
چاپ پول و افزایش تورم؛

دولت جدید و کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه 

نماینده مردم کنگاور گفت: بسیاری از قوانینی که 
در مجلس تصویب می شود کاربردی نیست، به درد مردم 

نمی خورد و در بُعد نظارت هم موثر عمل نشده است.
در  رضایی  علی  جوانان،  دنیای  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
نشست علنی روز گذشته)سه شنبه( در نطق میان دستور خود گفت: از 
زمانی که دولت ها با شعار کوچک سازی دولت درب استخدام را بسته 
اند، ببینید چه میزان از خواص، با رانت و پارتی کارمند دولت شده اند.

نماینده مردم کنگاور،صحنه و هرسین در مجلس با اشاره به 
بحران آب گفت: خشکسالی امسال در ۵۲ سال گذشته بی سابقه 
بوده است، قبل از اینکه مشکلی پیش بیاید و همه غافلگیر شوند 
به  توجه  کرد،  ریزی  برنامه  و  بینی  پیش  را  خاص  شرایط  باید 
باید  و سد سازی  روان آب ها  ایران و خشکسالی،  اقلیمی  شرایط 

در برنامه قرار گیرد.
صفحه ۲

وزیر آموزش و پرورش:

حضور در مدرسه
 منوط به تصمیم ستاد ملی کرونا است

فروش بلیت قطار متوقف شد!
در شرایطی که ایرالین ها پس از اخذ 
تسهیالت اول کرونایی، مقدمات دریافت وام 
دوم را نیز تدارک دیده اند، همزمان قیمت 
بلیت را به صورت غیر قانونی و برخالف دستور وزیر 
که  به طوری  باال  برده اند،  قیمت ها،  برای کاهش  راه 
در برخی از مسیرها ۵00 هزار تومان به قیمت بلیت 
اضافه شده، هنوز یک ریال هم از تسهیالت کرونایی 
به اکثر شرکت های حمل و نقل ریلی کشور پرداخت 
نشده است. این در حالی است که طبق اظهارات رییس 
انجمن صنفی بخش ریلی حتی در بخش قطارهای 
حومه ای نیز فقط ۱۲درصد بهای تمام شده از مسافر 
از سال های  انباشت شده  یارانه  هنوز  و  اخذ می شود 

گذشته به راه آهن و رجا پرداخت نشده است.
صفحه3

در جلسه هماهنگی با زنجیره توزیع تاکید شد:

استمرار تامین و توزیع پایدار سوخت 
در هرمزگان

5
آغاز واکسیناسیون خبرنگاران و معلمان همزمان با عید غدیر

صفحه 2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بهرامي: مدیران 

هنري درك درستي 
از وضعیت هنر و 

فرهنگ ندارند

6ورزش
ناهید کیانی: 

رسالت ورزش
 صلح است!

نک 1با

اخير  سال هاي  در  كه  تئاتر  كارگردان  بهرامي  رضا 
نمايش هاي پرمخاطب و موفقي را روي صحنه برده است، 
اعتقاد دارد مديری كه در راس وزارت ارشاد و بعد از 
آن در حال مديريت فرهنگ و هنر كشور است، بايد 

درک درستی از هنر تئاتر داشته باشد.

ناهيد كيانی ملی پوش تکواندوی ايران پس از 
حذف در المپيک از روزهای سخت و طاقت فرسا 

و خاطره تلخ مبارزه در توكيو گفت.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ايران، حجت اله صيدی 
با بيان اين مطلب در مراسم تکريم و معارفه مدير شعب بانک 
در استان سمنان، افزود: تا پايان سال جاری پنج مقطع زمانی 
با  برنامه ريزی شده و فعاليت های معينی  در نظر گرفته و 

اهداف مشخص در دستور كار است.

۵ برنامه ویژه 
عملیاتی بانک 

صادرات ایران در 
۱۴۰۰

بسیاری از قوانین مصوب مجلس کاربردی نیست! دام کالهبرداران 
بر سر راه عالقمندان رشته پزشکی

پس از اعالم نتایج کنکور ۹۸ شاهد تبلیغات گسترده در فضای مجازی برای 
خرید صندلی به ویژه در رشته پزشکی هستیم، تبلیغاتی که نشان می دهد 
الزم است مسئوالن امر به جدیت به این موضوع وارد شوند. پس از این 
که در ۲3 شهریورماه ۹۸ نتایج کنکور سراسری ۹۸ اعالم شد، تبلیغات گسترده ای 
در فضای مجازی منتشر شد که می توان با قیمت های ۴00 میلیون تومانی و ۵00 
صفحه ۲

بازار  قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه 
کمبود  از  گذاران  سرمایه  بینی  پیش  با  جهانی 
 ۱۹ کووید  واکسیناسیون  نرخ  رشد  و  عرضه 

افزایش یافت.
 0.۴۶ معادل  سنت   3۴ با  برنت  نفت  معامالت  بهای 
درصد افزایش، به ۷۴ دالر و ۸۴ سنت در هر بشکه رسید. 

