این  حال  هر  به  و  بوده  تاثیرگزار 
غنی  پیوندهای  میتواند  اشتراکات 
تعامالت  و  تر  عمیق  را  فرهنگی 
آرامش،  امنیت،  کشورها  این  بین 
می توان  منطقه  در  صلح  و  آسایش 

پایدار می کند.
برگزاری  به  اشاره  با  گر  تحفه   

امیدواری  اظهار  همایش  ینگونه  ا
کرد و افزود: اگرهمایش امروز نقطه 
با  ارتباط  در  گونه  جرقه  را  هایی 
ایجاد  فرهنگی  گفتگوهای  تعمیق 
کند و در آینده از قبیل این همایش 
ها و رویدادها تداوم پیدا کند رسالت 
به  همایش  این  در  کنندگان  برگزار 

انجام رسیده است.
وی بیان کرد: تا کنون به نظر می 
آید که با استقبال بی نظیری از طرف 
و  عالقمندان  و  فرهیختگان  اساتید، 
شمالی،  جنوبی،  خراسان  استان های 
به  همسایه  کشورهای  و  گلستان 
خراسان  فرهنگ  و  فارسی  فرهنگ 
ایجاد شده و جای همایش اینگونه از 

همایش ها خالی بوده است.
 گفتنی ست: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، معاونت امور فرهنگی 
سازمان  و  رضوی  قدس  آستان 
علمی فرهنگی آستان قدس رضوی  
تفاهمنامه مشترکی منعقد که متناظر 
کل  اداره  همایش  این  در  آن  با 
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
رسانه  و  فرهنگی  امور  معاونت  ویژه 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
که   است  همایش  این  کننده  برگزار 
سازمان  نمایندگی  و  همکاری  با 
ارتباطات اسالمی در خراسان، دانشگاه 
فردوسی مشهد، آستان قدس رضوی 
و نهادهای فرهنگی همکاری داشتند 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  و 
را  نیز فضای الزم  دانشگاه فردوسی 
و  مهیا  همایش  این  برگزاری  برای 
زمینه  این  در  جدی  مشارکت  زمینه 

انجام دادند.

مشـارکت مسـتقیم مـردم در بازآفرینـی محلـه  همایش بین المللی گفتگوهای بینا فرهنگی خراسان بزرگ
د بـا همت آ

بـه گـزارش پایـگاه خبـری وزارت راه و شهرسـازی )اصفهـان(؛ 
علیرضـا قاری قـرآن مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان در 
نشسـت عمـران و آبادانـی در کنگـره » اسـتان اصفهـان و توسـعه 
ملـی » اظهـار کرد: در اسـتان اصفهان براسـاس مطالعات وتحقیقات 
میدانـی بعمـل آمـده بالغ بر ۱۴ هزار هکتار از اراضی شـهری در زمره 
بافتهـای فرسـوده وناکارآمـد شـهری قـرار دارد کـه این میـزان بیش 

از ۱۰% کل بافتهـای فرسـوده وناکارآمـد کشـور را شـامل می شـود.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان در خصـوص طـرح 
بازآفرینـی محلـه همت آبـاد گفت: حـدود ۷5 هکتار از بافت فرسـوده 
اصفهـان مربـوط به ایـن محله بوده که در طـرح بازآفرینی آن تالش 
می شـود تـا بـا ایجـاد فضـای مناسـب، مـردم برای سـاخت و سـاز و 

نوسـازی خانه های خود تشـویق شـوند.
وی، سـه ضلـع اصلـی طـرح بازآفرینی شـهری را مـردم، بخش 
خصوصـی و )دولـت و شـهرداری( دانسـت و بیـان داشـت: بـا اجرای 
ایـن طـرح، سـاخت شـهرها جـای خـود را بـه سـاخت کالبد شـهری 
می دهـد و کیفیـت زندگـی مـردم در بافت هـای میانـی و حاشـیه ای 

بهبـود می یابـد.
مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان با بیان اینکه در طرح 
بازآفرینی بافت فرسـوده شـهری، از زمین خود مردم اسـتفاده می شود 
تـا خدمـات و مسـکن مناسـب بـرای آنها فراهم شـود، تصریـح کرد: 
مهمتریـن اتفـاق در اجـرای ایـن طـرح، جلـب اعتمـاد مردم اسـت تا 
داشـته های خـود را برای سـاخت و سـاز قرار دهنـد. همچنین اجرای 
برنامه هـای فرهنگـی و اجتماعـی بـرای جلـب اعتماد مـردم در طرح 

بازآفرینی بافت فرسـوده شـهری ضروری اسـت.
وی همچنیـن بـا اشـاره به اینکه اصفهان باید پاسـخگوی تمدن 
و میراثـی کـه از سـالیان دور بـه ویـژه از یک هزار و ۴۰۰ سـال پیش 
به عنوان نخسـتین دوره پایتختی دارد، باشـد اذعان داشـت: به همین 
دلیـل ظرفیـت واقعـی جمعیـت آن دو میلیـون نفر نیسـت. و افزایش 

آن کار شـهر را دشـوار می کند.
وی بـا اشـاره بـه حـدود ۴۰ هـزار واحـد مسـکونی خالـی در 
کالنشـهر اصفهـان کـه معـادل ۱۰ درصـد خانه هـای خالـی تهـران 
اسـت، تصریـح کـرد: 6۰ تـا ۷۰ درصـد ایـن واحدهـا در مجموعـه 
شـهید کشـوری و ولـی عصـر بوده چرا که قرار اسـت آنهـا آوردگاه یا 
کاالی سـرمایه ای باشـند اما الگوی سپاهان شـهر نسـبت به مجموعه 

شهیدکشـوری بهتـر جواب داده اسـت.

تأمین بخشـی از بـرق موردنیاز فـوالد مبارکه از 
بـورس انرژی

مرتضـی شـبانی، مدیر امـور مجامع و ارزیابی شـرکت های گروه 
فـوالد مبارکـه نیز درخصوص روند شـکل گیری بـورس کاال و حضور 
فـوالد مبارکـه اذعـان داشـت: بـورس کاالی ایران حاصـل ادغام دو 
بورس فلزات و کشـاورزی در سـال ۱۳8۷ اسـت؛ در همین مسـیر نیز 
بـا توجـه بـه اهمیتـی کـه بـورس در رونـد و مکانیسـم قیمت گذاری 
محصوالت شـرکت فوالد مبارکه داشـته، این شـرکت با دوراندیشـی 
ضمن سـهام دار شـدن در بورس کاال، بخشـی از سـهام بورس کاال را 
بـرای کارکنان فوالد مبارکه پذیره نویسـی کـرد و 8۰۰ نفر از کارکنان 

این شـرکت سـهام دار بورس کاالی ایران شـدند.
وی ادامـه داد: اهمیـت بـورس کاال از ایـن جهـت اسـت کـه 
مکانیسـم قیمت گـذاری محصـوالت و کشـف قیمـت در آن انجـام 
می شـود و بـر اسـاس آن، صورت حسـاب بـرای مشـتریان ارسـال 
می شـود؛ بنابرایـن الزم اسـت شـرکت هایی کـه محصوالتشـان در 
بورس کاال عرضه می شـود در هیئت مدیره بورس کاال نیز نماینده ای 

داشـته باشـند تـا بتواننـد از حقـوق شـرکت دفـاع کنند
وی بـا اشـاره بـه بـورس انـرژی یـادآور شـد: شـرکت فـوالد 
مبارکـه بخشـی از بـرق موردنیـاز خـود را بـا فراینـدی شـبیه بورس 
کاال، از بـورس انـرژی تأمیـن می کنـد؛ ناگفتـه نمانـد که بسـیاری از 
شـرکت های خصوصـی تولیدکننده بـرق تمایل دارند تـا برق تولیدی 
خـود را به جـای فـروش به دولت، در بورس انرژی به فروش برسـانند 

و بهـای آن را نقـدا دریافـت کنند.
شـبانی اضافـه کـرد: شـرکت فـوالد مبارکـه نیز طی سـال های 
اخیـر موفـق بـه تأمین بخشـی از بـرق موردنیاز خـود از طریق بورس 
انـرژی با قیمتی مناسـب نسـبت به نـرخ مصوب گردیـده و بهای آن 
را نیـز به صـورت نقـدی پرداخـت می کنـد کـه ایـن موضـوع هـم به 

نفـع تولیدکننـده و هـم به نفـع مصرف کننده اسـت.
فـروش محصـوالت شـرکت فـوالد مبارکـه در بـورس کاال که 
مطابـق بـا قوانیـن تعریف شـده کشـور اسـت، یکـی از راهکارهـای 
مناسـب جهـت حفـظ شـفافیت کاال و همچنین ایجاد فضـای رقابتی 
بـرای تولیـد اسـت؛ بـه عبـارت دیگر، حـذف واسـطه ها و دسترسـی 
مسـتقیم مصرف کننـده واقعـی بـه مـواد اولیـه کـه از طریـق بورس، 
کشـف قیمـت و پـس از آن عرضـه می شـود، از دالیل مهـم افزایش 
حضـور تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان بیـش از گذشـته در بورس 

ست. ا

جـذب 2۷0میلیـارد ریال تسـهیالت بـرای ایجاد 
نیشابور بهزیسـتی  مددجویان  اشـتغال 

سـید موسـی الـر ضا حسـینی نماینـده روزنامه کشـوری جوانان 
نیشابور در 

۲۷۰میلیارد ریال تسـهیالت برای ایجایجاداد اشـتغال مددجویان 
بهزیسـتی شهرستان نیشـابور تخصیص داده شده است.

دکتـر صـدر رئیـس اداره بهزیسـتی نیشـابور در نشسـت خبـری 
بـا اصحاب رسـانه شهرسـتان نیشـابور گفـت: ۱۳% جمعیت نیشـابور 
را افـراد افـراد مورد هدف سـازمان بهزیسـتی تشـکیل مـی دهند که 
ایـن امـر ایجـاد مـی کند کـه بسـترها و زیرسـاخت های معابر شـهر 
مناسـب افـراد معلـول باشـد و تاکنـون ۳5 درصـد از معابـر نیشـابور 

مناسـب سـازی شـده است.
او وی بـا اشـاره بـه اینکـه ۱۲ مرکـز مثبـت زندگـی طـی یـک 
سـال گذشـته در نیشـابور راه اندازی شـده اسـت افزود: بیشتر فعالیت 
ها و خدمات سـازمان بهزیسـتی به این مراکز سـپرده شـده اسـت و 

سـازمان بهزیسـتی نظارت مسـتقیم بـر این مراکـز دارد.
 رئیس سـازمان بهزیسـتی نیشـابور با بیان اینکه ایجاد اشـتغال 
بـرای مددجویـان بهزیسـتی امـری مهـم اسـت ادامـه داد:از تعریـق 
موسسـات و سـازمان های خصوصـی برای حدود ۲۷۰ مددجو شـغل 
ایجـاد شـده اسـت کـه کارفرمـا شـمال دریافـت بیمـه کارفرمایـان 

می باشـد.
دکتـر صدر بیان کرد: در سـال گذشـته حـدود ۲۰ میلیارد تومان 
تسـهیالت اشـتغال جذب شده اسـت که امسـال این مبلغ ۲۷ میلیارد 

تومان جهت اشـتغال افزایش داشـته است.
او تصریح کرد: در سـال گذشـته ۱۲۰متقاضی فرزند خواندگی به 
اداره بهزیسـتی نیشـابور مراجعه کـرده اند که به ۳۲خانـواده متقاضی 

فرزنده تحویل داده شـده اسـت که الباقی در دسـت اقدام می باشـد.
رئیـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان نیشـابور گفت:  متاسـفانه در 
سـال گذشـته شـش نوزاد شـیر خوار رها شده و ابتدای سـال تا کنون 
دو نـوزاد رهـا شـده در نیشـابور بـه مرکـز شـیرخوار گاه حضرت علی 

اصغر )ع(  مشـهد تحویل داده شـده اسـت.

افتتاح 28 پروژه آموزشـی، پرورشـی و ورزشـی 
نیشـابور در  متمرکز  صـورت  به 

بـا حضـور معـاون عمرانـی وزیـر آموزش پـرورش در نیشـابور ۲8 
پـروژه آموزشـی، پرورشـی و ورزشـی بـه صـورت متمرکز افتتاح شـد.

در ایـن مراسـم کـه صبـح امـروز بـا حضـور امـام جمعه نیشـابور 
،نمایندگان مردم نیشـابور در مجلس شـورای اسـالمی، سرپرسـت اداره 
کل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز مـدارس خراسـان رضـوی، مدیـرکل 
آمـوزش و پـرورش خراسـان رضـوی و جمعـی از مدیران و مسـئوالن 
شهرسـتان نیشـابور در کانون فرهنگی تربیتی سـردار شـهید شوشتری 
نیشـابور برگزار شـد، ۲8 پروژه آموزشـی، پرورشـی و ورزشی با اعتباری 
بالـغ بـر ۴۱8 میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به صورت متمرکز افتتاح شـد.

دکتـر رخشـانی مهر؛ معاون عمرانـی وزیر آموزش پرورش و رئیس 
سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز مدارس کشـور گفـت: 6۰۰ پروژه 
فعـال مدرسـه سـازی عـدد بزرگی در خراسـان رضوی اسـت و در واقع 
موضوع مدرسـه سـازی و خیرین مدرسـه سـاز از همین مشـهد مقدس 
شـروع شـد و در بیش از ۲۰ سـال فعالیت این مجمع بیش از 5۰ درصد 
پروژه های مدرسـه سـازی توسـط این عزیزان راه اندازی شـده اسـت.

او افـزود: در سـال ۹5 سـهم دولـت در تکمیـل مدرسـه سـازی را 
۱۷۰ میلیـارد تومـان  بـوده اسـت کـه فقـط ۱5 درصـد آن تخصیـص 
یافـت امـا در سـال ۹6 عـدد مصـوب ۲۰۰ میلیـارد تومـان و تخصیص 
آن صفـر بـود کـه موجبـات گالیـه مندی عجیبـی بین خیرین مدرسـه 

سـاز در کشـور را فراهـم کـرده بود.
کـه از سـال ۹6 بـا همـکاری بیـن وزارت آمـوزش و پـرورش، 
مجلـس و سـازمان برنامـه و بودجـه طـی ۳ ماه آخر سـال بودجه کامل 

. یافت  تخصیـص 
رئیس سـازمان نوسازی، توسـعه و تجهیز مدارس کشور بیان کرد: 
ایـن عـدد را در سـال ۹۷ به ۴65میلیارد تومان رسـاندیم و همان سـال 
تخصیـص ۱۱۰ درصـدی ایـن ردیـف را گرفتیـم در سـال ۹8 این عدد 
را بـه 8۷۰ میلیـارد تومـان رسـاندیم و تخصیـص کامـل آن را گرفتیـم 
و در سـال ۹۹ ایـن ردیـف بـه دو هـزار و ۳5۰ میلیـارد تومـان رسـید و 
تخصیـص کامـل را نیـز گرفتیـم و برای سـال ۱۴۰۰ هـم همین ردیف 

تکـرار شـد و در سـه مـاه اول سـال آن را کامـل دریافت کردیم.
درخشـانی مهـر ادامـه داد: سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
مـدارس تا سـال ۱۴۰۰حـدود 6 هزار میلیارد تومان با خیرین مشـارکت 
داشـته اسـت و ایـن باعـث شـده امـروز در معامله بـا خیریـن همراهی 

خوبی داشـته باشـیم.  
طـول دوره سـاخت پـروژه هـای آمـوزش و پرورش را به زیر سـه 

سـال رساندیم
او ضمـن تشـکر از زحمـات و پیگیـری هـای دکتـر وکیلـی؛ خیـر 
مدرسـه سـاز تصریح کرد: میانگین طول دوره سـاخت از شروع تا پایان 
حـدود ۱۱ سـال بوده و هسـت کـه اصال اقتصادی و منطقی نیسـت اما 
بـرای مدرسـه سـازی میانگین حدود ۹ سـال شـده اسـت ضمـن اینکه 
پـروژه هـای نیمـه تمـام رهـا شـده فراوانی داشـتیم که موجـب گالیه 
منـدی همـکاران، مـردم و خیریـن شـده بـود و علـی رغـم مطلوبیـت 
کلنـگ زنـی پـروژه هـای کوچـک و جدیـد در بیـن مدیـران به سـراغ 
کلنـگ زنـی هـای جدیـد نرفتیـم و پروژه هـای نیمه تمام کـه اغلب از 
سـال هـای ۹۰ و ۹۱ بـود را بـه پایـان رسـاندیم و میانگین طـول دوره 
سـاخت پـروژه هـای آمـوزش و پرورش را به زیر سـه سـال رسـاندیم.