نفت برنت روز دوشنبه با 0.۵ درصد افزایش بسته شده بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲0 
سنت معادل 0.۲۸ درصد افزایش، به ۷۲ دالر و ۱۱ سنت 
در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه با ۱۶ 

سنت کاهش بسته شده بود.
صفحه3

افزایش مالیم قیمت نفت در بازار جهانی

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مراسم قرعه کشی برندگان طرح »هفت گنج« 
باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران برگزار شد و 
با مشخص شدن نام ۲۸ برنده خوش شانس این 
طرح از طریق قرعه کشی، ابراهیم زمانی شهروند 
ویژه  نقدی  جایزه  ریال  میلیارد   ۲ برنده  تهرانی 

کمک خرید مسکن اعالم شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
با مشخص شدن اسامی ۲۸ برنده ۸ میلیارد ریال 
جوایز ارزنده طرح هفت گنج باشگاه مشتریان بانک 
صادرات ایران، طی مراسمی با حضور نمایندگان 
واحدهای نظارتی و مدیران بانک در شعبه عارف 
سعیدی بانک صادرات ایران، مبلغ ۲ میلیارد ریال 
جایزه نقدی ویژه این طرح، به ابراهیم زمانی برنده 
خوش شانس طرح »هفت گنج« باشگاه مشتریان 

این بانک اهدا گردید.
ابراهیم زمانی ضمن ابراز خوشحالی از برنده 
شدن دو میلیارد ریال جایزه کمک هزینه خرید 
ایران،  صادرات  بانک  مشتریان  باشگاه  مسکن 
بانک  از ۱۴ سال است که مشتری  گفت: بیش 

صادرات ایران هستم و در این مدت با کمال رضایت 
از خدمات این بانک استفاده کرده ام.

وی با بیان اینکه از مطلع شدن این خبر غافلگیر 
بانک  زحمت کش  کارکنان  تمامی  تالش  از  شده، 
صادرات ایران تشکر و اظهار کرد: منزل من در مجاورت 
این شعبه بانک است و اغلب از دستگاه های خودپرداز 
این بانک برای انتقال پول و دریافت اسکناس استفاده 

می کنم. حتی فرزاندن من هم اغلب کارهای خود را با 
خودپردازهای بانک صادرات انجام می دهند.

این بازنشسته سازمان تامین اجتماعی با تشکر و 
قدردانی از زحمات پرسنل این شعبه و همه کارکنان 
بانک، در خصوص نحوه استفاده از این جایزه گفت: 

از این جایزه برای ازدواج پسرم استفاده خواهم کرد.
مشتریان  باشگاه  »هفت گنج«  طرح  اساس  بر 

تا   ۹۹ اسفند   ۲0 از  که  ایران  صادرات  بانک 
دارندگان  تمامی  شد،  برگزار   ۱۴00 خرداد   ۲0
با دریافت خدمات  بانکی کشور  کارت های نظام 
بانکی همچون »برداشت و انتقال وجه«، »پرداخت 
قبض«، »خرید شارژ« و »مانده گیری از حساب« 
از پنج هزار و ۲00 خودپرداز بانک صادرات ایران، 
ضمن داشتن فرصت برنده شدن تصادفی جوایز 
نقدی ۵00 هزار ریالی، یک میلیون ریالی و یک 
سه  دوره  پایان  در  ریالی،  هزار   ۵00 و  میلیون 
ماهه با کسب امتیاز، از هفت نوع جایزه ارزشمند 
جشنواره  قالب  در  ریال  میلیارد   ۸ ارزش  به 
خودپرداز بانک صادرات ایران طرح »هفت گنج« 

برخوردار شدند. 
ریالی خرید  میلیارد  یک »کمک هزینه دو 
منزل مسکونی«، دو »کمک هزینه یک میلیارد 
 ۵00 هزینه  »کمک  سه  اتومبیل«،  خرید  ریالی 
منزل«، چهار »کمک  لوازم  ریالی خرید  میلیون 
پنج  گردشگری«،  ریالی  میلیون   ۲۵0 هزینه 
لپ  خرید  ریالی  میلیون   ۱00 هزینه  »کمک 
ریالی  میلیون   ۱00 هزینه  »کمک  تاپ«، شش 
میلیون   ۲0 هزینه  »کمک  هفت  و  دوچرخه«  خرید 
جایزه  فقره   ۲۸ همراه«،  تلفن  گوشی  خرید  ریالی 
جوایز  ریال  میلیارد   ۸ به  نزدیک  ارزش  به  ارزشمند 
اختصاص یافته به بخش امتیازی )روش تراکنش محور 
بر اساس امتیازات کسب شده و به صورت قرعه کشی( 
اولین دوره  ایران در  بانک صادرات  طرح هفت گنج 

برگزاری آن بود.

برنده دو میلیارد ریالی باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران:

با »هفت گنج« پسرم را به خانه بخت می فرستم

صیدی  حجت اله  جوانان:  دنیای 
گفت: بانک صادرات ایران تا پایان ۱۴00 
پنج برنامه ویژه خود را عملیاتی خواهد 
مالی  سال  مجمع  دستاوردهای  کرد. 
۱3۹۹ بانک، دستاوردهای مطلوبی بود و 
با اصالح ساختار مالی، بانک صادرات ایران 
به عنوان یک بانک پیشرو تا پایان ۱۴00، 
در پنج مقطع زمانی، برنامه های ویژه خود 

را عملیاتی خواهد کرد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
صادرات ایران، حجت اله صیدی با بیان 
این مطلب در مراسم تکریم و معارفه مدیر 
شعب بانک در استان سمنان، افزود: تا پایان 
سال جاری پنج مقطع زمانی در نظر گرفته 
و برنامه ریزی شده و فعالیت های معینی 

با اهداف مشخص در دستور کار است.
وی اظهار کرد: بانک صادرات ایران 
در ۱۵ شهریور ماه و  همزمان با هفتادمین 
سالروز تأسیس، رونمایی از چند محصول 
جدید و ارتقای بانکداری الکترونیکی را 
شاهد خواهد بود. همچنین 3۱ شهریور 
بانک  مالی شش ماهه  ماه صورت های 
به صورت تلفیقی و شرکت اصلی تنظیم 

خواهد شد و از نظر بانک بسیار مهم است 
که صورت های مالی نشان دهنده پیشرفت 
بانک و دست یافتن به سود عملیاتی باشد.

از  جدیدی  دوره  افزود:  صیدی 
با  کرد  خواهیم  تالش  و  شده  آغاز  کار 
صورت های  همکاران  تمامی  کمک 
مقطع  کنیم.  منتشر  مطلوب تری  مالی 
پایان  مالی،  صورت های  انتشار  بعدی 
اعداد  باید  که  است  جاری  سال  آذرماه 
و  کرده  گزارش  را  مناسب تری  ارقام  و 

همزمان مشکالت مطرح شده در گزارش 
حسابرسی بانک را تا همین مقطع رفع 

کنیم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران مقطع 
بهمن ماه  را ۲۶  نظر  مورد  بعدی  زمانی 
با والدت حضرت  سال ۱۴00 همزمان 
امیرالمومنین علی علیه السالم عنوان  و 
اظهار کرد: شعب جدید بانک )شعب صاد( 
نوین،  ارائه خدمات  برای  مقطع  این  در 
کاماًل تغییر یافته و جدید در قرن پانزدهم، 

افتتاح خواهند شد و نهایتاً در ۲۹ اسفندماه 
که همکاران عزم خود را برای ارتقای بیشتر 
بانک صادرات  بانک جزم خواهند کرد، 
ایران به عنوان یکی از سه بانک بزرگ 
اولین سال  به  برای ورود  را  کشور خود 
قرن پانزدهم در سال ۱۴0۱ آماده می کند.

صیدی با قدردانی از زحمات همه 
نشست، ضمن  این  در  بانک  همکاران 
غدیر  عید  اهمیت  برشمردن  و  تبریک 
وجود  خداوند  گفت:  مسلمانان،  برای 
مقدس حضرت امیرالمومنین علی علیه 
السالم را به عنوان اسوه و الگویی برای 
هر انسان آزاده، آرمان خواه و مسئول خلق 
کرد و از این رو باید رفتار و عدالت مالی 
آن حضرت مورد توجه همه ما قرار گیرد 
و در امور و چالش های روزمره از اخالص، 
آن  به وظیفه  تعهد  و  پذیری  مسئولیت 

حضرت درس بگیریم.
مراسم همچنین حجت اله  این  در 
صیدی از زحمات دباغ، مدیر شعب سابق 
استان سمنان قدردانی کرده و برای صفری 
مدیر شعب جدید در دستیابی به اهداف 

بانک در این استان آرزوی موفقیت کرد.