رئیـس سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز مدارس کشـور گفت: 
از مـدارس فرسـوده کشـور سـه بـار در سـال هـای 8۲ ، ۹5 و ۹۹ آمار 
گرفتیـم در سـال 8۲ ، هشـتاد درصد مدارس کشـور نیازمنـد تخریب و 
بازسـازی بـود، در سـال ۹5 ایـن رقـم بـه ۳۰درصد کاهش پیـدا کرد و 
در سـال ۹۹ ایـن عـدد بـه ۱۹ و نیـم درصـد کاهش پیدا کرد که سـهم 

مـدارس تخریبـی از آن هفـت درصد بود.
دکتـر خدابنـده؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسـان رضوی گفت: 
بـا توجـه بـه اینکه کرونا خیلـی از کارها را تعطیل کرد امـا فعالیت اداره 
کل نوسـازی و توسـعه مـدارس خراسـان رضـوی با قوت ادامه داشـت 
8۰ پـروژه مشـارکتی به بهره برداری رسـیده ۱8 پـروژه در حال احداث 
هسـت و امیدواریـم دیگـر مدارس کهنه و تخریبی در نیشـابور نداشـته 
باشـیم و تقاضـا داریـم به سـمت هنرسـتان سـازی برویم کـه اگر این 
کار انجـام شـود در آینـده ای نزدیک در کارآفرینی موفـق خواهیم بود.

فصل الخطاب اجرای تله کابین ، قانون است
رئیس شـورای اسـالمی شـهر گرگان در سـیصد و ششمین جلسه 
رسـمی و علنـی بـا اشـاره بـه حواشـی ایجاد شـده در بحث اجـرای تله 
کابیـن گفـت: ایـن پـروژه مراحـل کارشناسـی را گذرانـده و مجوزهای 
الزم را اخـذ نمـوده اسـت بنابرایـن بازبینی مجدد آن خـالف قانون می 
باشـد و شـورای عالـی معمـاری و شهرسـازی بایـد مصوبه اجـرای تله 

کابیـن را هرچه سـریعتر ابـالغ نماید.
بـه گـزارش مرکز اطالع رسـانی شـورای اسـالمی شـهر گرگان، 
سـید محمـد مرتضـوی با بیـان اینکه اعضای شـورای شـهر و مدیران 
شـهرداری نیـز دغدغـه هـای محیط زیسـت و قطع درختـان در جنگل 
هـای هیرکانـی را دارنـد، افـزود: اقدامـات و بررسـی های کارشناسـی 
ایـن پـروژه در شـورای عالـی جنـگل، محیـط زیسـت، شـورای عالـی 
ترافیک و شـورای عالی معماری و شهرسـازی انجام شـده است. رئیس 
شـورای اسـالمی شـهر گرگان ضمن قدردانی از حساسیت های زیست 
محیطـی اظهـار امیـدواری کـرد این حساسـیت هـا برای اجـرای طرح 
هـای گردشـگری در سـطح کشـور و اسـتان هـای هـم جـوار بـه طور 
یکسـان وجود داشـته باشـد و مسسـیر توسـعه گردشـگری و اقتصادی 
اسـتان گلسـتان همانگونه که مورد توجه در سـایر اسـتان های همجوار 
قـرار گرفتـه اسـت، فراهم و میسـر گـردد. شـهردار گرگان نیـز در این 
خصوص گفت: طرح تله کابین گرگان دو بار در شـورای عالی معماری 
و شهرسـازی مجوزهـای الزم را اخـذ نمود و مشـکلی در رابطه با ابالغ 
ایـن مصوبـه وجود ندارد. دکتـر دادبود افزود: فصـل الخطاب موافقین و 
مخالفیـن اجـرای ایـن پـروژه قانون اسـت و ما به صورت جـدی پیگیر 

فراهـم نمـودن مقدمـات کلنـگ زنی تله کابین هسـتیم.

مهندس سـنگدوینی نماینده مجلـس: مردم گرگان 
خواهان اجـرای طرح تله کابین هسـتند

نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شـورای اسـالمی با بیان 
اینکـه مـردم گـرگان خواهـان اجـرای هرچه سـریعتر پروژه تلـه کابین 
هسـتند گفـت: پـای اجرای این طـرح محکم ایسـتاده ایم. بـه گزارش 
مرکـز اطـالع رسـانی روابـط عمومـی شـهرداری گـرگان، رمضانعلـی 
سـنگدوینی در نشسـت چهارشـنبه شـب نماینـدگان مجلـس بـا دکتـر 
دادبـود شـهردار گـرگان اظهـار داشـت: بـا تقدیـر از شـهرداری گرگان 
بـرای اجـرای پـروژه هـای بـزرگ و افزایش سـرمایه گذاری در شـهر 
گرگان، گفت: شـهر گرگان به حق خود در طول این سـال ها نرسـیده 
و باید پروژه های بزرگ و اساسـی در شـهر اجرایی شـود.  سـنگدوینی 
افـزود: اجـرای پروژه هایـی ماننـد تلـه کابیـن ناهارخـوران گـرگان می 
توانـد رونـد توسـعه شـهر گـرگان را سـرعت دهـد.  وی تصریـح کرد: 
منتقـدان اجـرای این طـرح اگر صحبت هـا و نظرات کارشناسـی دارند 
بایـد بیاینـد و اعـالم کنند تا پاسـخ داده شـود و مسـائل برطرف شـوند 
و اگـر نمی آینـد بدانیـد کـه این افراد گرگانی نیسـتند و مخالف توسـعه 
گـرگان هسـتند.  نماینـده مـردم گرگان و آق قال در مجلـس بیان کرد: 
مـردم گـرگان پـروژه تله کابیـن را می خواهنـد و ما به عنـوان نماینده 

مـردم محکـم پـای اجرای ایـن طرح ایسـتاده ایم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور در ارتباط تلفنی با ستاد 
تنش آبی آبفای اصفهان، بر استمرار و 
توزیع عادالنه  خدمات آبفا در سطح 

استان تاکید کرد .
حمید رضا جانباز با بیان این که 
امسال نسبت به 5۰ سال گذشته منابع 
کرد:  اعالم  است  محدود  بسیار  آبی 
بسیاری  در  شرب  آب  پایدار  تامین 
صنعت  اما  است  دشوار  مناطق  از 
آبفای کشور این اطمینان را دارد که 
بر مشکالت  توانند  می  ها  اصفهانی 

کم آبی غلبه کنند.
وی با اشاره به تخصص و مهارت 
نیروی انسانی در آبفای استان اصفهان 
گفت: اصفهان در بسیاری از زمینه ها 
درصنعت آبفا در کشور پیشگام است 
و همین امر اصفهانی ها را در گذر از 

تنش آبی یاری می کند.
مهندسی  شرکت  مل  مدیرعا
سال  چند  در  افزود:  کشور  آبفای 
اخیر آبفای اصفهان توانست با ایجاد 
و  متری  تله  مانند  هایی  زیرساخت 
پایش هوشمند شبکه در بخش بهره 
برداری، آب شرب را به صورت پایدار 

تامین کند.
جانباز با اشاره به افزایش دمای 
مرداد  و  تیر  پایانی  روزهای  در  هوا 
اظهار داشت: با این که هنوز سامانه 

بهره  به  اصفهان  در  آبرسانی  دوم 
می  انتظار  اما  است  نرسیده  برداری 
اصفهان  در  آبفا  صنعت  فعاالن  رود 
با بهره گیری از توان تخصصی خود 
پایدار  به صورت  را  مردم  آب شرب 

تامین کنند.
این جلسه مدیر عامل  ادامه  در 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
تا ۴۲  افزایش دما  به  توجه  با  گفت: 
درجه در روزهای آینده سعی کرده ایم 
بستر الزم برای تامین آب شرب مردم 

در شهر ها و روستاها را مهیا سازیم.
هاشم امینی حفظ آرامش مردم 
و  دانست  آبفا  اول  اولویت  را  استان 
تمام  اصفهان  استان  آبفای  افزود: 
تالش خود را به کار می گیرد تا بحران 
کم آبی با بهره گیری از ظرفیت نیروی 
مدیریت  متخصص  و  متعهد  انسانی 
شود و مردم با چالش کمتری در زمینه 

کم آبی رو به رو شوند.
وی درخصوص آبرسانی سیار در 
اصفهان اظهار داشت: در این روزهای 

ایم  کرده  سعی  بسیار سخت  و  گرم 
افت  با  به مناطقی که  آبرسانی سیار 
شدید فشار مواجه شدند در کوتاه ترین 
زمان ممکن صورت گیرد تا مردم برای 
دسترسی به آب شرب در تنگنا نباشند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم 
در مدیریت مصرف بهینه آب و تالش 
در  آبفا  صنعت  فعاالن  روزی  شبانه 
کمترین  با  را  بحران  این  اصفهان، 

تنش پشت سر بگذاریم.    

مدیر عامل آبفای کشور عنوان کرد؛

اصفهانی ها با تخصص و مهارت خود بر تنش آبی سال 1400 غلبه می کنند

کرج- اکبری: مدیر عامل شرکت شهرکهاي 
صنعتي استان البرز گفت: به زودي ۲ خودرو امداد 
البرز  و نجات در اختیار شهرکهاي صنعتي استان 

قرار مي گیرد.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
صنعتي استان البرز دکتر حمیدرضا عقاب نشین با 
اشاره به حوزه ایمني و بهداشت و در برنامه هاي 
اظهار  البرز  استان  صنعتي  شهرکهاي  سالیانه  
داشت: در سال ۱۴۰۰ قطعا برنامه هاي بسیارخوبي 
را  در دستور کار خود داریم که از جمله استحصال 
پساب شهرکهاي صنعتي  و باز چرخاني آب مورد 

نیاز شهرکهاي صنعتي است.
در  صنعتي  نواحي  ایجاد  اینکه  بیان  با  وي 
است،  ما  اصلي  هاي  برنامه  از  یکي  البرز  استان 
ك  شهر  هر  محیطي  زیست  مطالعات  افزود: 

صنعتي براي ایجاد نواحي صنعتي جدید در دستور 
کار قرار دارد.

مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
البرز با اشاره به اینکه در بحث ایمني یک دستگاه 
خودرو آتشنشاني درسال جاري  در برنامه هاي این 
 ۲ زمینه  این  در  کرد:  عنوان  دارد،  وجود  شهرك 

خودرو امداد و نجات تجهیز و آماده بهره برداري 
اداره  این  از شماره گذاري تحویل  بعد  است  که 
مي شود  و یک تانکر ۳۰ هزار لیتري آب در بحث 
ایمني به ناوگان آتش نشاني در اختیار ما قرار مي 
شیر   ۱۰۰ اینکه  بیان  با  نشین  عقاب  گیرد.دکتر 
نصب  ایمني  بحث  در  امسال  اوایل  در  هیدرانت 
کرده ایم که 5۰ شیر دیگر در 6 ماهه دوم سال 
نصب مي شود ،گفت: در  ۳ ماهه اول سال جاري 
را  صنعتي  هاي  واحد  شناسنامه  و  ممیزي  بحث 

تکمیل کرده ایم.
در  صنعتي  واحد   ۱۳۰۰ اینکه   بیان  با  وي 
شهرکهاي صنعتي دولتي ممیزي شدند  و شناسنامه 
شهرکهاي صنعتي دولتي نیز آماده است،بیان کرد: 
احمر  هالل  پایگاه  اشتهارد  صنعتي  شهرك  در 

درآنجا استقرار دارد.

مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان البرز گفت:
به زودي 2 خودرو امداد و نجات در اختیار شهرکهاي صنعتي استان البرز قرار مي گیرد



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1792- دوشنبه 28 تیر 1400 ایران 

روابـط  گـزارش  بـه 
ب  آ کت  شـر مـی  عمو
ن  سـتا ا ب  ضـال فا و
ر  د ر  ه پـو حمز لحمید  ا بوشـهرعبد
جریـان بازدیـد بـازرس کل اسـتان 
بوشـهر از رونـد اجرایـی طرح هـای 
آبرسـانی در شهرسـتان های دشـتی 
و تنگسـتان باتأکیـد بـر نقـش مهـم 
از  گـذر  در  آب  مصـرف  مدیریـت 
فصل تابسـتان اظهار داشـت: اکنون 
در اوج گرمـا در فصـل تابسـتان قرار 
داریـم و تأمیـن آب آشـامیدنی مردم 
اسـتان بوشـهر در اولویـت قـرار دارد 
و به رغـم ایـن اوج گرمـا و بـا وجـود 
سـختی کار ولـی فعالیـت کارکنـان 
شـرکت آب و فاضالب استان بوشهر 

اسـت. شـبانه روزی 
وی بـا اشـاره بـه اجـرا متعـدد 
و  شـهرها  در  آبرسـانی  پروژه هـای 
روسـتاهای اسـتان بوشـهر تصریـح 
کـرد: گرمـا بر عوامـل اجرایـی تأثیر 
نگذاشـته و ایـن پروژه هـا بدون وقفه 

ادامـه دارد.
و  آب  شـرکت  مـل  مدیرعا
فاضـالب اسـتان بوشـهر بـا اشـاره 
اسـاس  بـر  پروژه هـا  تکمیـل  بـه 
برنامـه  زمانبنـدی خاطر نشـان کرد: 
از  بازدیـد  در  نظارتـی  دسـتگاه های 
و  آب  عملکـرد شـرکت  و  پروژه هـا 
فاضالب اسـتان بوشـهر ضمن اعالم 
رضایـت بـر بهره بـرداری از پروژه هـا 

در موعـد مقـرر تأکیـد کردنـد.
حمزه پـور گرمای شـدید اسـتان 
بوشـهر را مورد اشـاره قرار داد و بیان 
کـرد: از همـه ظرفیت هـا و امکانـات 
در  مـردم  شـرب  آب  تأمیـن  بـرای 
شـهرها و روسـتاها اسـتفاده شـده تا 
مـردم حداقـل دغدغـه در این عرصه 

باشند. داشـته 
وی خصـوص بازدید بازرس کل 
اسـتان بوشـهر از طرح های آبرسـانی 
خاطر نشـان کرد: پروژه های مختلف 
از جمله نوسازی و اصالح شبکه های 
آبرسـانی، خطـوط آب بیـن شـهری 
آب،  ذخیـره  مخـازن  روسـتایی،  و 
مـورد  آب شـیرین کن  پروژه هـای 

بازدیـد قـرار گرفـت کـه بـا تکمیـل 
آنهـا ان شـاءاهلل یکی پـس از دیگری 
مـورد بهره بـرداری قـرار بگیـرد تـا 
مـردم اسـتان بوشـهر از آب کافـی 

بهره منـد شـوند.
و  آب  شـرکت  مـل  مدیرعا
فاضالب اسـتان بوشهر قطع انشعاب 
آب، خانـه باغ هـا و باغ ویالها را مورد 
تأکیـد قـرار داد و تصریح کرد: تأمین 
آب مـردم در شـهرها و روسـتاها از 
رسـالت ها و وظایـف مهـم شـرکت 
آب و فاضالب اسـت و در این راسـتا 
در  مسـئولیتی  هیـچ  شـرکت  ایـن 
تأمیـن آب بـاغ ویـال، خانه بـاغ، دام 
و اراضـی کشـاورزی نـدارد و در این 
راسـتا انشـعابات آب در این بخش ها 

بـدون اغمـاض قطـع می شـود.
قطع انشـعاب غیر مجـاز آب در 

اولویـت برنامه ها قـرار بگیرد
بـازرس کل اسـتان بوشـهر هم 
باتأکیـد بـر تسـریع اجـرا پروژه هـای 
آبرسـانی اظهـار داشـت: پروژه هـای 
بخـش  در  توجهـی  قابـل  و  مهـم 
آبرسـانی در شـهرها و روسـتاها در 
حـال اجرا اسـت که خدمات شـرکت 
آب و فاضـالب قابل قدردانی اسـت.

اسـحاق شـهبازی اجـرا پروژه هـای 
آب شـیرین کن را مـورد اشـاره قـرار 
داد و تصریـح کرد: قطع انشـعاب آب 
در خانـه بـاغ، باغ ویال و انشـعاب آب 
غیـر مجـاز بایـد بـدون اغمـاض در 

اولویـت برنامه هـا قـرار بگیـرد.
وی بـا بیـان اینکه برخـی نقاط 
آبرسـانی  شـبکه  از  بوشـهر  اسـتان 
به صـورت غیرمجـاز در آبیـاری خانه 
اسـتفاده می کنـد  ویـال  بـاغ  و  بـاغ 

تأکیـد کـرد: شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان بوشـهر بایـد بـدون اغمـاض 
ایـن  قطـع  بـه  نسـبت  مماشـات  و 
انشـعابات آب اقـدام و بـا متخلفـان 
آبرسـانی برخـورد قاطـع  در بخـش 

قضایـی کنـد.
بوشـهر  اسـتان  کل  بـازرس 
از تـالش شـبانه روزی  بـا قدردانـی 
شـرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
روسـتاها  و  شـهرها  آب  تأمیـن  در 
شـرب  آب  تأمیـن  کـرد:  تصریـح 
مـردم در اولویت قرار دارد و اداره کل 
بازرسـی اسـتان بوشـهر در این حوزه 
بـا نظارت شـبانه روزی ضمن حمایت 
بـرای تسـریع در اجـرا پروژه هـا، بـر 
قطـع انشـعاب آب در خانـه بـاغ، باغ 
غیرمجـاز  انشـعابات  دیگـر  و  ویـال 

تأکیـد دارد.