 حجت اله صیدی در مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب استان سمنان تشریح کرد

۵ برنامه ویژه عملیاتی بانک صادرات ایران در 1400

صفحه3
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نماینده مردم کنگاور:
بسیاری از قوانین مصوب مجلس کاربردی نیست!

نماینده مردم کنگاور گفت: بسیاری از قوانینی که در مجلس تصویب 
می شود کاربردی نیست، به درد مردم نمی خورد و در بُعد نظارت هم موثر 

عمل نشده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی دنیای جوانان، علی رضایی در نشست 
علنی روز گذشته)سه شنبه( در نطق میان دستور خود گفت: از زمانی که 
دولت ها با شعار کوچک سازی دولت درب استخدام را بسته اند، ببینید چه 

میزان از خواص، با رانت و پارتی کارمند دولت شده اند.
نماینده مردم کنگاور،صحنه و هرسین در مجلس با اشاره به بحران 
آب گفت: خشکسالی امسال در ۵۲ سال گذشته بی سابقه بوده است، قبل 
از اینکه مشکلی پیش بیاید و همه غافلگیر شوند باید شرایط خاص را پیش 
بینی و برنامه ریزی کرد، توجه به شرایط اقلیمی ایران و خشکسالی، روان 

آب ها و سد سازی باید در برنامه قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: گرانی کاال و خدمات، 
ساختمانی،  مصالح  نان،  گرانی  ضعیف،  طبقه  افتاده  خطر  به  عیشت  م
کاالهای اساسی وظیفه دولت آینده را سنگین می کند، امروزه اقتصاد ما 
در شرایط جنگی قرار دارد به عبارتی دیگر در جنگ اقتصادی هستیم، 

ولی بن بست نداریم.
 وی با بیان اینکه بخشی از مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم و 
بخشی هم ناشی از سوء مدیریت است، گفت: در مقابل ضعف مشهود حوزه 
اقتصاد، شاهد اقتدار سیاسی و بین المللی نظام جمهوری اسالمی ایران 
هستیم به طوری در معادالت منطقه ای و بین المللی تاثیرگذار هستیم، 
مولفه های اقتدار و بازدارندگی کشور در سطح باالیی قرار دارد  و همینها 

فکر طمع ورزی به این آب و خاک را سلب کرده است.
نماینده کنگاور در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: کشوری که در 
نظام بین الملل جایگاهی قابل احترام دارد، نباید به لحاظ اقتصادی آنقدر 
شکننده باشد که فریاد اعتراض مردم بلند شود، طبقه ضعیف فقط مشمولین 
کمیته امداد و بهزیستی نیستند، افراد و خانواده های آبرومند دیگری هستند 
که جزو کمیته امداد و بهزیستی نیستند ولی به مراتب از آنها ضعیف ترند 

و دولت آینده حتما باید به این بخش از جامعه توجه جدی داشته باشد.
نماینده کنگاور در مجلس با بیان اینکه ما نمایندگان سوگند یاد کرده 
ایم از مردم دفاع کنیم و حرف مردم را به گوش مسووالن برسانیم، گفت: 
بی توجهی به معیشت مردم قابل قبول نیست، بسیاری از قوانینی که در 
مجلس تصویب می شود کاربردی نیست، به درد مردم نمی خورد و در 
بُعد نظارت هم موثر عمل نشده است اگر خوب عمل می کردیم شاهد 
اعتراض مردم نبودیم. بنابراین هم مجلس و هم دولت قصور داشته ایم 

و باید بپذیریم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اجرای کامل رتبه بندی فرهنگیان، 
نه اجرای ناقص و اعمال آخرین مدرک تحصیلی آنان و بهره مندی از 
همترازی ۸0 درصد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها در 
خواست قشر فرهنگی جامعه است، چرا که فرهنگیان به تناسب وظایف 
محوله حقوق و مزایا دریافت نمی کنند و کماکان وزارت آموزش و پروش 
حیاط خلوت سیاسیون است. جمعیت باالی فرهنگیان را نباید دلیلی برای 

نبود بودجه به حساب آورد.
رضایی با اشاره به مواد جا مانده از قانون جامع ایثارگران، بیان داشت: 
از دولت آینده انتظار می رود به خواسته به حق جامعه بزرگ ایثارگران، 
خانواده معظم شهدا،  جانبازان، رزمندگان و آزادگان جامه عمل بپوشاند و 
برخی از مواد این قانون که جامانده یا دولت قبل اجرا نکرده ابالغ و اجرا 

کند تا موجبات رضایتمندی ایثارگران فراهم شود.

آغاز واکسیناسیون خبرنگاران و معلمان همزمان با عید غدیر
وزیر بهداشت گروه های جدید هدف واکسیناسیون علیه کرونا همزمان 

با عید سعید غدیر را اعالم کرد.
دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه ای به دکتر علیرضا رییسی، 
اعالم گروه   و  بررسی  پیرو  است:»  آورده  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
های جدید هدف واکسیناسیون، شروع تزریق به گروه  های زیر به میمنت 

روز عید سعید غدیر آغاز شود.
دریایی  جاده  ای،  ریلی،  شهری،  عمومی  نقل  و  حمل  رانندگان   -۱

و هوائی
۲- زندانیان سراسر کشور

معلمین  -3
خبرنگاران  -۴

همچنین  و  شده اند  ثبت  مربوطه  سامانه  در  که  دیابتی  بیماران   -۵
باقیمانده بیماران صعب  العالج و بیماران خاص و نادر

اساتید محترم حوزه و دانشگاه نیز از اوائل هفته آغاز گردد.
در  فوق  الذکر  گروه های  به  واکسن  تزریق  جهت  تا  فرمائید  تالش 
با رعایت اصول  محل  های تعیین شده توسط دستگاه ها و اصناف مربوطه 
مراکز  در  ای  وقفه   که  گیرد  صورت  واکسیناتور  تیم  اعزام  با  و  موازین  و 
واکسیناسیون عمومی برای دیگر اقشار و گروه های سنی که از قبل تعیین 

شده  اند ایجاد نگردد.
های  دستگاه   هم اهنگی  با  است  الزم  شده،  اقدام  قبالً  که  همانگونه 

ذیربط نوبت  دهی و نظم را رعایت فرمایند.
******

در سرباالیی پیک پنجم کرونا قرار داریم
در  حاضر  حال  در  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  زیر  و
و  پروتکل ها  رعایت  عدم  متاسفانه  و  داریم  قرار  پنجم  پیک  رباالیی  س

مسافرت های متعدد راه را برای کنترل پیک پنجم دشوار می سازد.
دکتر سعید نمکی اظهار داشت: تمامی رستوران ها در تعطیالت ۶ روزه 
ناجا  البته  باز بودند، شهر حالت عادی داشت، سفرها برقرار بود  عید قربان 
جمعیت  از  پر  شمالی،  اما شهرهای  کرد  تالش  ترددها  کاهش  برای  خیلی 

بیمارستانی در استانهای شمالی تقریبا پر هستند. است و تخت های 
وی افزود: ویروس دلتا، بسیار سرکش است و اگر شیوه رعایت پروتکل 
وضعیت  از  شدن  خارج  به  چندانی  امیدواری  باشد،  اینگونه  بهداشتی  های 
قرمز در اکثر شهرهای کشور نداریم اما اگر مردم رعایت کنند و ارگانهای 
توانیم  می  کنند  پافشاری  بهداشتی،  های  پروتکل  رعایت  روی  بر  مختلف 

امیدوار باشیم که در چند روز آینده، وضعیت آرام تری داشته باشیم.  
و  بلوچستان  و  مانند سیستان  استانهایی  در  یادآور شد:  بهداشت  وزیر 
برخی استانهای جنوبی، روند بیماری تقریبا در حال مهار شدن است اما در 
اکثر استانها، روند بیماری، افزایشی است و امیدواریم که در یکی دو هفته 

آینده به آرامشی نسبی برسیم.  
دکتر نمکی خاطرنشان کرد: خوشبختانه سرعت واکسیناسیون مناسب 
ایم، گروه  با توجه به ذخیره واکسنی که فراهم کرده  این هفته  از  است و 
را  واکسیناسیون  مراکز  و  دهیم  می  قرار  پوشش  تحت  را  بیشتری  ای  ه
افزایش داده ایم و در مشاغل و ِحَرف پرخطر از مراکز جدید واکسیناسیون 
استفاده می کنیم و در هفته آینده وضعیت واکسیناسیون بهتر خواهد شد.  
کرونا  با  مقابله  برای  همکاری  در  مسلح  نیروهای  داشت:  اظهار  وی 
مسلح،  نیروهای  منشی  بزرگ  از  امروز  و  کردند  خلق  حماسه  ما،  کنار  ر  د
سلیمانی  شهید  طرح  کنم.  می  اعالم  را  همکارانم  و  خودم  عمیق  قدردانی 

در کنترل بیماری کووید۱۹ مایه برکت شد.