از همه ظرفیت ها برای تأمین آب شرب در استان بوشهر استفاده می شود نشسـت کارگروه شـبکه مجازی با محوریـت ایثار 
شهادت و 

نشسـت کارگـروه شـبکه مجـازی بـا محوریـت ایثـار و شـهادت 
در اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان اردبیـل برگـزار گردید. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان اردبیـل، در راسـتای تبـادل نظـرات کارشناسـی و جهـت ارائـه 
برنامـه هـای مـدون، نشسـت کارگـروه شـبکه مجـازی بـا محوریـت 
ایثار و شـهادت در اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان اردبیل 

گردید. برگـزار 
عبـداهلل بحرالعلومـی مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 
اردبیـل در ایـن نشسـت گفـت: عنصـر  مبـارزه  بـا ظلم  و تجـاوز  در 
تمـام  جوامـع و فرهنـگ  هـا امـری  مقـدس و ضـروری اسـت و این 

امـر در دیـن مبیـن اسـالم و مذهـب تشـیع نمود خاصـی دارد.
وی افزود: ایثار و شـهادت برای ما شـیعیان با قیام امام حسـین)ع( 
تداعـی میگـردد و ایثار و شـهادت با مردانـی  غیور با اراده ای  پوالدین 
و بـا فـداکاری و از خـود گذشـتگی  در مقابـل ظالمـان ایسـتاده  و بـا 
ظلـم  و تجـاوز مبـارزه کـرده انـد، معنا مـی یابد حال  یـا  در راه هدف  
واالی خـود بـه شـهادت رسـیده انـد و یا به فتـح و پیروزی رسـیده  و 

ظلـم  و متجـاوز را  سـر جای خود نشـانده اند.
بحرالعلومـی بیـان کرد: یکـی از بخش های فرهنـگ غنی و ناب 
اسـالم، فرهنـگ ایثـار و شـهادت اسـت کـه شـناخت صحیـح و کافی 
ابعاد و اشـاعه ی آن در سـطح جامعه عالوه بر ایجاد شـرایط و فضای 
مناسـب فـردی و اجتماعـی، بهترین نتایـج را به همراه خوهد داشـت.

مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان اردبیل اظهار داشـت: 
در حـال حاضـر بـا توجه به شـرایط کرونایـی که تقریبا تمامـی فعالیت 
هـای فرهنگـی و هنـری بـه حالـت تعطیـل درآمده اسـت اسـتفاده از 

ظرفیـت هـای فضای مجـازی امری الزم و ضروریسـت.
وی گفـت: در کنـار هـر برنامـه فرهنگـی و هنـری سـعی بر این 
بـوده مقولـه ایثـار و شـهادت نیز مدنظر قـرار گیـرد و در این خصوص 
نیز شناسـایی ظرفیت های دسـتگاههای متولی و دریافت پیشـنهادات 

و نظـرات ضرورت دارد.
وی افـزود: امیدواریـم بـا هماهنگی الزم و تعامل بهتر و بیشـتر از 
تمامـی فرصـت هـا در ترویـج فرهنگ ایثار و شـهادت بهـره ببریم.در 
ادامـه جلسـه، اعضـای حاضر نیـز به بیان نقطـه نظرات و پیشـنهادات 

خـود در راسـتای ترویج فرهنـگ ایثار و شـهادت پرداختند.

دیـدار مدیرکل امـور مالیاتـی اسـتان اردبیل با 
خلخال شهرسـتان  جمعـه  امام 

ابراهیـم قلـی زاده مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان بـا حضـور در 
دفتـر امـام جمعـه محتـرم خلخـال بـا وی دیـدار و گفتگـو نمودنـد. 
درایـن دیـدار کـه حضرتـی معـاون توسـعه مدیریـت ومنابع و یونسـی 
رئیـس امورحسابرسـی مالیاتی شهرسـتان خلخال و عالیی سرپرسـت 
اداره حراسـت اداره کل نیـز حضـور داشـتند، قلـی زاده از بازدید حجت 
االسـالم والمسـلمین اسـدی امـام جمعه خلخـال از اداره امـور مالیاتی 

و دیـدار بـا کارکنـان تقدیـر و تشـکر نمود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امور مالیاتی اسـتان اردبیل، 
حجـت االسـالم و المسـلمین اسـدی امـام جمعـه محتـرم خلخـال در 
ایـن دیـدار ضمن قدردانـی از زحمات کارکنان امور مالیاتی شهرسـتان 
خلخـال وحسـن برخـورد و تعامـل بـا مـردم بـا اشـاره به مفهـوم آیه ) 
یدالـه فـوق ایدیهـم ( گفت : دسـت خدا باالترین دسـت اسـت خداوند 
متعـال ناظـر بـر اعمال و رفتـار ما می باشـد بنابرایـن درتمامی مراحل 
زندگـی اجتماعـی و انجـام کارهـا رضایت خـدای متعال را بایسـتی در 
نظـر بگیریـم. امـام جمعـه خلخال بـا تاکیـد براهمیت مدیریـت جامعه 
و سـازمان توسـط افـراد صالـح خاطـر نشـان کـرد: اگـر سرپرسـت و 
مدیـر تـوده مردم و سـازمان ها عادل وانسـان های شایسـته ای باشـد 
مسـلمًا آن جامعـه، مـردم وکارکنـان آنهـا نیز سـالم و پاکدسـت بوده و 
بسـوی رشـد و تکامـل و تعالـی خواهند رفـت. وی پرداخـت مالیات را 
در مدیریت اقتصادی کشـور مهم دانسـت و وصول درآمدهای مالیاتی 

را بـر اسـاس عدالـت مهم ارزیابـی نمود.
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان اردبیـل ضمـن ارائـه گزارشـی از 
اهـم اقدامـات اداره کل، مالیـات را منبـع درآمـدی بسـیار مهمی برای 
آبادانی شـهرها و روسـتاهای کشوردانسـت واذعان داشـت : هوشـمند 
سـازی فرایندهـای مالیاتـی گامـی اساسـی در راسـتای تحقـق عدالت 

مالیاتـی می باشـد.

نظـارت ۳1 گـروه ثابـت و سـیار نظارت بـر ذبح 
سـالم و بهداشـتی روز عیـد قربـان در ایالم

ایـالم_     آذر یعقوبیـان :   مدیـرکل دامپزشـکی ایالم گفت: ۳۱ 
گـروه ثابـت و سـیار نظـارت بـر میادیـن عرضـه دام زنده و کشـتارگاه 

هـا را در روز عیـد قربـان بر عهـده دارند.
دکتر رامین پورنجف  اظهار داشـت: عرضه و ذبح دام به مناسـبت 
عیـد قربـان بـا توجـه به وجـود بیماری های مشـترك انسـان و دام در 

اماکنی غیر از کشـتارگاه ها در این اسـتان ممنوع اسـت.
وی افـزود: بـا توجـه بـه رونـد گسـترش کرونـا و وضعیـت قرمز 
اسـتان ایـالم بـر اسـاس ابالغیه سـازمان دامپزشـکی، تمامی احشـام 
بـرای عیـد قربـان فقـط در کشـتارگاه ها و اماکـن از قبـل تعیین شـده 

توسـط دامپزشـکی ذبح می شـوند.
مدیـرکل دامپزشـکی ایـالم گفـت: ۳۱ گروه ثابت و سـیار نظارت 
بـر میادیـن عرضـه دام زنـده و کشـتارگاه هـا را در روز عیـد قربـان بر 
عهـده دارنـد کـه از ایـن تعداد ۱۴ گـروه ثابت و ۱۷ گروه سـیار در روز 
عیـد قربـان نظـارت بـر میادین عرضـه دام و کشـتارگاه های سراسـر 

اسـتان را انجام مـی دهند.
وی ادامـه داد: افـرادی کـه قصـد ذبـح دام در منـزل را ذبح کنند، 
در صورت برخورد با الشـه مشـکوك دام ذبح شـده موضوع را سـریع 
بـه دامپزشـکی اطـالع تا گروه های گشـت سـیار برای بازرسـی الشـه 

بـه محـل مـورد نظر مراجعـه و دام را مورد بازرسـی قـرار دهند.
پورنجـف افـزود: همچنیـن ۱5 ناظـر ذبـح شـرعی، ۱۲ دکتـر 
دامپزشـک و ۳۳ نفـر بـازرس سـالمت گوشـت روز عیـد قربـان 
کشـیک هسـتند تـا گوشـت هـای ذبـح شـده سـالم و عـاری از 

آلودگـی باشـد.
وی تصریـح کرد: کشـتارگاه هـای مجاز و مورد تایید دامپزشـکی 
در روز عیـد قربـان از سـاعت هفـت صبـح تا یـک ظهر فعـال و آماده 

ذبـح و عرضه الشـه سـالم به متقاضیان هسـتند.

فرآورده  اینترنتی  فروش  سهم 
سال  در  اردبیل  منطقه  نفتی  های 
۹۹ بالغ بر 6۲۰ میلیون لیتر بوده است

پخش  ملی  کت  شر یر  مد
اردبیل  منطقه  نفتی  های  فرآورده 
این خبر گفت: در راستای  با اعالم 
طریق  از  شهروندی  حقوق  رعایت 
بالغ  روزانه  حضوری،  غیر  خدمات 
فرآورده  انواع  لیتر  هزار   ۱۷۰۰ بر 
طریق  از   ۹۹ سال  در  نفتی  های 
سطح  در  ینترنتی  ا فروش  سامانه 

استان بفروش رسیده است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گقت:  مدنی  حجت  سید  ردبیل،  ا

حقوق  به  نهادن  ارج  راستای  در 
شهروندی و تسهیل در ارائه خدمات، 
های  فرآورده  اینترنتی  فروش  سهم 

 ۹۹ سال  در  استان  سطح  در  نفتی 
بالغ بر 6۲۰ میلیون لیتر بوده است.

تصریح  ردبیل  ا منطقه  مدیر 

کاربر  سوی  از  حواله  سفارش  کرد: 
از  حضوری  مراجعه  به  نیاز  بدون 
به  اینترنتی  فروش  سامانه  طریق 
انجام   sell.niopdc.ir آدرس 
گرفته و استعالم فیش های واریزی 
و همچنین پرداخت اینترنتی از جمله 

امکانات این سامانه می باشد.
برای  سیستم  این  افزود:  مدنی 
شده  تعریف  مشتریان  از  گروه  دو 
و  داران  جایگاه  اول  گروه  است، 
نفتی  های  فرآورده  کنندگان  عرضه 
کارخانجات،  صنایع،  دوم  گروه  و 
مصرف  ها،  شرکت  ها،  مرغداری 
سوخت  و  جزء  و  عمده  کنندگان 

مایع می باشد.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

مدیر عامل شرکت گازاستان گلستان خبر داد:

تعداد خانوار بهره مند از گازاستان از مرز 612  هزار گذشت
  علی طالبی درگفتگو با پایگاه 
اطالع رسانی شرکت گاز استان گلستان  
با بیان این خبرگفت:درحال حاضرخانوار 
بهره مند ازگاز طبیعی درسطح استان 
رفته است.   فراتر  از مرز 6۱۲   هزار 
هزار   6۱۲ افزون  افزود:تاکنون  وی 
ازنعمت  گلستان  استان  خانوار   ۹6۱
گازطبیعی برخوردار شده اند که دراین 
رابطه  تعداد ۳8۲ هزار و ۱۰5 خانوار 
شهری و ۲۳۰ هزار و 856 خانوار نیز 
بیان  با  طالبی  باشد.    می  روستایی 
اینکه ۱۰۰ درصد خانوار شهری  و ۹8 
درصد خانوار روستایی استان بهره مند 
از گاز می باشند تصریح کرد: بیشترین 
حجم خانوار بهره مند از گازمربوط به 
شهرستان گرگان بعنوان مرکز استان  
با بیش از ۱۷۷ هزار خانوار می باشد، 
با  نیز  اینکه  شهرستان  گنبد  ضمن 
۱۰۹ هزار خانوار دررتبه بعدی قرار دارد.. 
وی ادامه داد: درسه ماهه نخست سال 
۱۴۰۰  نیز تعداد ۲۹۱۱  خانوار استان 

به جمع مشترکین شرکت اضافه شدند 
بخش  برای  خانوار  تعداد ۱88۲   که 
شهری و ۱۰۲۹  مورد نیز مربوط به 

شود.مدیرعامل  می  روستایی  بخش 
درخاتمه  گلستان  گازاستان  شرکت 
اظهار داشت: تاکنون دراستان گلستان 

تمامی ۳۳  شهر و ۹۰۲  روستا ، ۹۳۴  
جایگاه   65 و  عمده  صنعتی  واحد 

CNG  گازرسانی شده است.

حسابرسی  بند  بدون  ایران  مهر  بانک  مالی  صورت های 
تصویب شد

صورت های مالی سال ۱۳۹۹ بانک مهر ایران بدون بند حسابرسی 
به تصویب مجمع عمومی این بانک رسید.

مجمع  ایران،  مهر  قرض الحسنه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
نمایندگان  حضور  با  بانک  این  فوق العاده  و  ساالنه  عادی  عمومی 
سهامداران برگزار شد و یکی از مصوبات این جلسه صورت های مالی 

سال ۱۳۹۹ بود.
جمع کل دارایی های بانک مهر ایران 65 درصد رشد را در سال 
 ۱۳۹8 سال  پایان  در  ریال  میلیارد  ۲۹۱هزار  از  و  کرده  تجربه   ۱۳۹۹
از  یکی  است.  رسیده  پایان سال گذشته  در  ریال  میلیارد  به ۴8۲هزار 
مهم ترین اقالم دارایی تسهیالت پرداختی است که در بازه زمانی یاد 
شده رشدی 5۷ درصدی داشته و از ۲۲8هزار میلیارد ریال به ۳6۰هزار 

میلیارد ریال رسیده است.
در بخش دیگر ترازنامه می بینیم که سپرده های مشتریان با رسیدن 
از ۲5۰هزار میلیارد ریال به ۴۳۲هزار میلیارد ریال، ۷۲ درصد افزایش 
یافته است. در قسمت سود انباشه بانک نیز شاهد رشد ۱۳۷ درصدی و 

رسیدن از ۳۹5۲ میلیارد به ۹۳6۴ میلیارد ریال هستیم.
همچنین در صورت های مالی بانک مهر ایران مشخص است که 
جمع درآمدهای عملیاتی بانک از ۱5هزار میلیارد ریال به ۲۲هزار میلیارد 
ریال رسیده و رشدی ۴6 درصدی داشته است. سود خالص بانک نیز از 
5۹۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹8 به ۷۱۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ 

رسیده است.
بانک مهر ایران در اغلب سال های گذشته نخستین بانک کشور 
بوده که نسبت به برگزاری مجمع عمومی ساالنه خود اقدام کرده است. 
صورت های  اخیر  سال های  همه  در  شده  موفق  بانک  این  همچنین 
مالی اش را بدون بند حسابرسی به تصویب مجامع عمومی خود برساند.

قدردانی مدیرعامل از مدیران و کارکنان بانک سپه
بانک سپه جزو بانک های برتر در اشتغال زایی برای محرومان

امام  امداد  کمیته  رئیس  بانک،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
خمینی )ره( در آیین تجلیل از »یاوران اشتغال« که با حضور معاون اول 
رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل شبکه بانکی 
در بانک مرکزی برگزار شد، با اعطای لوح سپاس به مدیرعامل بانک 

سپه از وی و کارکنان این بانک قدردانی کرد.
محمدکاظم  به  بختیاری  مرتضی  اعطایی  سپاس  لوح  متن  در 
چقازردی از حمایت ها، پشتیبانی ها و زحمات وی و مدیران و کارکنان 
بانک سپه در کمک به ترویج فرهنگ کار، تالش، توانمندسازی و ایجاد 

اشتغال برای محرومان تشکر شده است.
را  بی همتا  معبود  بیکران  سپاس  است:  آمده  سپاس  لوح  این  در 
که توفیق فرمود برای آرامش خاطر نسل آینده، ایجاد شوق زندگی در 
جان های رنج دیده و خسته و گره گشایی از امور محرومان با تالش و 
مجاهدت های دلسوزانه همه فعاالن و یاوران عرصه تولید و اشتغال، در 
راستای اعتالی میهن عزیز اسالمی و آینده روش این سرزمین تحت 

زعامت مقام معظم رهبری قدم برداریم.
مدیرعامل بانک سپه طی پیامی ضمن تبریک موفقیت بانک در 
گرفتن  قرار  افتخار  کشور،  محرومان  برای  اشتغال  ایجاد  از  حمایت 
بانک سپه در ردیف بانک های برتر کشور در پشتیبانی از خوداتکایی 
مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی را حاصل تالش بی وقفه 
سراسر  در  واحدهای صف  در  به ویژه  بانک  این  کارکنان  و  مدیران 

دانست. کشور 
با  بانک سپه  )ره(،  امام خمینی  امداد  اظهار مدیران کمیته  به  بنا 
تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان به 
خوداتکایی بیش از ۲5 هزار خانوار و خروج آنها از پوشش حمایتی این 

کمیته کمک کرده است.
یبر اساس این گزارش رئیس کل بانک مرکزی در این مراسم با 
اشاره به اینکه تسهیالت تکلیفی شبکه بانکی از ۱56 هزار میلیارد تومان 
سال گذشته به حدود ۷5۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است، 
تصریح کرد: هرچند این تکالیف کار را برای بانک ها سخت می کند اما 
نظام بانکی کشور حمایت از تولید و اشتغال را وظیفه اصلی خود می داند 

و در این راه از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.
به گفته دکتر کمیجانی تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های 
اقتصادی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال پیش از آن 6۳ درصد افزایش 
یافته است و این میزان در سه ماه اول امسال نیز نسبت به سه ماه اول 