مجوز صادر شد؛

 برگزاری آزمون استخدام ۲۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش
معاون  جوانان:  نیای  د
منابع  توسعه  و  ریزی  رنامه  ب
با  پرورش  و  آموزش  زارت  و
بیان اینکه توانستیم برای سال ۱۴00 
 ۲۵( نیرو  هزار   ۵0 حدود  جذب  مجوز 
هزار نفر از محل کنکور سراسری و ۲۵ 
هزار نفر از محل ماده ۲۸ اساسنامه یا 
همان آزمون استخدامی( دریافت کنیم 
گفت: موافقت اولیه اخذ شده و بزودی 
های  آزمون  بخش  در  آن  فترچه  د
استخدامی در سایت سنجش بارگذاری 

می شود.
علی  جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
الهیار ترکمن در سی و پنجمین اجالس 
پرورش  و  آموزش  روسای  و  دیران  م
سراسر کشور که در اردوگاه باهنربرگزار 
شد گفت: نقشه راه معاونت برنامه ریزی 
اصل  سه  مبنای  بر  منابع  توسعه  و 
»مدیریت برنامه ها و سیاست های بلند 
مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه 
امور رفاهی و ارتقای منزلت اجتماعی 
فرهنگیان«، »مدیریت برنامه، بودجه و 
منابع  »مدیریت  و  راهبردی«  ظارت  ن
و  آمار  فرآیندها،  و  تشکیالت  نسانی،  ا
ترسیم  یافتگی«  توسعه  اخص های  ش

شده است.
اجرایی  راستای  در  افزود:  ی  و
نظیر  اقداماتی  نخست  اصل  ردن  ک
تامین مسکن فرهنگیان، اعطای وام و 
مصرف  تعاونی های  تقویت  سهیالت،  ت
و مسکن، افزایش قدرت خرید، بیمه و 
درمان، امور رفاهی و شفافیت مالی در 

دستورکار این معاونت قرار گرفت.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
فرهنگیان،  مسکن  تامین  راستای  ر  د
تفاهم نامه ای با وزارت راه وشهرسازی در 
روز دوم آذرماه ۹۸ منعقد شد که هدف 
آن تأمین ۱۷0 هزار واحد مسکونی طی 
از  یک دوره سه ساله بود گفت: بیش 
3۱0 هزار نفر از فرهنگیان در این طرح 
ثبت نام کردند. از این میزان، پس از طی 
استعالم های الزم از سوی وزارت راه و 
شهرسازی، شرایط و مشخصات ۷۵ هزار 

فرهنگی فاقد مسکن تأیید شد.
الهیار ادامه داد: تا کنون با همکاری 
وزارت راه و شهرسازی، در 3۱ استان و 
۲۵۱ شهر، زمین مورد نیاز برای احداث 
۴3 هزار و ۷۷۵ واحد مسکونی فراهم 
شده است. ۲۵ هزار نفر از متقاضیان در 
مرحله افتتاح حساب، واریز وجه، تکمیل 
موجودی و اتصال به پروژه ها هستند. 

و  آموزش  وزیر  معاون  گفته  ه  ب
واگذاری  اولویت  این طرح  در  پرورش 
مسکن به زنان سرپرست خانوار، زوجین 
سال   ۲0 باالی  کارکنان  رهنگی،  ف
خدمت و بازنشستگان داده شده است.

بر  مروری  ضمن  همچنین  ی  و
ایجاد تسهیالت بیمه و درمان فرهنگیان 
گفت: در راستای برقراری رفاه همکاران 
فرهنگی در سراسر کشور، اقداماتی نظیر 

طرح  رفاهی،  مراکز  توسعه  و  قویت  ت
مراکز  ایجاد  فرهنگیان،  اسکان موقت 
بیماران صعب العالج در استان ها، راه 
اندازی باشگاه پیشکسوتان فرهنگی و 
انعقاد تفاهم نامه با شرکت ارائه دهنده 
زاگرس،  همچون  گردشگری  خدمات 

صورت گرفته است.
تأمین  به  اشاره  با  ترکمن  لهیار  ا
اصل  اجرای  در  مالی  منابع  و  ودجه  ب
نظارت  و  بودجه  برنامه،  دیریت  م
راهبردی اظهار کرد: رتبه بندی معلمان 
اعتباری  با   ،۱3۹۸ سال  دوم  نیمه  ر  د
میسر  تومان  میلیارد   ۲۲00 بر  الغ  ب
افزایش حقوق متعهدین خدمت  شد و 
تا  دانشگاهفرهنگیان(  دانشجویان   (
حداقل حقوق و پرداخت عیدی به آنان 
برای نخستین بار با اعتباری بالغ بر ۶30 
میلیارد تومان در سال ۱3۹۸ ، تصویب 

و اجرایی شد.
وی با اشاره اجرای کامل فصل ۱0 
از  قانون مدیریت خدمات کشوری که 
سال ۱3۹۵ و علیرغم صدور بخشنامه 
دولت به دلیل کمبود اعتبارمعطل مانده 
بود و در اسفندماه ۱3۹۸ با اعتبار ۴۵0 
میلیارد تومان تأمین و اجرایی شد گفت: 
افزایش حقوق ها در سال ۱3۹۹ )ترمیم 
رتبه بندی معلمان( با اعتباری بیش از 
حقوق  افزایش  تومان،  میلیارد   ۷ ۸00
پرداخت  آزاد،  التدریس  حق  علمان  م
پاداش پایان خدمت فرهنگیاندر سالهای 
اعتبارات  محل  )از   ۱3۹۹ تا   ۱ 3۹۷
بارمالی  تحمیل  بدون  متفرقه(  دیف  ر
آموزش  وزارت  اصلی  های  ردیف  ه  ب
و پرورش، تسویه حق التدریس شاغل 
و بازنشسته برای نخستین بار در سال 
های ) ۱3۹۸ و ۱3۹۹( ، پرداخت سرانه 
از  بار  برای نخستین  مدارس عشایری 
مدیریت  در  انجام شده  اقدامات  یگر  د
برنامه، بودجه و نظارت راهبردی است.
با  اینکه  بیان  با  ادامه  در  لهیار  ا
توجه به گزارش وضعیت تحول نیروی 
انسانی، کاستی هایی برای رفع نیازها 
تعلیم وتربیت کشور  اقتضائات نظام  و 
پرورش  و  آموزش  به  دستیابی  جهت 
در تراز جمهوری اسالمی ایران صورت 
و  اقدامات  کرد:  اظهار  است  رفته  گ
تصمیمات مهمی نیز برای دستیابی به 

اهداف متعالی نظام آموزش و پرورش، 
و  شایسته  معلمان  تربیت  و  ذب  ج
صالحیتهای  و  توانمندیها  از  رخوردار  ب
عمومی و تخصصی و حرفه ای انجام 

شده است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش افزود: زیرنظام 
تربیت معلم و تأمین منابع انسانی شامل 
و  ارتقاء  و  سازی،حفظ  آماده  جذب، 
ارزشیابی معلم و سایر منابع انسانی است 
و در برگیرنده تمامی افرادی است که 
از سطح ستاد تا سطح مدرسه مسئولیت 
رسمی  تربیت  نظام  در  متربیان  ربیت  ت

عمومی را برعهده دارد.
وی با اشاره به این که مأموریت 
و  ها  زمینه  ایجاد  زیرنظام  این  صلی  ا
فرآیندهایی است که از طریق آن مربیان 
قادر به تشخیص موقعیت، نقاط قوت و 
ضعف ، سطح بلوغ فکری و روانی خود 
بوده و بتواند زمینه هایی را برای رشد 
فراهم  موجود،  های  ظرفیت  توسعه  و 
کنند گفت: درهشت سال گذشته سعی 
طریق  از  انسانی  نیروی  با جذب  شده 
دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی، 
کیفیت نیروی انسانی در وزارت آموزش 