۹۹ افزایشی در حدود ۷۱ درصد داشته است.
وی با قدردانی از بانک هایی که در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
به افشار ضعیف جامعه فعال بوده اند، گفت: پرداخت این تسهیالت هر 

چند سخت اما شیرین و ثمربخش است.
کمیجانی اعتبار ابالغ شده برای کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی در سال جاری را ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اعالم کرد و 
افزود: این میزان در سال ۱۳۹۷، ۲۰ هزار میلیارد ریال بود که بیش از 

۹۱ درصد آن محقق شد.
آیین تجلیل از »یاوران اشتغال به منظور قدردانی از حمایت های 
نظام بانکی کشور از اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و 

سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

بانک  متوالی محبوب ترین  برای سومین سال  بانک سامان، 
ایران شد

به گزارش روابط عمومی بانک سامان و بر اساس اعالم رسمی 
دبیرخانه جشنواره »بانک محبوب من«، طی این نظرسنجی سراسری 
که از اردیبهشت تا تیرماه امسال با حضور مشتریان شبکه بانکی کشور 
برگزار شد، بانک سامان از میان ۲6 بانک کشور با رای مردمی به عنوان 
محبوب ترین بانک ایران انتخاب و تندیس این موفقیت را به ویترین 

افتخارات خود اضافه کرد.
و  بانک  موبایل  من،  محبوب  بانک  امسال  نظرسنجی  محوریت 

اینترنت بانک و قوانین جدید چک )سامانه صیاد( بود.
گفتنی است، این برای سومین سال متوالی است که بانک سامان 
توانسته به عنوان محبوب ترین بانک ایران انتخاب شود. این در حالی 
است بانک سامان در تمامی ادوار این جشنواره خود را در معرض انتخاب 

مردم قرار داده و همواره جزو 5 بانک برتر ایران بوده است.
در همین ارتباط علیرضا معرفت، مدیرعامل بانک سامان با انتشار 
پیامی، ضمن تبریک این موفقیت به کارکنان و مشتریان بانک، عنوان 
کرد: این افتخار درحالی کسب شد که در سال گذشته شرایط سخت 
ناشی از ویروس کرونا بر کشور حاکم بوده اما علی رغم همه دشواری ها، 
کارکنان بانک سامان توانستند سطح سرویس و رضایتمندی مشتریان را 

در حد مطلوب حفظ کنند.
مدیرعامل بانک سامان، در بخش دیگری از پیام خود تاکید کرد: 
بی شک کسب این موفقیت بزرگ، وظیفه و مسئولیت ما را در برابر مسیر 
پیش رو دوچندان می کند و این نکته را به ما گوشزد می کند که حفظ این 

روند محبوبیت بسیار مهم است.
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یک اشتباه، ملی پوش بوکس را به کما برد
گفت:  کردستان  بوکس  هیات  رئیس 
متاسفانه بعد از عمل  پولیپ بینی دکترها متوجه 
او  برای  که  شدند  کرونا  به  خسروی  ابتالی 
مشکل ساز شد اما االن حال او رو به بهبود است.

مهدی خسروی بوکسور ملی پوش ایران 
که به واسطه خبرهای کولبری اش در سال های 
گذشته خبر ساز شده بود، پس از عمل جراحی 
پولیپ بینی و بی اطالعی پزشکان از ابتالی 
 ICU او به ویروس کرونا، به کما رفت و در
بیمارستان امام سجاد شهریار بستری است. البته 
طبق آخرین خبرها حال او نسبت به روز گذشته 
رو به بهبود است و در حال حاضر هوشیاری او 

روی 8 است.
مهدی ابراهیمی رئیس هیات کردستان در این مورد گفت: موضوع از این قرار بوده 
که مهدی به خاطر مشکل پولیپ بینی به بیمارستان امام سجاد شهریار مراجعه می کند 
تا جراحی شود و دکتر از او می خواهد تا پیش از عمل تست PCR را جهت مشخص 
شدن مبتال بودن یا نبودنش به کرونا انجام دهد که از انجام این  کار خودداری می کند.

ابراهیمی ادامه داد: طبق گفته دکتر چون این عمل مستقیما با دستگاه تنفسی 
فرد ارتباط دارد، باید مبتال بودن یا نبودن مهدی به کرونا مشخص می شد که خود 
مهدی اعالم کرده چون ملی پوش بوده و دو هفته یک بار تست داده، از سالمت خود 
مطمئن است. این ادعای مهدی در صورتی است که تقریبا دو ماه می شود که اردوهای 

تیم ملی بخاطر المپیک  محدود به 8 نفر است و او در این اردوها حضور نداشت. 
رئیس هیات بوکس کردستان گفت: با این حال دکتر او به صحبت های مهدی 
اعتماد می کند و بعد از عمل متوجه می شوند که او کرونا داشته و ریه های این بوکسور 
درگیر است که مشکل ساز می شود. متاسفانه روز گذشته هوشیاری او حتی به مرز 5 

و 6 رسید که خطرناك بود.
او در مورد شرایط فعلی این بوکسور نیز گفت: پس از تماس هایی که با معاونت 
بیمارستان آقای زهرایی و مدیر کل آقای جوالیی داشتیم، خوشبختانه گفتند که االن 
شرایط مهدی رو به بهبودی می رود و هوشیاری اش به 8 رسیده است. ان شاءاهلل هرچه 
سریع تر سالمتی خود را به دست بیاورد. روز گذشته نگران بودیم اما امروز خوشبختانه 

حال او خوب بوده و خطر رفع شده است.

به بهانه رونمایی از لباس رسمی کاروان ایران در المپیک توکیو؛ 
سیر تاریخی کج سلیقگی در 5 دوره اخیر المپیک!

طراحی لباس کاروان ایران در المپیک توکیو با انتقاداتی همراه بود.
روز گذشته از لباس رسمی کاروان ایران در المپیک توکیو رونمایی شد و مثل 
همیشه واکنش های مختلفی به آن صورت گرفت و بازهم صحبت از کج سلیقگی در 

انتخاب طرح و رنگ مثل همیشه در آن نمود داشت.
انتخاب لباس رسمی کاروان المپیک یک کشور برای حضور در مراسم افتتاحیه 
و مسابقات یکی از موضوعات مهمی است که معمواًل کشورها برنامه ریزی دقیق و 
حساب شده ای روی آن دارند و در انتخاب طرح و رنگ دقت زیادی بخرج می دهند 
تا هم از لحاظ صنعت مدلینگ و زیبایی شناسی جلوه کند و هم با فرهنگ و تمدن و 
آداب و رسوم آن کشور همخوانی داشته باشد و به نوعی معرف آن زیست بوم و اقلیم 
باشد و همین موضوع اهمیت و حساسیت انتخاب این طرح و رنگ لباس رسمی را 
نشان می دهد. حساسیتی که اگرچه در سال های اخیر از سمت رسانه ها و مخاطبین 
لحاظ شده ولی مسئولین و دست اندرکاران امر نشان دادند به قدر کافی به آن قائل 
نبودند. با این حال بررسی لباس کاروان رسمی ایران در ادوار مختلف المپیک نشان 
از رشد و بهبود آن به مرور زمان می دهد و این نوید را می دهد که رفته رفته توجه و 
سلیقه بیشتری در این خصوص لحاظ می شود. طرح لباسی که اخیراً از آن رونمایی 
شده هم به همین شکل است که اگرچه خالی از اشکال و انتقاد نیست ولی نسبت به 
دوره های پیشین پیشرفت محسوسی داشته و به مراتب بهتر از طرح های انتقاد آمیز 

دوره های پیشین است که جنجال زیادی بعضاً در خصوصشان به پا شد.
طرح لباس کاروان ایران در المپیک ۲۰۱6 ریو که انتقادات شدیدی به همراه 
داشت و انتخاب رنگ هایی که هارمونی درستی با هم ندارند و طرح هایی که به شدت 
دمده و کهنه هستند کار را به انتقادات شدید حتی در برنامه های غیر ورزشی و البته 

حمله تند طراح این لباس ها به منتقدان همراه بود.
المپیک ۲۰۱۲ لندن هم در خصوص انتخاب طرح لباس کاروان حواشی زیادی 
داشت. طرحی که ابتدا از آن رونمایی شد ولی به طور ناگهانی و یک روز قبل از شروع 
مراسم این طرح مورد استفاده قرار نگرفت و از طرح لباس رسمی آماده استفاده کردند 
که طراحی اختصاصی روی آن صورت نگرفته بود. این موضوع در وقت خودش بازتاب 

رسانه ای زیادی داشت.
لباس کاروان ایران در المپیک ۲۰۰8 پکن هم انتقادات شدیدی به همراه داشت. 
استفاده از دو رنگ از رنگ های پرچم ایران یعنی سبز و سفید که هارمونی رنگی مناسبی 
هم نداشت و البته طراحی این لباس ها شکل زیبایی به لباس ها نداده بود و رسانه های 
مختلف واکنش منفی نسبت به آن صورت دادند و در آن مقطع مسئولین امر این 

موضوع را پذیرفتند که طراحی خوبی صورت نگرفته است.
در المپیک ۲۰۰۴ آتن هم از طرح آماده لباس برای کاروان استفاده شده بود که 

این موضوع با انتقاداتی همراه بود.
از لباس کاروان ایران در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی هم که ۲۱ سال از آن می گذرد 
اطالعات زیادی در دسترس نیست. در آن مقطع رسانه ها به شکل امروز متعدد و 
گسترده نبودند ولی طرح به کار رفته برای کاروان ایران نشان می دهد اگر بیش از 

طرح های بعدی قابل انتقاد نباشد کمتر هم نبوده است.

ملی پوش شمشیربازی:
 از حریفان المپیکی شناخت کاملی داریم

ملی پوش اسلحه سابر ایران گفت: در المپیک هیچ رقابتی راحت نیست. لذا همه 
حریفان را آنالیز کرده و با شناخت کامل به توکیو می رویم.

نخستین گروه از کاروان ورزشی ایران شنبه شب گذشته راهی توکیو شد تا 
در بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان به میدان بروند. در این پرواز رشته های مختلفی 
حضور داشت که یکی از آنها نفرات شمشیربازی اسلحه سابر بود. مجتبی عابدینی، علی 
پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی اعضای تیم ملی شمشیربازی ایران را تشکیل 

می دهند و در ژاپن باید در ۲ بخش تیمی و انفرادی با حریفان به رقابت بپردازند. 
»علی پاکدامن« اظهار داشت: المپیک همیشه آوردگاه بزرگان رشته های مختلف 
بوده و چکیده ای از بهترین ها است. هیچ رقابتی در ژاپن راحت نیست و باید تمام تالش 
خود را به کار گیریم تا بتوانیم دست پر از سرزمین آفتاب بازگردیم. این کار راحتی 
نیست اما شدنی است. وی ادامه داد: ایران در ۲ بخش تیمی و انفرادی در بازی های 
المپیک توکیو نماینده دارد و این یک تاریخ سازی بود. تیم شمشیربازی ایران یک کار 
بزرگ را انجام داد و با عبور از چین همیشه مدعی توانست به عنوان برترین تیم آسیا 
جواز حضور در بازی های المپیک توکیو را کسب کند. این برای نخستین بار در تاریخ 
این رشته بود و می تواند منشا تحول در شمشیربازی و اسلحه سابر باشد. تیم سابر 
ایران اکنون در جمع هشت قدرت برتر دنیا قرار دارد در حالی که کشورهایی مانند 

چین و فرانسه غایب این دوره از بازی ها هستند.
عضو تیم ملی اسلحه سابر ایران با اشاره به حریفان این تیم در المپیک گفت: 
هشت تیم برتر جهان و قاره ها در بازی های المپیک حضور دارند و عملکرد تمام 
این حریفان را بررسی کردیم. با شناخت کامل به توکیو می رویم و امیدوارم رشته 
شمشیربازی ایران نیز در المپیک صاحب مدال شود. کادر فنی در این مدت تمرکز 
خود را بر روی آماده سازی تیم و آنالیز حریفان گذاشته و این نقطه قوت ایران است.

تیم ملی شمشیربازی ایران که اسفندماه سال ۱۳۹8 با کسب عنوان برترین تیم 
قاره کهن جواز حضور را در المپیک کسب کرد روز ششم مردادماه رقابت های خود را 
در بخش تیمی در المپیک توکیو آغاز می کند. ایتالیا نخستین حریف ایران در المپیک 

توکیو است. البته دیدارهای بخش انفرادی روز شنبه دوم مردادماه آغاز خواهد شد.
تیم های کره جنوبی، لهستان، ایتالیا، آلمان، روسیه، ایران، آمریکا و مصر هشت 
تیم حاضر در بازی های المپیک توکیو هستند. در دور نخست کره جنوبی به مصاف 
مصر می رود و لهستان با تیم ملی آمریکا مصاف خواهد داد. همچنین آلمان به مصاف 
روسیه خواهد رفت. برنده دیدار ایران و ایتالیا در نیمه نهایی این رقابت ها به مصاف 

برنده دیدار لهستان و آمریکا می رود.

مهمترین نقل و انتقاالت تابستان فوتبال اروپا
تیم  تاکنون  زیادی  بازیکنان 
های خود را برای فصل جدید تغییر 
دادند که بررسی مهمترین آنها خالی 

از لطف نیست.
به گزارش تایمز، هر چند کرونا 
دست خیلی از تیم های باشگاهی 
اروپا را برای خرج کردن بسته است 
انتقاالت  و  نقل  وجود  این  با  ولی 
بازیکنان در فوتبال اروپا پیگیری می 
شود و در این تابستان نیز با وجود 

برگزاری یورو ۲۰۲۰ و کوپا آمه ریکا ۲۰۲۱، شاهد انتقال های بزرگی بودیم و باید 
این انتظار را داشت تا پایان نقل و انتقاالت شرایط این طور باشد.

سرخیو راموس )از رئال مادرید به پاری سن ژرمن(
سرخیو راموس خرید بزرگ پاری سن ژرمن در فصل نقل و انتقاالت تابستانی 
بوده است. راموس بعد از ۱6 سال حضور در رئال راهی پاری سن ژرمن شد. این 
بازیکن ۳5 ساله در پایان فصل با رئال مادرید قهرمان سابق اسپانیا قرارداد خود را 
تمدید نکرد. انتقال وی به پایتخت فرانسه بدون پرداخت هزینه انتقال انجام شد. در 
سال ۲۰۰5 راموس برای انتقال ۲۷ میلیون یورویی از سویا به مادرید نقل مکان کرد. 
راموس در طول حضور در رئال پنج عنوان قهرمانی اسپانیا و چهار بار لیگ قهرمانان 
اروپا )۲۰۱۴ ، ۲۰۱6 ، ۲۰۱۷ ، ۲۰۱8( را به دست آورد. او سالها در رئال افسانه بود.

جورجینیو واینالدوم )از لیورپول به پاری سن ژرمن(
جورجینیو واینالدوم نیز با انتقال آزاد به پاری سن ژرمن نقل مکان کرده است. 
مرد هلندی از لیورپول آمده و تا سال ۲۰۲۴ قرارداد دارد. پیش از این شایعات همچنان 
ادامه داشت که کاپیتان تیم ملی هلند به بارسلونا یا بایرن مونیخ روی می آورد. در 
نهایت بهترین پیشنهاد را پاریس ارائه داد و برنده پیشنهاد شد. هافبک ۳۰ ساله پس 
از امضای قراردادش گفت: من در یکی از بهترین تیم های اروپا خواهم بود و تمام 

انرژی خود را صرف این پروژه بلند پروازانه خواهم کرد.
داوید آالبا )از بایرن مونیخ به رئال مادرید(

داوید آالبا هنگام خداحافظی از قهرمان آلمان گفت: با چشمانی گریان بایرن  
را ترك می کنم  اما در عین حال چشم به راه آینده ام هستم. در مونیخ ، ملی پوش 
اتریشی دو بار سه گانه )۲۰۱۳-۲۰۲۰( برنده شد اما پس از شکست در مذاکرات 
قرارداد  مسیر او و تیم به پایان رسید. بازیکن دفاعی ۲۹ ساله به Sport۱ گفت: 
پیوستن به رئال مادرید دقیقاً چالش جدیدی بود که بدنبال آن بودم. او در رئال با کارلو 

آنچلوتی کار خواهد کرد که در مقطعی در بایرن هم با هم کار کردند.
اشرف حکیمی )از اینتر به پاری سن ژرمن(

اشرف حکیمی، ستاره مراکشی اینتر، با قراردادی پنج ساله به پاری سن ژرمن 
پیوست.تنها بعد از یک فصل حضور در اینتر، اشرف حکیمی این باشگاه را ترك کرد 
و با قراردادی به ارزش 6۰ میلیون یورو به عالوه پاداش راهی پاری سن ژرمن شد.

ممفیس دپای ) از المپیک لیون به بارسلونا(
ممفیس دپای مهاجم تیم ملی فوتبال هلند به بارسلونا پیوست.

دپای به عنوان بازیکن آزاد به بارسلونا نقل مکان خواهد کرد. قرارداد این 
فوتبالیست با لیون فرانسه در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ به پایان می رسد. دپای از سال 
۲۰۱۷ در لیون بازی کرده است، پیش از این در منچستر یونایتد انگلیس و آیندهوون 
هلند بازی کرده است. به عنوان بخشی از تیم ملی هلند، این فوتبالیست 66 بازی 

انجام داد و ۲۷ گل به ثمر رساند.
هاکان چالهان اوغلو )از آث میالن به اینترمیالن(

تغییر در محدوده شهر. هاکان چالهان اوغلو به اینترمیالن پیوست  او از سال 
۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ در ۱۷۲ بازی برای میالن ۳۲ گل و ۴8 پاس گل داده است. رفتن 

از میالن به اینتر با بالعکس همیشه حساسیت باالیی دارد.
سرخیو آگوئرو )از منچسترسیتی به بارسلونا(

سرخیو آگوئرو به عنوان یک افسانه تابستان امسال پس از ده سال از باشگاه 
برتر منچسترسیتی جدا شد. این بازیکن ۳۳ ساله برای ۳8۴ بازی  ۲5۷ گل برای 
سیتیزنی ها به ثمر رساند و آگوئرو که سابقه بازی در اتلتیکو را دارد حاال بار دیگر 

در اللیگا خواهد بود.
جان لوئیجی دوناروما )از میالن به پاری سن ژرمن(

دروازه بان تیم ملی ایتالیا نیز راهی تیم پاری سن ژرمن شد. او تا سال ۲۰۲6 با 
پاری سن ژرمن قرارداد امضا کرده است. این دروازه بان جوان در یورو ۲۰۲۰ عملکرد 
درخشانی از خود نشان داد و عنوان بهترین بازیکن جام را به خود اختصاص داد و 

حاال باید با کیلور ناواس رقابت کند.

آلونسو: به خاطر گواردیوال از رئال مادرید رفتم
هافبک سابق رئال مادرید بعد از سال ها فاش کرد که به خاطر پپ گواردیوال 

تصمیم به رفتن از این تیم گرفته است.
به گزارش تایمز، ژابی آلونسو فاش کرد که رئال مادرید را به مقصد بایرن 
مونیخ ترك کرد زیرا »کنجکاو« بود که از اسرار مربیگری پپ گواردیوال مطلع شود.

ژابی آلونسو در سال ۲۰۱۴ پس از 5 فصل حضور در سانتیاگو برنابئو از این 
تیم جدا و راهی بایرن مونیخ شد. آلونسو سه ماه پس از کمک به رئال در کسب 
افتخار در لیگ قهرمانان مادرید را ترك کرد و قبل از اعالم بازنشستگی سه سال 

را در بایرن سپری کرد.
آلونسو در توضیح دالیل خود برای رفتن از رئال گفت: من خیلی کنجکاو شدم 
تا رازهای گواردیوال را کشف کنم. او اشتیاق طبیعی بی وقفه به فوتبال دارد. رقابت 

های فوتبال طوالنی است اما درست تا پایان، پپ هرگز خسته نمی شود.
آلونسو که در ماه ژوئن سرمربیگری رئال سوسیداد B را به عهده گرفت از کار 

یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول نیز تمجید کرد.
ملی پوش اسبق تیم ملی اسپانیا که در دوران حضور خود در مادرید و بایرن 
مقابل تیم بوروسیا دورتموند بازی کرد گفت: من از بازی مقابل آنها لذت نبردم زیرا 
دورتموند با هدایت کلوپ فوتبال درگیرانه و فیزیکی دارد. کلوپ تیم مقابل را داخل 
قفس می اندازد و برابر این تیم، من تمام مدت تحت فشار بودم. بازی مقابل تیم 

های کلوپ همیشه سخت بود و این مساله را یادم نمی رود.

ژیرو: می خواهم با میالن قهرمان ایتالیا شوم
لیا  یتا ا میالن  جدید  مهاجم 
افتخارات  تیم  این  با  است  امیدوار 

زیادی به دست بیاورد.
به گزارش تلگراف، اولیویه ژیرو 
مهاجم فرانسوی  قرارداد دو ساله به 
ارزش سه میلیون یورو در هر فصل با 

نایب قهرمان سری آ امضا کرد.
پیوستن  از  بعد  ژیرو  اولویویه 
احساس  هنوز  من  گفت:  میالن  به 
می کنم مثل یک بچه کوچک ۳5 
جوان  من  که  هنگامی  هستم.  ساله 
بودم خیلی به میالن عالقه داشتم و 
شوچنکو را دنبال می کردم. این تیم 

باعث شد که من رویای خود را ببینم. من همچنین یکی از طرفداران پر و پا قرص 
مارکو ون باستن بودم. بسیاری از بازیکنان بزرگ در این باشگاه بازی کرده اند. 
میالن سابقه عظیمی در اروپا دارد و به همین دلیل من می خواستم به این باشگاه 
بپیوندم. همچنین برای بازی در بهترین رقابت های اروپا، در لیگ قهرمانان اروپا 
و امیدوارم که بتوانیم با تیم به دستاوردهای خوبی برسیم. من همچنین به خانواده 
ام نزدیکتر خواهم بود ، زیرا از گرنوبل آمده ام. من واقعاً هیجان زده ام و مشتاقانه 

منتظر اولین بازی هستم. 
ژیرود پس از ۹ سال حضور در انگلیس حاال او ماجراجویی جدیدی را در سری 

A آغاز کرده و قصد دارد اسکودتو را از آن خود کند.
ژیرود ادامه داد: من احساس خوشبختی می کنم که فرصتی برای کسب جام 
و بازی در باشگاه های بزرگ پیدا کردم. فکر می کنم میالن باشگاهی است که 
شایسته بازی در باالترین سطح است. برای قهرمانی در مسابقات اسکودتو در سری 
A و همچنین برگزاری یک مسابقات عالی در لیگ قهرمانان اروپا. ما می خواهیم 
در هر مسابقه ای عالی بازی کنیم، من می دانم که کوپا ایتالیا نیز وجود دارد که 

برای هواداران بسیار مهم است.
کرده  بازی  زالتان  مقابل  بار  چند  نیز گفت:  زالتان  کنار  بازی  درباره  او 
تا آن سن  او یک حرفه ای استثنایی است. شما نمی توانید  ام. فکر می کنم 
به  بدن  که  زمانی  تا  دهم  انجام  را  کار  همین  کنم  می  من سعی  کنید.  بازی 
از فوتبال لذت ببرم. من فکر می کنم او یک نمونه برای  من اجازه می دهد 
جوانان است ، او یکی از بهترین مهاجمان سری A است و من مشتاقانه منتظر 

بازی در کنار او هستم.

حالت های  از  درصد   6۴
موجود در هفته های پایانی حکم به 
قهرمانی پرسپولیس می دهد و ۳6 
درصد حکم به قهرمانی سپاهان.

پس از انجام سه مسابقه مرحله یک 
چهارم نهایی جام حذفی، فوتبال ایران حاال 
در شرایطی به استقبال ادامه مسابقات لیگ 
برتر خواهد رفت که پرسپولیس و سپاهان 
دو تیم دارای شانس برای قهرمانی در لیگ 
بیستم هستند و استقالل اگرچه روی کاغذ 
هنوز به قهرمانی امیدوار است اما در عمل، 
باید منتظر یک معجزه بماند تا در دو هفته 
پایانی نیز این شانس روی کاغذ را حفظ کند.

پرسپولیس، صدرنشین 58 امتیازی لیگ 
باید مقابل ماشین  پایانی  بازی  برتر در سه 
سازی، تراکتور و پیکان قرار گیرد و تنها یک 
سفر به تبریز را خواهد داشت و در دو هفته 
پایانی، در تهران به مصاف حریفان خود خواهد 
رفت. سپاهان تیم 56 امتیازی لیگ برتر در 
سه بازی پایانی به ترتیب برابر پدیده، ذوب 
آهن و استقالل قرار خواهد گرفت و باید دو 

بازی خارج از خانه را برگزار کند.
با چشم پوشی از شانس اندك شاگردان 
فرهاد مجیدی، 8۱ حالت مختلف برای معرفی 
این  در  که  دارد  وجود  ایران  لیگ  قهرمان 
گزارش تالش شده تا به شکلی کامال ساده، 
این  ذکر  شود.  بررسی  آن  مختلف  حاالت 
نکته نیز الزم است که مسئله تفاضل گل در 
جدول محاسبه نشده و باتوجه به تفاضل های 
کنونی، فرض بر این است که سپاهان در این 
مولفه برتری دارد. حال اینکه اگر پرسپولیس 
این هفته با نتیجه ای مطلوب ماشین سازی 
بعدی  در جدول  این فرض  کند،  مغلوب  را 

تغییر خواهد کرد.
* پرسپولیس فرصت جبران می دهد؟

نتایج  از  فارغ  قهرمانی  برای  سپاهان 
پرسپولیس  نمایش های  به  باید چشم  خود، 
بدوزد. چرا که اگر شاگردان یحیی گل محمدی 
۹ امتیاز به دست آورند، در هر حالتی قهرمان 
خواهند شد و نتایج سپاهان تفاوتی در جدول 
ایجاد نخواهد کرد. سرخپوشان تهرانی در نیم 
فصل اول ماشین سازی، تراکتور و پیکان را 
شکست دادند و باید دید که آیا موفق به این 

کار خواهند شد یا خیر؟
* سپاهان و ماموریت ۹ امتیازی

سپاهان اگر حتی یک امتیاز از دست 
بدهد، ۴۴.۴% از شانس قهرمانی را از دست 
خواهد داد و در آن صورت باید منتظر لغزش 
به  باتوجه  باشد که  بازی  پرسپولیس در دو 
یک تقابل با ماشین سازی و برتری احتمالی، 
اتفاق دور از انتظاری خواهد بود. سپاهان در 
دور رفت مقابل شهرخودرو شکست خورد و 

حاال باید این تیم را شکست دهد چرا که در 
صورت یک باخت از سوی سپاهان، شاگردان 
نویدکیا باید منتظر یک باخت و مساوی از 
سوی پرسپولیس یا سه تساوی در کارنامه 

این تیم بمانند.
* جدول لیگ این هفته تغییر می کند؟

این هفته می تواند سرنوشت لیگ برتر تا 
حدی مشخص شود. اگر پرسپولیس و سپاهان 
هر دو برنده بازی شوند، 5۴ حالت باقی خواهد 
ماند که دوباره شانس پرسپولیس در این جدول 
بیشتر خواهد بود. اما اگر این هفته یکی از دو 
تیم لغزشی داشته باشند و تیم دیگر به پیروزی 
برسد، در آن صورت تکلیف لیگ شاید تا حدی 
مشخص شود؛ به طور مثال تساوی یا شکست 
سپاهان و پیروزی پرسپولیس، اختالف را به ۴ 
یا 5 امتیاز افزایش می دهد که در این حالت 
در  قهرمانی  کردن  مسجل  فرصت  قرمزها 
ورزشگاه آزادی را خواهند داشت. حال طرف 
پرسپولیس  باخت  یا  تساوی  ماجرا،  دیگر 

را  صدرنشین  که  است  سپاهان  پیروزی  و 
تغییر می دهد.

سپاهان   -  %6۴.۱۹ پرسپولیس   *
%۳5.8۰

از 8۱ حالت موجود، بیش از 6۴ درصد 
از آن حکم به قهرمانی پرسپولیس میدهند. 
به عبارتی سرنوشت پرسپولیس در دست خود 
این تیم است و کسب سه پیروزی، پنجمین 
قهرمانی متوالی را به نام این تیم می زند. نکته 
مهم اینکه اگر پرسپولیس دو بازی پیش روی 
خود را با پیروزی پشت سر بگذارد، باتوجه به 
تقابل سپاهان در مشهد و همچنین رویارویی 
با ذوب آهن، شانس بیشتری هم داشته باشد.

اما برای شاگردان محرم نویدکیا هیچ 
چیز تمام نشده. یک برد در مقابل شهرخودرو 
و سپس پیروزی در برابر ذوب آهن که به 
تیم  این  یافته،  افزایش  بقایش  شانس  نظر 
را در مقابل استقاللی قرار می دهد که نتایج 
لیگ برتر اهمیت چندانی برایش ندارد و همین 
موضوع به نفع سپاهان خواهد بود. نکته مهم 
این که پرسپولیس باید با پیکان و تراکتوری 
بازی کند که حداقل تاکنون، شانس کسب 
پرسپولیس  شانسی  خوش  دارند.  سهمیه 
می تواند این باشد که پیکان نیز مثل ماشین 
سازی، تکلیفش تا پیش از دیدار با این تیم 

مشخص شود.
نباید فراموش کرد که در این بین مولفه 
های دیگری هم هستند؛ از جمله میزبانی، 
بازیکنان، آمادگی  انگیزه تیم ها، مصدومیت 
این  بنابراین   . و...  زمین  شرایط  ها،  مهره 
اعداد نمی تواند شانس قهرمانی یا احتماالت 
صدرنشینی را بازتاب دهد و تنها نشان دهنده 

حاالتی است که امکان دارد رخ دهد.

بررسی شانس قهرمانی در لیگ برتر؛

 پرسپولیس ۶۴٪ - سپاهان ٪۳۶

بررسی مدت زمان برگزاری لیگ برتر ایران در قیاس با 
لیگ های برتر اروپا حاکی از طوالنی شدن مسابقات باشگاهی 
در ایران و خستگی بیش از حد پرسپولیس و سپس سه تیم 

استقالل، فوالد و تراکتور است.
لیگ برتر فوتبال ایران به آخرین روزهای خود در بیستمین 
دوره این مسابقات نزدیک می شود. تنها ۱۱ روز به اتمام این 
مسابقات باقی مانده و یکی از دو تیم پرسپولیس یا سپاهان با توجه 
به اختالف امتیازی با استقالل می توانند جام را باالی سر ببرند.

شیوع ویروس کرونا از سال گذشته و فشردگی مسابقات 
بین لیگ نوزدهم و بیستم باعث فرسودگی و خستگی بیش از 
حد بازیکنان شده و آن ها بیشتر از هر زمان دیگری تحت فشار 
هستند ولی این شرایط برای همه کشورهای جهان یکسان است.

با این حال لیگ برتر ایران برخالف لیگ های اروپایی 
همچنان در جریان است؛ موضوعی که انتقاد یحیی گل محمدی 
را به دنبال داشته است. او بعد از شکست تیمش مقابل استقالل 
در جام حذفی، به انتقاد از متولیان لیگ برتر پرداخت و گفت: »ما 
امسال مسیر خیلی سختی را پشت سر گذاشتیم. ۱۴ ماه است که 
تمرین می کنیم و مسابقه می دهیم. متاسفانه این برنامه ریزی به 
شکلی است که تیم های اروپایی لیگ خود را تمام کردند، یورو 

برگزار شده و در حال استراحت هستند اما لیگ ما همچنان ادامه 
دارد و وارد ماه پانزدهم می شویم. این برای ما که لیگ قهرمانان 

را هم داشتیم، سخت است.”
پرسپولیس بیش از هر تیم دیگری تحت فشار بوده و از 
فصل گذشته تا به حال بیش از هر تیمی در ایران در مسابقات 
شرکت کرده است. علت اصلی این اتفاق، حضور سرخپوشان 
در فینال فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا بود که باعث ادامه 
تمرینات شاگردان گل محمدی در فاصله بین لیگ نوزدهم تا 

بیستم شد.
انتقاد گل محمدی از برنامه ریزی لیگ برتر تا چه حد 

درست است؟
برای بررسی این موضوع به سراغ تقویم لیگ برتر ایران و 
پنج لیگ برتر اروپا رفتیم. در حالی برگزاری ۳۰ هفته از لیگ برتر 
خلیج فارس 8 ماه و ۲۳ روز به طول خواهد انجامید که انگلیس، 
اسپانیا و ایتالیا لیگ ۲۰ تیمی و آلمان لیگ ۱8 تیمی خود را در 
حدود 8 ماه و ۱۰ روز برگزار کردند. فقط فرانسه لیگ یک خود 
را که شامل ۲۰ تیم است در ۱۰ ماه و یک روز برگزار کرده است.

لیگ برتر ایران با ۱6 تیم در 8 ماه و ۲۳ روز برگزار شده 
که از حیث برنامه ریزی و فشردگی مسابقات از معیارهای اروپایی 

عقب تر است. مربیان باشگاهی در مقطعی از فصل به فشردگی 
مسابقات معترض بودند. همچنین بخشی از این موضوع به 
بازی های تیم ملی در انتخابی جام جهانی و همینطور لیگ 
قهرمانان آسیا مربوط می شود که باعث تعطیلی چند هفته ای 

لیگ برتر شده است.
* دردسرهای برگزاری فوتبال در آسیا

اگر تعطیلی لیگ به علت بازی های ملی )۲۴ اردیبهشت 
تا ۴ تیر( شامل یک ماه و ۱۲ روز و همچنین بازی های لیگ 
قهرمانان آسیا )۱۹ فروردین تا  ۱8 اردیبهشت( شامل یک ماه را 
از بازه زمانی برگزار لیگ ایران کم کنیم، با تاریخی معادل 6 ماه و 
۱۰ روز مواجه خواهیم شد که با معیارهای اروپایی همخوانی دارد.

 البته ذکر این نکته الزامی است که در خالل حضور 
چهار تیم ایران در لیگ قهرمانان آسیا، برخی از مسابقات تیم 
های غیر آسیایی در هفته های فی مابین این تعطیلی برگزار 
شده اما در نهایت به منظور برابر شدن بازی تیم های دیگر 
با تیم های آسیایی، بازی ها با تعویق بیشتری برگزار شده و 
فشار بیشتری به چهار تیم آسیایی وارد شده است و از طرفی 
این تیم ها در مسابقات ملی هم نمایندگان بیشتری نسبت 

به سایرین داشتند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

فراخوان
 شناسایی و استقبال 
از سرمایه گذاران 

شهرداری سنندج به استناد مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری )شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای 
مردمی( در نظر دارد نسبت به شناسایی متقاضیان مشارکت در احداث پروژه های مدیریت شهری اقدام نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان، فعاالن اقتصادی، توسعه دهنده ها و سرمایه گذاران دعوت به عمل می آورد که در 
صورت تمایل نسبت به اعالم آمادگی جهت مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری زیر اقدام نمایند. بدیهی 
است فراخوان انتخاب سرمایه گذار پروژه های مذکور متعاقبا اعالم خواهد گردید متقاضیان می توانند جهت 
 www.e.sansndaj.ir کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۳56۳6۲6-۰8۷ و یا به آدرس اینترنتی

مراجعه نمایند. 
مدل مشارکت عنوان پروژه ردیف 

B.O.LTاحداث مجتمع تفریحی – گردشگری و تله کابین آبیدر ۱
B.O.LTاحداث مجتمع تفریحی – گردشگری بلوار ابن سینا ۲
مشارکت مدنی احداث مجتمع تجاری مسکونی شهرك بهاران )جنب بیمارستان آریا( ۳
مشارکت مدنی احداث مجتمع تجاری شهرك بهاران )جنب مسجد قبا( ۴
مشارکت مدنی احداث مجتمع مسکونی شهرك سعدی 5
مشارکت مدنی احداث مجتمع تجاری – مسکونی خیابان مردوخ شمالی 6
مشارکت مدنی احداث مجتمع تجاری خدماتی بلوار کردستان ۷
B.O.LTاحداث street و Food بلوار نظام مهندسی و بلوار شهید چمران 8
B.O.LTاحداث رستوران پارك ۲۰ هکتاری کوچکه ره ش ۹

B.O.LTاحداث رستوران باغ ایرانی ۱۰
B.O.LTایجاد و راه اندازی پیست دوچره سواری آبیدر ۱۱
B.O.LTتبلیغات محیطی پیاده راه فردوسی ۱۲
B.O.LTحمل و نقل هوشمند پیاده راه فردوسی ۱۳
B.O.LTاحداث بازار خودروهای دست دوم سرخه درج ۱۴

ارتباطات و امور بین الملل سازمان سرمایه گذاری
 و مشارکتهای مردمی شهرداری سنندج 

شناسه آگهی :۱۱66۴۱۷

انتقاد به طوالنی بودن زمان لیگ برتر؛

برنامه ریزی اشتباه بالی جان تیم ها!
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فریدون بدره ای نویسنده، 
نامدار  زبان شناس  و  مترجم 
شامگاه گذشته )شنبه، ۲6 تیر( 
در سن هشتادوپنج سالگی دامن 

از جامه خاکی درکشید.
)متولد  بدره ای  فریدون 
۱۳۱5( نویسنده و مترجم ایرانی ، 
دانش آموخته ادبیات فارسی در 
مقطع کارشناسی و زبان شناسی 
و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  در 

دکتری، همچنین استاد پاره وقت گروه زبان شناسی در دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران )۱۳5۰ تا ۱۳5۷(، معاون 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران )۱۳۴8 تا ۱۳5۰(، 
پژوهشکده  مدیر  بعدها  و  زبان  فرهنگستان  پژوهشگر  اولین 
واژه های فارسی و با حفظ سمت، سرپرست کتابخانه فرهنگستان 
زبان ایران )۱۳5۰ تا ۱۳5۷(، رایزن فرهنگی ایران در پاکستان 

)۱۳56 تا ۱۳58( و نایب رئیس 
ایران )۱۳5۲  انجمن کتابداری 
بدره ای  است.  بوده   )۱۳5۳ تا 
نویسندگی را از دوران دبیرستان 
آغاز کرد و در دوران دانشجویی 
در  تحصیالت  ادامه  با  بعد  و 
در  تدریس  و  مختلف  مقاطع 
ادامه  دانشگاه  و  ها  دبیرستان 
مجموعه  که  او  اثر  اولین  داد. 
ناشناخته  نام  با  بود،  داستان   ۹
در سال ۱۳۳۳ منتشر شد. آثار زیادی از وی در زمینه تالیف 
و ترجمه از وی برجای مانده است که از جمله می توان به 
زالی و اسماعیلیان، مشاجره بر سر عقل و مرجعیت در اسالم 
سده های میانه، نوشته فاروق متها، سنت و فرهنگ، مجموعه 
مقاالت، ذبیح اهلل صفا و تاریخ تمدن، اصالح دینی، ویلیام جیمز 

دورانت، آریل دورانت، به ترجمه وی اشاره کرد. 

»فریدون بدره ای«، مترجم و زبان شناس نامدار درگذشت

اساطیر،  انتشارات  مدیر 
 ۲۰ از  بیش  به  اشاره  ضمن 
مرحوم  با  همکاری  سال 
»فریدون بدره ای« در مورد این مترجم 
نام دار گفت: حساسیت او روی کارهایش 
زیاد بود، به حدی که نامش روی جلد 
استحکام  و  صحت  معنی  به  کتاب، 

ترجمه است.
عبدالکریم جربزه دار مدیر انتشارات 
اساطیر، ضمن ابراز تاسف از در گذشت 
حدود  گفت:  ای  بدره  فریدون  مرحوم 
به  را  ناگوار  خبر  این  که  بود  صبح   5
من دادند، واقعا از دست دادن بدره ای 
اتفاق تلخی است چون جایگزینی برای 

او وجود ندارد.
با  همکاری  سال های  به  وی 
بدره ای اشاره کرد و افزود: در سال هایی 
او  حساسیت  کردم  همکاری  او  با  که 
درك  عمیقًا  را  کار  یک  به  نسبت 

اما  بود  قوی  بسیار  او  ادبیات  کردم، 
درك  قابل  همه  برای  حال  عین  در 
او  تحصیالت  زمینه  آید.  می  نظر  به 
که  شد  موجب  زبان شناسی  حوزه  در 
بتواند به خوبی بنویسد و ترجمه کند و 
تمام اصول و چارچوب ها را به درستی 

رعایت کند.
در  بدره ای  داد:  ادامه  جربزه دار، 
بود  حساس  بسیار  ها  کتاب  انتخاب 
را  کتاب  می شد  تمام  از  ترجمه  وقتی 
کنار می گذاشت و پس از مدتی دوباره 
آن را مطالعه می کرد تا بتواند ویرایش 
خود  کار  هرگز  او  بدهد.  انجام  دقیقی 
نظر  در  شده  تمام  کتاب،  انتشار  با  را 

نمی گرفت و همیشه به دنبال 
وی با اشاره به زندگی بدره ای در 
ایران اضافه  از  سال های اخر در خارج 
دلیل  به  پیش  سال   ۲۰ از  بیش  کرد: 
این که فرزندانش خارج از ایران بودند، 

در  او  شد.  ماندگار  و  رفت  آمریکا  به 
سال های اخیر کسالت داشت و رفت و 
اما جانش  برایش سخت شده بود  آمد 
از  بدره ای  بود.  پویا  و  روشن  همیشه 
کسانی بود که برای ایران، از هیچ چیز 

برای  جدی  تالشی  و  نمی کرد  دریغ 
پیش  در  این سرزمین  ادب  و  فرهنگ 

گرفته بود.
گفتن  تسلیت  ضمن  جربزه دار، 
ن  فقدا ن،  یرا ا فرهنگ  لی  ها ا به 

خلل  را،  بدره ای  چون  شخصیت هایی 
این  ادبیات  و  فرهنگ  در  جبران ناپذیر 

سرزمین دانست.
لد  متو ( ی  ه ا ر بد ن  و ید فر
نی ،  یرا ا مترجم  و  نویسنده   )۱۳۱5
دانش آموخته ادبیات فارسی در مقطع 
مقاطع  در  زبان شناسی  و  کارشناسی 
همچنین  دکتری،  و  ارشد  کارشناسی 
زبان شناسی  گروه  ره وقت  پا د  ستا ا
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در 
 ،)۱۳5۷ تا   ۱۳5۰ ( تهران  دانشگاه 
معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 
 ،)۱۳5۰ تا   ۱۳۴8 ( تهران  دانشگاه 
زبان  فرهنگستان  پژوهشگر  ولین  ا
واژه های  پژوهشکده  مدیر  بعدها  و 
سرپرست  سمت،  حفظ  با  و  فارسی 
ن  یرا ا ن  با ز ن  فرهنگستا نه  بخا کتا
فرهنگی  رایزن   ،)۱۳5۷ تا   ۱۳5۰ (
 )۱۳58 تا   ۱۳56( پاکستان  در  ایران 

ایران  کتابداری  انجمن  نایب رئیس  و 
)۱۳5۲ تا ۱۳5۳( بوده است.

دوران  از  را  نویسندگی  بدره ای 
دوران  در  و  کرد  ز  غا آ دبیرستان 
تحصیالت  ادامه  با  بعد  و  دانشجویی 
ر  د تدریس  و  مختلف  طع  مقا ر  د
داد.  ادامه  دانشگاه  و  ها  دبیرستان 
داستان   ۹ مجموعه  که  او  اثر  اولین 
 ۱۳۳۳ سال  در  ناشناخته  نام  با  بود، 

شد.  منتشر 
آثار زیادی از وی در زمینه تالیف 
و ترجمه از وی برجای مانده است که 
از جمله می توان به زالی و اسماعیلیان، 
مشاجره بر سر عقل و مرجعیت در اسالم 
سده های میانه، نوشته فاروق متها، سنت 
ذبیح اهلل  مقاالت  مجموعه  فرهنگ،  و 
صفا و تاریخ تمدن، اصالح دینی، ویلیام 
جیمز دورانت، آریل دورانت، به ترجمه 

وی اشاره کرد.

 خلل جبران ناپذیر در فرهنگ و ادبیات این سرزمین

انتشار »راهنمای جامع فرزندپروری در دوران نوجوانی« 
در  فرزندپروری  جامع  »راهنمای  کتاب 
رضوان  و  اناری  آسیه  نوشته  نوجوانی«  دروان 

اناری منتشر شد.
 این کتاب که بر اساس معرفی اش می تواند 
مشاوران  و  روانشناسان  معلمان،  والدین،  برای 
در  صفحه   ۲۴۴ در  گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
قالب ۱۲ فصل نوشته شده  و در انتشارات یاسما 
وابسته به مرکز مشاوره یاسان راهی بازار کتاب 
شده است.اصول برقراری رابطه با نوجوان، اصول 
با  رابطه  مدیریت  نوجوانی،  در  تنبیه  و  تشویق 
همساالن، پیشگیری از مصرف مواد، سیگار و 
الکل در نوجوانی، و همچنین آموزش جنسی به 

نوجوانان از جمله مهم ترین عنوان های این کتاب هستند. 
در فصل پایانی »راهنمای جامع فرزندپروری در دوره نوجوانی« نیز به والدین 
آموزش داده شده که چطور از خود مراقبت کنند تا بتوانند پدر یا مادر بهتری باشند.

بر اساس اعالم ناشر، این کتاب مورد تایید انجمن روانشناسی بالینی کودك 
و نوجوان ایران نیز قرار گرفته است.

»ایران شناسی و ایران شناسان« منتشر شد
مجموعه »ایران شناسی و ایران شناسان«، 
ادب  و  زبان  دانشنامه  مقاالت  از  برگزیده ای 

فارسی منتشر شد.
پهلوان،  سمیه  توسط  مجموعه  این   
دبی،  ا تحقیقات  نشنامه  دا گروه  پژوهشگر 
ادب  و  زبان  فرهنگستان  و  شده  گردآوری 
را در  انتشارات سخن، آن  با همکاری  فارسی، 
۹68 صفحه و با شمارگان ۷۰۰ نسخه، به بهای 

۱65هزار تومان منتشر کرده است.
و  »ایران شناسی  مجموعه  معرفی  در 
ایران شناسان« توسط فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی آمده است: گروه دانشنامه تحقیقات ادبی، 

پس از به پایان رساندن تألیف دانشنامه زبان و ادب فارسی، به سرپرستی و مدیریت 
زنده یاد استاد اسماعیل سعادت، عضو پیوسته فقید فرهنگستان، در دو نسخه ۷ و 
دانشنامه  در  مندرج  تخصصی  مجموعه های  به  دادن  سامان  حال  در  ۱۲جلدی، 
است. از جمله این موضوعات است: انواع ادبیات و سبک های ادبی، ادبیات معاصر، 
ایران شناسان، ادبیات ایران پیش از اسالم، مداخل مربوط به حوزه بالغت و فنون و 
آرایه های ادبی، دستور زبان فارسی، کتاب های تاریخی و تذکره های فارسی، زبان ها 
و گویش های ایرانی، اعالم قرآنی و دینی، نویسندگان و شاعران پارسی گوی، اهم 
کتاب های نظم و نثر فارسی، جای های تاریخی و افسانه ای، و فرهنگ ها.مجموعه 
حاضر گزیده دیگری از مقاالت دانشنامه زبان و ادب فارسی است در ۱۱۱ مقاله، 
شامل مهم ترین اطالعات مربوط به ایران شناسانی که سال ها در زمینه های متنوع 
فرهنگ، تمدن، تاریخ و زبان و ادبیات ایران زمین مطالعه، تحقیق، تحصیل و تدریس 
کرده اند. حاصل این پژوهش ها آثار مهمی است که در بسیاری از موارد، به عنوان منابع 

معتبر و دست اول، در دانشگاه های ایران معرفی و تدریس می شوند.
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فرناز میرزالو

از  برخی  معاصر  تاریخ  در  متأسفانه  می گوید:  یاقوتی  منصور 
نویسندگان که برای کودکان هم کار می کردند، ادبیات بزرگسال را 
به اسم کودك می نوشتند. کسی این کتاب ها را بخواند، می بیند برای 

بزرگساالن نوشته شده و به کودك ربطی ندارند.
این داستان نویس که در کارنامه خود کتاب هایی برای کودکان 
و نوجوانان نیز دارد، در گفت وگو با ایسنا درباره مفاهیم بزرگساالنه در 
ادبیات کودك به عنوان یکی از چالش های این حوزه، اظهار کرد: ادبیات 
کودك در ایران ریشه بسیار ژرفی در قالب افسانه ها و قصه ها دارد که 
غالبا به صورت شفاهی نقل می شدند و بعدها هم توسط فضل اهلل مهتدی 
صبحی تدوین شدند. البته خودم شاهد و ناظر این رخداد بودم؛ ۷۰ سال 
پیش در منطقه ای در شمال کرمانشاه به نام کولیایی که زمستان سختی 
داشت، رادیو و برق نبود، برف از پاییز شروع می شد و تا اولین  ماه های 
بهار برف روی زمین بود، در اتاق کرسی می گذاشتند و قصه گوها که 
عموما خانم ها بودند، همه را جمع کرده و قصه های شیرین و جذابی 
تعریف می کردند، به نحوی که مخاطبان متوجه نمی شدند زمستان 
مثال کسی  شنیده ام؛  را هم  مورد  این  یا  رفت.  و چطور  آمد  چطور 
از کرمانشاه به همدان  می خواست تعدادی گوسفند را برای فروش 
ببرد، در این مسیر طوالنی قصه تعریف می کرد تا هم خستگی راه از 
بین برود و هم متوجه نشود که مشکالت راه چه بوده است و حتی 
یک قصه در تمام این مسیر طول می کشیده که یکی از این قصه ها 

»امیر ارسالن« بوده است.
است که  قدرتمندی  و  رمان جذاب  ارسالن«  »امیر  افزود:  او 
متاسفانه در روزگار ما چندان به آن بها نمی دهند. بدون هیچ اغراق و 
تعصبی این کتاب یکی از شاهکارهای بزرگ است و اگر مترجمان این 
کتاب را به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری ترجمه می کردند، جهانیان 
متوجه می شدند چه ادبیات خیره کننده ای در ایران خلق شده است. امرزه 
در امریکای التین دارند یک پدیده  به اسم رئالیسم جادویی را با طبل و 
کوس و کرنا به خورد جهانیان می دهند و خیلی هم غوغا راه انداخته اند 

اما »امیر ارسالن« را که بخوانید، می بینید آثاری که توسط کسانی چون 
گابریل گارسیا مارکز  و دیگران خلق شده، در برابر این اثر اصال چیزی 
نیستند. البته ۲۰ صفحه اولش خسته کننده است، قصه از جایی آغاز 
می شود که شاهزاده وارد روم شده و خود را به شکل شاگرد قهوه چی 
درمی آورد. از این دست آثار زیاد داشتیم که حفظ و مکتوب نشده اند و 

بخشی هم در اثر حمالت اقوامی از بین رفته اند.
یاقوتی تاکید کرد: قصه هایی که در گذشته برای کودکان نقل 
به خورد  را  بزرگسال  ادبیات  نبود که بخواهد  به گونه ای  می شده، 
کودك بدهد. واقعا ادبیات کودك بوده؛ کودکان پای قصه بزرگ ترها 
می نشسته و مجذوب قصه می شدند، با آن قصه به خواب می رفتند 
و رویاهای بزرگی در ذهن شان می پروراندند اما متأسفانه در تاریخ 
می کردند،  کار  هم  کودکان  برای  که  نویسندگان  از  برخی  معاصر 
ادبیات بزرگسال را به اسم کودك می نوشتند. نمی خواهم نام ببرم. 
کسی این کتاب ها را بخواند، می بیند برای بزرگساالن نوشته شده و 
به کودك ربطی ندارند. اگر از کودکان بپرسید منظور نویسنده چیست 
یا شما از این کتاب چه چیزی فهمیدید، می بینید کودك با کتاب 

ارتباط برقرار نکرده است.
او درباره فاصله نویسنده و مخاطب که ممکن است از شناخت 
ناکافی نویسنده از کودکان باشد هم اظهار کرد: کامال درست است. 
من اشتباه بزرگی در زندگی ام کردم این که در دوران جوانی به ادبیات 
کودك زیاد بها ندادم. من معلم بچه ها بودم، از اول تا ششم ابتدایی. آن 
زمان احساس مسئولیت می کردم تا بچه ها چیزی یاد بگیرند و به خاطر 
این موضوع تمام وقتم گرفته می شد و فرصتی نبود تا برای کودکان کار 
کنم. البته به شکل دیگری برای شان کار می کردم و ادبیات کودکی را 
که در آن دوره خلق می شد، مثال کارهایی که نسیم خاکسار می نوشت، 
به بچه ها می دام تا از روی آن ها مشق  بنویسند. البته آن دوره کتاب های 
درسی هم  کتاب های خوبی بود با این حال برای این که بچه ها غنی تر 
شوند، آثار کودکان را به آن ها می دادم تا بخوانند. تأثیرات این کار شد 

چهار کتاب از بچه ها به قلم خودشان و برای خودشان.
»پری  و  کره«  چهل  »مادیان  بابک«،  »حماسه  نویسنده 
چل گیس« در ادامه درباره ماجرای انتشار این کتاب ها گفت: یکی از 
ناشران، نشر شب گیر، همراه با شخص دیگری به روستایی به نام میدان 
که در آن تدریس می کردم، آمده بود تا به من سر بزند. انشاء بچه ها در 
کف اتاق پخش و پال بود. تصادفی یکی را برداشت و خواند. او گفت این 
را چه کسی نوشته؟ گفتم کار بچه هاست. گفت باورکردنی نیست که 
بچه ها بتوانند چنین متنی را بنویسند. به او گفتم شما بروید سر کالس، 
من شما را به عنوان معلم معرفی می کنم. موضوعی را برای بچه ها 
بگویید تا بنویسند. من هم سر کالس نمی آیم. رفت و موضوعی را به 
بچه های سوم و چهارم و پنجم داد. وقتی برگشت حیرت زده شده بود 
و گفت منصور تو چه کار کردی؟ باورکردنی نیست. و اجازه خواست تا 
یکی از این آثار را منتشر کند. یکی از کارها را انتخاب کردم و گفتم 
چاپ کنید. عکسی از آن محصل گرفتم و دو خط هم نوشتم. ۱۰ 
ساله بود و پدرش هم فوت شده بود. بعد من برای تدریس به شهر 
رفتم. نماینده کیهان آن دوره آمد و یک نسخه کیهان هم آورده بود. 
گفت می دانی چه شده؟ گفتم نه. گفت: چندتا مطلب از کتابی که از 
بچه ها منتشر کردی در کیهان منتشر شده و غوغا کرده است. روزنامه 
را دیدم. صفحه مقابلش سیاسی بود. زمانی که آن را خواندم، و ای 
کاش نمی خواندم زیرا تصمیمات من را عوض کرد، دیدم نوشته این 
شاگرد و امثال او نتیجه انقالب سفید هستند. ناراحت شدم. گفتم چی 
می خواهی. گفت مصاحبه. گفتم مصاحبه نمی کنم. سپس گفت پهلبد، 
وزیر فرهنگ آن زمان پشت تلفن منتظر شماست. صحبت کردم. بعدها 
فهمیدم. برنامه چیده بودند تا من را همراه آن محصل با هلیکوپتر به 
تهران ببرند. برای آن کودك بورسیه ای در نظر داشتند تا او را به آمریکا 
بفرستند. برای من هم یک مصاحبه تلویزیونی. به پهلبد گفتم نه. این 
بچه پدر ندارد، بلد نیست حرف بزند. اصال مسئولیتش با کیست؟  اگر 
تصادف کرد و اتفاقی افتاد چه کسی مسئول است؟ گفتم تعدادی کتاب 

برای بچه ها بفرستید سپاسگزار می شویم. تلفن را قطع کرد تا بحث 
را ادامه ندهد. در سال های اخیر به این موضوع فکر  می کنم، می بینم 
یک اشتباه بزرگ کردم، می توانستم از آن فرصت استفاده کرده و ایده 
کتابخانه های روستایی را مطرح کنم و بودجه ای برای این کار بگیرم 

اما فرصت از دست رفت.
وجود  به  مشکالت  یک سری  کتاب  این  داد:   ادامه  یاقوتی 
آورد و تجربه شد تا در کار بعدی ما از یک شاگرد کتاب درنیاوریم. 
»پشت دیوار برف« یعنی کتاب دوم از ۱۲ شاگرد است. داستان هایی 
به قلم بچه ها برای خودشان. روان نوشته شده اند و ساده هستند، 
بچه ها هم با آن خوب ارتباط می گیرند. ادبیاتی نیست که مفاهیم 
بزرگسال با زور و حقه بازی به خورد بچه ها برود. بعد از انتشار این 
کتاب ساواك سراغ ناشر رفته و گفته بود معلم این بچه ها کیست؟ 
ناشر گفته بود چرا این سوال را می پرسید؟ گفته بودند  کتاب مشکل 
دارد، معلم را معرفی کنید و مجوز نشر بگیرید. ناشر گفته بود معلم 
را نمی شناسم هر وقت آمد، معرفی اش می کنم. جلو کتاب را گرفتند و 
خمیر شد. یک نسخه داشتم و بعد از انقالب منتشر کردیم. کتاب های 
سوم و چهارم را با تجریه بیشتری درآوردیم؛ »یک جو زندگی« و 
»بچه های کرمانشاه«. این اتفاق حادثه  بسیار شگفت انگیز و در نوع 

خود منحصربه فردی بود. 
بچه ها  با  باید  کودك  ادبیات  نویسنده  کرد:  خاطرنشان  او   
زندگی کند و ارتباط عمیقی با کودکان داشته باشد. روحیات و جهان 
بچه ها را بشناسد و ادبیاتی خلق کند که بچه ها دوست داشته باشند، 
نه این که بزرگساالن ببینند نویسنده چه پیامی به اسم کودك برای 
از ادبیات کشورمان نویسندگان  آن ها فرستاده است. در یک دوره 
برای بزرگساالن کار می کردند اما به اسم بچه ها. آخرین کارم برای 
بچه ها که نشر شهر قلم منتشر کرد، »خرچنگ بلندپرواز« بود. این 
کتاب برای بچه هاست  و کتابی نیست که نویسنده بخواهد پیام خود 

را به زبان بچه ها بگوید.

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

تکلیف  تعیین  قانون  رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۲۴8۰۰۰۳۱6 هیئت موضوع  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای / خانم فرامرز جهان تیغ به شناسنامه ۲۲۳8 کدملی ۲۱۲۲6۷8۴۱۰ 
صادره از گرگان فرزند غالمرضا متقاضی کالسه پرونده ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۷۴ در 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۱66/۳5 متر مربع 
از پالك 8۹- اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای 
صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲8

حجت اهلل تجری 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان 

م / الف ۷۲۱۲

مفقودی
پالك  شماره  به   )  L۹۰ )لوگان   تندر  رنو  سواری  خودروی  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   ۷۷۰۲۰۳5۳۲۲D۱۲۰8۹۲ موتور  شماره  و   6۲ ایران   ۷۴ 8۴۷ج 

NAALSRALDBA۰6۳6۹۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
شناسنامه مالکیت خودروی سواری پیکان ۱6۰۰ مدل ۱۳۷۷ به شماره پالك ۷۹۴ 
د ۲6 ایران 8۲ و شماره موتور ۱۱۱۲۷۷556۰6 و شماره شاسی ۷۷۴5۱۷۷8۴ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
آمل

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۰6۰۱۲۰۰۱۱۳۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم مریم اسفندیاری فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه ۱۱5۰ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۱56/55 متر مربع از پالك ۱8۹ فرعی از ۳۰۲6 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به 
آدرس خیابان نیازمند ۳۱ خریداری از مالک رسمی آقای / خانم مالکیت مشاعی متقاضی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسب به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۰6۰۱۲۰۰۰۹۷8 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم نجمه تظیف فرزند محمدرضا به 
شماره شناسنامه ۴5۱8 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۷/66 
متر مربع از پالك ۱ فرعی از ۱۳۳۹ اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس ۱5 
خرداد خریداری از مالک رسمی آقای / خانم ورثه سید علی محمد حسینی یزدی احدی 
از ورثه سید هاشم حسینی یزدی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسب به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۰6۰۱۲۰۰۰۹6۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم هادی عارف فرزند مجید به شماره 
شناسنامه ۹۲6 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴5/6۹ متر 
مربع از پالك ۱ فرعی از ۱۳۲۹ اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان ۱5 
خرداد 5 خریداری از مالک رسمی آقای / خانم ورثه سید علی محمد حسینی یزدی احدی 
از ورثه سید هاشم حسینی یزدی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسب به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۰6۰۱۲۰۰۰۷۰۲ و ۱۴۰۰6۰۳۰6۰۱۲۰۰۰۷۰۳ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای / خانم صالح مخدومی فرزند علی به شماره شناسنامه ۰8۹۰۰۷۴۹۹۲ 
صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و زهرا معصوم زاده 
فرزند محمود به شماره شناسنامه ۰8۹۰۲5۲۱۲۲ صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹6/۳5 متر مربع از پالك ۲۱۹8 اصلی واقع در 
بخش یک کاشمر به آدرس خیابان ۱5 خرداد ۱۰/۲ خریداری از مالک رسمی آقای / خانم 
اشرف دربانیان و هادی شکوری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسب به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک نیشابور
فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   هیات موضوع 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد۱و۳وقانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ امالك متقاضیانی 
که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی نیشابور مورد رسیدگی 
وتصرفات مالکانه وبالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده است جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد امالك متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور بخش 

۱۲ پالك ۴۰ اصلی
 الف( 5 فرعی آقای مهدی باری فرزند برات نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۱۱8 متر مربع واقع در اراضی نوغان خریداری از مالک رسمی خانم طاهره 

ساالری برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۰6۰۰5۰۰۲۴۴۳ 
ب( 5 فرعی آقای مهدی باری فرزند برات نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت ۱۱8 مترمربع واقع در اراضی نوغان خریداری از مالک رسمی خانم طاهره خانم 

ساالری برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۰6۰۰5۰۰۲۴۴۴
 لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق 
این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی ودرروستاها از تاریخ الصاق در محل تادوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود بصورت همزمان به اطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالك در جریان وفاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید. ت
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالك نیشابور 

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک نیشابور
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد۱و۳وقانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره 
۱۴۰۰6۰۳۰6۰۰5۰۰۲6۴۹  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی نیشابور تصرف مالکانه وبالمعارض آقای جاوید رضا رضوانی  فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۳۰ مترمربع از پالك شماره 5۴۷ فرعی ۳۲8 اصلی  
واقع در اراضی سروستان بخش ۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری  از مالک رسمی آقای 
مسعود سعیدی محرز گردیده است  لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست..  م الف ۲656
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲8

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالك نیشابور

مفقودی نورآباد
برگ کمپانی و برگ سبز   موتور سیکلت    آپاچی    

مدل  ۱۳8۹  بنام  علی رحیمی      
شماره شهربانی   ایران۷5۳۳۱         ۱۱۴

شماره موتور۲۰۳5۰۱۹
شماره شاسی 8۹۰۲۷۳۹

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
۱۴۰۰/۰۴/۲۷

به اسم بچه ها، برای بزرگساالن 

زل
ل ع

ص
ف

از راست: دکتر مینا آقازاده، خسن اسدی و دکتر آذر
اختصاصی دنیای جوانان

غمی نمی خورد ایام و
جای رنجش نیست

هوشنگ ابتهاج )ه. الف. سایه(

هوای روی تو دارم ، نمی گذارندم
مگر به کوی تو این ابرها ببارندم

مرا که مست توام این خمار خواهد کشت
نگاه کن که به دست که میسپارندم؟

مگر در این شب دیر انتظار عاشق ُکش
به وعده های وصال تو زنده دارندم

غمی نمی خورد ایام و جای رنجش نیست
هزار شکر که بی غم نمی گذارندم

َسری به سینه فرو برده ام مگر روزی
چو گنج گم شده زین کنج غم برآرندم

چه باك اگر به دل بی غمان نبردم راه
غم شکسته دالنم که می گسارندم

من آن ستاره ی شبزنده دار امیدم
که عاشقان تو تا صبح می شمارندم

چه جای خواب که هر شب محصالن فراق
خیال روی تو بر دیده می گمارندم

هنوز دست نشسته ست غم ز خوندلم
چه نقش ها که ازین دست می نگارندم

کدام مست، می از خون سایه خواهدکرد
که همچو خوشه ی انگور می فشارندم



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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نادر سلیماني وارد کلبه پورنگ شد

عمو  کلبه  تلویزیونی  مجموعه 
پورنگ، امروز میزبان نادر سلیمانی به 
نادر  است.  بازیگر  جدیدترین  عنوان 
سلیمانی از امروز به  عنوان جدیدترین 
بازیگر در مجموعه تلویزیونی کلبه عمو 
پورنگ، به کارگردانی احمد درویشعلی پور 

و تهیه کنندگی مسلم آقاجانزاده حضور دارد و از 
این پس در نقش عسل به ایفای نقش خواهد پرداخت. این مجموعه در قالب 
نمایشی و برخوردار از بخش ها و آیتم های متنوع و جذابی با رگه های طنز 
است که داریوش فرضیایی، کمند امیر سلیمانی، سپیده خداوردی، امیرغفارمنش، 
رامین ناصرنصیر، فرهاد بشارتی، سپند امیر سلیمانی، آرش میراحمدی، آرش 
نوذری، امیر سهیلی، ابراهیم شفیعی، افشین سنگ چاپ، سوسن پرور، سارا 
منجزی ، مهرداد مصلحی، امیر معمار و امیر محمد متقیان با هنرمندی سعید 

امیر  سلیمانی و محمدرضا داوود نژاد بازیگران این مجموعه هستند.

دودکش موفق ترین سریال تلویزیون

ت  تحقیقا کز  مر م  عال ا با 
 ۲ دودکش ل  یا سر ملی،  نه  رسا
روزهای  این  پرمخاطب ترین سریال 
قسمت   ۷ شد.  شناخته  تلویزیون 
دودکش  سریال  دوم  فصل  ابتدایی 

به کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی 
آنتن  از شبکه یک روی  تقوایی که  زینب 
رفته، با حدود ۴۴ درصد مخاطب و 8۱ درصد رضایت در حد زیاد، در صدر 
سریال های در حال پخش قرار گرفت. سریال کلبه ای در مه شبکه سه با 
۲5.۳ درصد مخاطب و رضایت ۷8.۱ درصدی در حد زیاد در رتبه دوم و 
زندگی زیباست شبکه دو با ۱۰.۱ درصد مخاطب و رضایت ۷۳.۴ درصد 
در حد زیاد در رتبه سوم این نظرسنجی قرار دارند. سریال کره ای پزشک 
دربار از شبکه پنج، با 8.۴ درصد رتبه آخر را از نظر رضایت مخاطب به 

خود اختصاص داده است.

کنسرت علي زندوکیلي در استانبول

هی  ا همر با  کیلی  ندو ز علی 
سالن  در  ترکیه  سرشناس  خواننده 
حربیه استانبول کنسرت برگزار می کند. 
سالن حربیه در محله شیشلی استانبول 
سالن های  بزرگترین  و  مهمترین  از 

 ۴ از  بیش  ظرفیتی  با  ترکیه  در  کنسرت 
این سالن میزبان کنسرت  نفر است.  هزار 
مشترك علی زندوکیلی و کورای آوجی خواننده سرشناس ترکیه خواهد 
بود که در این اجرا آیتاچ دوغان )قانون نواز مشهور ُترك( هم هنرنمایی 
می کند. محمود شبیری )مدیربرنامه های علی زندوکیلی( از سختگیری و 
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در این کنسرت از سوی دولت ترکیه 
خبر داد و اعالم کرد با توجه به روباز بودن سالن اجرای برنامه، حفظ 
این  برگزاری  برای  اصلی  شرایط  از  ماسک  داشتن  و  اجتماعی  فاصله 

برنامه تعیین شده است. 
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معضلي به نام شبکه هاي اجتماعي
اصغر فرهادي: شبکه هاي اجتماعي

 رقیب سینما نیستند

اصغر فرهادی معتقد است علی رغم رشد سریع شبکه های اجتماعی 
در سراسر جهان، این پدیده نمی تواند تهدیدی برای سینما باشد! اصغر 
فرهادی کارگردان فیلم های برنده اسکار جدایی و فروشنده، این بار با فیلم 
قهرمان به جشنواره کن رفت و با کسب افتخاري دیگر این جشنواره را 
ترك کرد تا جهارمین حضورش در کن، با دومین جایزه اش همراه باشد. 
قهرمان، که با بازگشت فرهادی به فیلمسازی در ایران همراه بوده است 
درباره شخصیتی به نام رحیم است که برای یک بدهی در زندان به سر 
می برد، طی یک مرخصی ۲ روزه او و نامزدش نقشه ای می کشند و تالش 
می کنند فرد طلبکار را متقاعد به رضایت دادن بکنند اما نقشه آنها به دلیل 
شبکه های اجتماعی طبق برنامه پیش نمی رود و از کنترل خارج می شود. 
شبکه های اجتماعی بخش مهمی از این فیلم را به خود اختصاص می دهد 
که به مشکالت ناشی از دستکاری رسانه ای در ایران و جهان اشاره دارد. 
درباره  نگرانی های خود  از  ورایتی  نشریه  با  اصغر فرهادی در گفتگویی 
رسانه های اجتماعی و هچنین نقش سینما به عنوان بهترین راه حل برای 

پرداخت به معضالت ناشی از آن صحبت کرده است.

-ایده ساخت فیلم قهرمان از کجا شکل گرفت؟
معمولی  بسیار  افراد  مورد  در  اخباری  ایران  اخبار  در  *هرازگاهی 
می خوانید که در زندگی روزمره خود کاری بسیار نوع دوستانه انجام داده اند 
و این روش انسانی باعث می شود که آنها برای چند روز در جامعه بسیار 
در چشم باشند و سپس فراموش می شوند. داستان ظهور و سقوط این نوع 

افراد واقعا همان چیزی بود که من را عالقمند کرد.

اجتماعی  شبکه های  در  دستکاری  موضوع  اخیر  سال های  در  -آیا 
مورد توجه شما بوده است؟

*وقتی کار روی داستان را شروع کردم، خیلی از شبکه های اجتماعی 
آگاهی نداشتم. من این جنبه را زمانی توسعه دادم که فهمیدم این چیزی 
است که این روزها در همه جهان فراگیر است. این یک ابزار قدرتمند 
ارتباطی در هر جامعه ای شده است و هیچ مرزی وجود ندارد. در ایران و 
بقیه جهان همین است. اما من فکر می کنم آنچه در ایران مشخص است 
این است که چون در جامعه بین گروه ها، عقاید، ایدئولوژی های مختلف 
تنش وجود دارد، این یک ابزار در دست گروه هایی از مردم برای مقابله 
دیگران است. به همین دلیل است که این نقش در توسعه این داستان 
نقش مهمی دارد. آنچه برای من درباره موضوع فیلم، جالب بود،این بود 
که می بینم همه نهادها و گروه های اجتماعی از این ابزار استفاده می کنند. 
این راهی برای ارتباط با دیگری است. اما آنچه به نظر من متناقض و 
جالب در این داستان رسیده، این است که این به جای اینکه راهی برای 
برقراری ارتباط و گشودن با دیگری باشد، دقیقا برعکس است و روشی برای 
پنهان کردن مسائل است. نکته جالب دیگر سرعت رسانه های اجتماعی 
و تعداد بسیار کم واژگان آن است. فضای بسیار کمی که برای ارائه یک 
خبر، یک شخص، یک داستان به آن نیاز دارید و استفاده می کنید. خیلی 
سریع پیش می رود و اغلب اوضاع پیچیده تر است و فرد پیچیده تر است. 
شما به فضای بیشتری نیاز دارید تا در واقع تفاوت های ظریف و پیچیدگی 
وضعیت را ارائه دهید. وقتی این کار را با چند کلمه انجام می دهید مسلما 

فضای مناسبی برای سوءتفاهم ایجاد می شود.

-در ایاالت متحده یکی از بزرگترین مداخله گران شبکه های اجتماعی 
در سیاست دونالد ترامپ بوده است که اساسا مانع رفتن شما به آمریکا برای 
شرکت در اسکار می شود. آیا فکر می کنید با حضور بایدن تغییری ایجاد 
شود؟ خصوصا وقتی صحبت از سیاست ایاالت متحده در قبال ایران باشد؟

*من فکر می کنم افراط گرایان بدون توجه به کشور و سیستم های 
سیاسی بسیار شبیه به هم هستند. مطمئنا حضور جو بایدن در جای خود، 
همه دنیا را به مکانی بهتر تبدیل می کند. در موردش تردیدی ندارم. اما 
در مورد ایران و تالش برای پیش بینی اینکه آیا به ایران کمک خواهد 
کرد، در حالی که ترامپ چنین رفتار و واکنش شدید نسبت به ایران داشت، 

همان نوع رفتار متقابل هم از سوی برخی ها وجود داشت.

-فکر می کنید قطع ارتباط شبکه های اجتماعی چه تاثیری بر سینما 
دارد؟

*من چند روز پیش با یکی از دوستانم بحث کردم و او گفت که این 
جریان اطالعات، تصاویر و صدایی که امروزه بر روی همه افراد سرازیز 
می شود، سینما را خواهد ُکشت زیرا این رقیبی است که سینما از پس آن 
برنمی آید! اما من فکر می کنم که این کامال برعکس است زیرا این واقعا 
جنبه معکوس استفاده از تصاویر و صدا با سرعت است. سینما واسطه ای 
است که برای توسعه، نمایش جنبه های مختلف، نشان دادن پیچیدگی ها 
و ظرافت ها می تواند زمان بر باشد و این دقیقا همان دلیلی است که فکر 
می کنم شبکه های اجتماعی به هیچ وجه تهدیدی برای سینما نیست. آنچه 
در شبکه های اجتماعی ندارید زمان تأمل و تفکر و قابلیت دیدن جنبه ها 

و ابعاد مختلف یک مسئله است. اما  در سینما وجود دارد.

حمید حبیبي فر بهترین بازیگر جشنواره 

لی  حا ر  د حبیبی فر  حمید 
از  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه  برنده 
فیلم هاي  جشنواره  دوره  دوازدهمین 
که  شد  نسه  فرا کشور  در  کوتاه 
رفته  دنیا  از  گذشته  سال  متاسفانه 
به  الکل،  بدون  کوتاه  فیلم  است! 

دوازدهمین  از  سالور  ساسان  کارگردانی 
دوره جشنواره بین المللي فیلم هاي کوتاه فرانسه که در کنار کن برگزار 
مي شود، برنده جایزه بهترین بازیگر مرد برای حمید حبیبی فر شد. این 
جشنواره که هر سال همزمان با جشنواره کن برگزار می شود، فیلم های 
کوتاه زیر ۲6 دقیقه ای را نمایش می دهد که نگاهی جدی و موضوعی 
بر افراد با توانایی های از جنس دیگر دارد. زنده یاد جمید حبیبی فر پیش 
از این نیز از جشنواره بین المللی فانچال کشور پرتغال برنده جایزه موج 

نقره ای بهترین بازیگر نقش اول شده بود.
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پایان جشنواره کن با قهرماني قهرمان

اصغر فرهادي و افتخاري دیگر براي سینماي ایران
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محمد حسین زاده
اصغر  نام  اخیر  سال هاي  در 
خورده  گره  موفقیت  با  فرهادي 
بزرگترین  در  موضوع  این  و  است 
اثبات  جهان  سینمایي  جشنواره هاي 
ره هاي  جشنوا در  و  ا است.  شده 
برلین،  کن،  اسکار،  چون  معتبري 
و  داشته  حضور  گلوب  گلدن  و  بفتا 
بد  شاید  است.  کرده  افتخارآفریني 
نباشد بدانید که او ۲ بار جایزه اسکار 
ا  ر نگلیسي زبان  غیرا فیلم  بهترین 
براي فیلم هاي جدایي نادر از سیمین 
است.  کرده  دریافت  فروشنده  و 
ره  جشنوا طالیي  خرس  همچنین 
نادر  جدایي  فیلم  براي  را  برلین 
همین  نقره اي  خرس  و  سیمین  از 
جشنواره را براي درباره الي به خانه 
در  دوبار  همچنین  او  است.  برده 
جایزه  دریافت  کاندید  بفتا  جشنواره 
شده است و در جشنواره گلدن گلوب 
موفق شده تا جایزه بهترین فیلم را 
از سیمین دریافت  نادر  براي جدایي 
کند. جوایز او در جشنواره کن بسیار 
براي  دوبار  کن  در  او  است.  بیشتر 
و  سیمین  از  نادر  جدایي  فیلم هاي 
را  جهاني  کلیساي  جایزه  گذشته، 
جایزه  این  که  است  کرده  دریافت 
در سال ۱۹۷۳ در جشنواره فیلم کن 
آثاری  از  تقدیر  ویژه  شد،  راه اندازی 
است که به بهترین شکل به اعماق 
نهفته وجود انسان ها پرداخته و آالم، 
احساسات و امیدهای انسان را کاوش 
فیلم  بهترین  به  جایزه  این  می کند. 
می شود.  اعطاء  جشنواره  در  معنوی 
بهترین  یزه  جا همچنین  فرهادي 
براي  کن  جشنواره  از  را  فیلمنامه 
است  کرده  کسب  فروشنده  فیلم 
کسب  تازه  افتخاري  نیز  امسال  و 
را  داوران  هیات  ویژه  جایزه  و  کرده 
براي فیلم قهرمان، از آن خود کرده 
پربارتر  او  افتخارات  لیست  تا  است 

از  را یکي  او  باشد و حاال  از گذشته 
شانس هاي مهم دریافت جایزه اسکار 
نیز مي دانند. اصغر فرهادي همچنین 
هنری  دستاورد  عمر  یک  جایزه 
جشنواره بین المللی فیلم آنتالیا در سال 
۲۰۱6، نشان لژیون دونور عالی هنر و 
ادبیات فرانسه در سال ۲۰۱۴، برنده 
جایزه سزار در سال ۲۰۱۲ و بهترین 
فیلمساز خاورمیانه از نگاه مجله ورایتي 

در سال ۲۰۱۱ شده است.
با  دي  فرها صغر  ا ني  ما فهر

قهرمان
هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم 
ساحلی  شهر  این  در  حالی  در  کن 
که  رسید  پایان  به  فرانسه  جنوب 
حضور  چهارمین  در  فرهادی  اصغر 
باز  رسمی  مسابقه  بخش  در  خود 
طال  نخل  جایزه  به  رسیدن  از  هم 
بازماند ولي این مراسم را دست خالي 
ترك نکرد. مراسم اختتامیه و اهدای 
جوایز حوالی ساعت ۱۰ شب به وقت 
ایران در سالن بزرگ لومیر آغاز شد و 
هیات داوران به ریاست اسپایک لی 
آمریکایی در اقدامی سخاوتمندانه به 
بیش از یک سوم از ۲۴ فیلم حاضر در 
بخش مسابقه جایزه داد. ضمن اینکه 

۹ عضو  در جمع  5 زن  تاثیر حضور 
هیات داوران در اهدای جایزه نخل 
طال به یک فیلمساز زن جلوه گر شد.

در ابتدای مراسم ۲ جایزه نخل 
طالیی بهترین فیلم کوتاه و دوربین 
طالیی بهترین فیلم اول اهدا شد و 
سپس مارکو بلوکیو، سینماگر نامدار 
را  افتخاری  طالیی  نخل  ایتالیایی 
پائولو سورنتینو  از دستان همکارش 
بهترین  یزه  جا هدای  ا با  گرفت. 
امیر  شد  مشخص  هم  مرد  بازیگر 
از  نصیبی  قهرمان،  ستاره  جدیدی، 
ترتیب،  این  به  است.  نبرده  جوایز 
تنها  فروشنده  با  حسینی  شهاب 
نسته  توا که  است  نی  یرا ا زیگر  با
در  بگیرد.  جایزه  کن  جشنواره  از 
کن  ن  ا ور ا د هیات  که  یطی  شرا
معموال ۷ جایزه اهدا می کنند، امسال 
و  بزرگ  جایزه  بخش   ۲ در  داورها 
جایزه  مشترك  جوایز  داوران  جایزه 
فیلم های  از یک سوم  بیش  تا  دادند 
دست کم  مسابقه  بخش  در  حاضر 
از  یکی  باشند.  گرفته  جایزه  یک 
به  هم  مشترك  بزرگ  جایزه  دو 
قهرمان  با  که  رسید  فرهادی  اصغر 
نخل  بردن  صلی  ا بخت های  ز  ا

فروشنده  با  پیش تر  و  ا بود.  طال 
کن  از  را  فیلمنامه  بهترین  جایزه 
با همه  ناکامی  از  بود و پس  گرفته 
می دانند، امسال یک جایزه مهم به 

دست آورد.
و  رشناسان  کا که  لی  حا در 
طال  نخل  می کردند  گمان  منتقدان 
به »ودرو من را بران، ژاپنی می رسد، 
هیات داوران در کمال میزبان نوازی 
جایزه اصلی کن ۲۰۲۱ را به تیتان، 
این  تا  دادند  دوکورنو  ژولیا  ساخته 
برنده  زن  دومین  فرانسوی  فیلمساز 
کن  ساله   ۷۴ تاریخ  در  طال  نخل 
جین  فقط  او  از  پیش  بگیرد.  لقب 
بود  شده  موفق   ۱۹۹۳ در  کمپیون 
امسال  کند.  خود  آن  از  طال  نخل 
۴ فیلم از ۲۴ فیلم بخش مسابقه را 

زنان ساخته بودند.
عجیب ترین نکته مراسم پایانی 
جشنواره کن ۲۰۲۱ زمانی رقم خورد 
رنگین پوست  رئیس  نخستین  که 
به  مراسم  اوایل  همان  کن  تاریخ 
فاش  را  طال  نخل  برنده  نام  اشتباه 
هیات  اعضای  دیگر  تالش  و  کرد 
شیرین کاری  کردن  جمع  در  داوران 
او به جایی نرسید. خود اسپایک لی 

پایان  در  بود،  شده  شرمنده  که  هم 
اختتامیه تالش کرد ماجرا را با ربط 
دادن به عالقه اش به ورزش بسکتبال 
رفع و رجوع کند. برگزیدگان جشنواره 

کن ۲۰۲۱ بدین شرح مي باشند:
نخل طالیی بهترین فیلم: تیتان 

)ژولیا دوکورنو(
)اصغر  قهرمان  بزرگ:  جایزه 

فرهادی(
جایزه بزرگ: محفظه شماره 6 

)یوهو کاسمانن(
جایزه هیات داوران: زانوی احد 

)نداو الپید(
حافظه  داوران:  هیات  جایزه 

ویراستاکول( )آپیچاتپونگ 
)لئوس  آنت  کارگردان:  بهترین 

کاراکاس(
که  یوسو ر  : مه فیلمنا ین  بهتر

هاماگوچی )خودرو من را بران(
کیلب   : د مر یگر  ز با ین  بهتر

لندری جونز )نیترام(
بهترین بازیگر زن: رناته رینسوه 

)بدترین فرد در جهان(
مارکو  افتخاری:  طالیی  نخل 

بلوکیو
فیلم  بهترین  طالیی  دوربین 

اول: مورینا )آنتونتا آالمات(
نخل طالیی بهترین فیلم کوتاه: 

همه تاج های دنیا )تانگ یی(
دستان  از  ویژه  جایزه  دریافت 

الیور استون
یزه  جا برنده  فرهادی  اصغر 
کن  جشنواره  داوران  هیات  بزرگ 
شد  قهرمان  فیلم  کارگردانی  برای 
مشترك  صورت  به  جایزه  این  که 
ساخته   6 محفظه شماره  او  فیلم  به 
اصغر  شد.  اهدا  کوئوسمانن  یوهو 
جایزه  این  دریافت  از  پس  فرهادی 
از الیور استون، در توضیحاتی گفت: 
داوران  هیات  و  کن  جشنواره  از 
دارم.  را  تشکر  کمال  جشنواره  این 
همچنین از گروهم که با تمام قلب 
خود در این فیلم حضور پیدا کردند نیز 
تشکر می کنم. همچنین از خانواده ام 
کنارم  در  که  دخترم  خصوص  به  و 

بودند نیز ممنونم.
فرهادی در ادامه بیان کرد: بچه 
در شهر محل  بودم که  ۱۳ ساله ای 
اولین  امکانات  کمترین  با  تولدم، 
فیلم کوتاه خودم را ساختم و اکنون 
فیلم  و  نوشتن  جز  است،  سال   ۳6
نداده ام.  انجام  دیگری  کار  ساختن 
و  رها  فشا  ، محدودیت ها همه  با 
من  می توانست  که  گرفتاری هایی 
این  این مسیر دور کند و شما  از  را 

فیلم ها را نبینید. 
کارگردان فیلم قهرمان در ادامه 
گفت: فیلم ساختن را با این امید ادامه 
می دادم که با هر فیلمی که می سازم 
مسائل  با  رابطه  در  را  پرسش هایی 
زندگی  پیرامون  که  اجتماعی  تلخ 
وجود داشت، با مخاطبانم به اشتراك 
یک  به  آنها  کردن  فکر  با  و  بگذارم 
راه حلی برسم. امیدوارم که باز با همه 
فشارها و مشکالت ادامه دهم. چون 
ایمان دارم یکی از مهمترین راه های 

نجات کشورم آگاهی بخشی است.
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