و پرورش بهبود یابد.
منابع  جذب  نحوه  درباره  لهیار  ا
تربیتی  و  آموزشی  مشاغل  در  نسانی  ا
در  گفت:  پرورش  و  آموزش  زارت  و
راستای سخنرانی مقام معظم رهبری در 
اجالس رؤسای آموزش و پرورش استان 
ها در شهریور ۹۹ و پیرو تأکیدات رهبری 
درخصوص جذب نیروی انسانی متعهد، 
استعداد و  با  توانمند  خالق و شایسته، 
با انگیزه و برخوردار از صالحیت های 
در  ای  حرفه  و  تخصصی  مومی،  ع
آموزش و پرورش، سیاست های جذب، 
اصالح و »ماده واحده نحوه جذب منابع 
انسانی« در مشاغل آموزشی و تربیتی 
جلسه  در  پرورش  و  آموزش  زارت  و
انقالب  عالی  شورای   ۹۹ مهرماه   ۲ ۸
فرهنگی تصویب و جهت اجرا به ادارات 
کل آموزش و پرورش استان ابالغ شد.
وی با اشاره به اجرای برنامه توسعه 
شایستگی های حرفه ای منابع انسانی 
در آموزش و پرورش عنوان کرد: جهت 
گیری برنامه شامل شناسایی شایستگی 

براساس  هدف  جامعه  موردنیاز  ای  ه
نیازسنجی، برنامه ریزی از پایین به باال، 
ارائه آموزش ها در قالب نظری، عملی و 
به ویژه مهارتی، توسعه شایستگی، تنوع 
بخشی به شیوه های آموزش با توجه به 
اصول آموزش بزرگساالن و بهره مندی 
از آموزش های ضمن خدمت به عنوان 

مکمل روش های توسعه ای است.
توسعه  و  ریزی  برنامه  عاون  م
منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
نیز  مذکور  برنامه  عملیاتی  اهداف  ه  ب
نظامجامع  استقرار  و  طراحی  فت:  گ
آموزش معلمان با تأکید بر نیازسنجی و 
ساز  ایجاد  آموزشی،  شناسنامه  طراحی 
و کارهای انگیزشی برای ترغیب منابع 
انسانی به توانمندسازی و خودارتقایی، 
توانمندسازی مدیران، معاونین و معلمان 
با بهره برداری از ظرفیت ها، امکانات 
یادگیری،  متنوع  های  فرصت  خلق  و 
متناسب با نیازها، عالیق و تفاوت های 
فردی، از اهداف عملیاتی برنامه توسعه 
شایستگی های حرفه ای منابع انسانی 

درآموزش و پرورش ذکر شده است.
ز  ا بخشی  ر  د همچنین  ی  و
سخنانش با اشاره به راهکارهای تامین 
نیروی انسانی گفت: ما به استناد قانون 
صرفا ازطریق دو دانشگاه فرهنگیان و 
شهید رجایی مجاز به جذب نیرو هستیم 
و باید ظرفیت ها را ارتقا داده و بهگزینی 
باید  همچنین  دهیم.  انجام  رستی  د
آموزش های با کیفیت ارائه و این نیروها 
با آمادگی وارد آموزش و پرورش شوند. 
بزرگ  کار  یک  افزود:  لهیار  ا
ظرفیت  از  استفاده  نیرو،  تامین  رای  ب
قانون  ماده ۱03  ویژه  به  قانونی  های 
مدیریت خدمات کشوری برای استمرار 
بازنشستگان است. در دانشگاه  خدمت 
دوشکل  رجایی  شهید  و  رهنگیان  ف
جذب از طریق کنکور سراسری و ماده 
۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان داریم 
که بر مبنای آن فارغ التحصیالن سایر 
آزمون  در  پذیرش   از  بعد  انشگاه ها  د
وارد  آموزشی،  دوره  و طی  ستخدامی  ا

آموزش و پرورش می شوند. 
وی ادامه داد: خوشبختانه در دوره 
های اخیر به ویژه از سال ۹۷ وضعیت 
به  رو  و  یافته  بهبود  مجوزها  صدور 
دانشگاه  ظرفیت  است.  بوده  فزایش  ا
فرهنگیان نیز افزایش یافته و توانستیم 
برای سال ۱۴00 مجوز جذب حدود ۵0 
هزار نیرو )۲۵ هزار نفر از محل کنکور 
سراسری و۲۵ هزار نفر از محل ماده ۲۸ 
استخدامی(  آزمون  همان  یا  ساسنامه  ا

دریافت کنیم. 
توسعه  و  ریزی  برنامه  عاون  م
ادامه  پرورش  و  آموزش  وزارت  نابع  م
انجام  حال  در  مربوط  فرایندهای  اد:  د
است و موافقت های اولیه اخذ شده و 
به زودی دفترچه آن در بخش آزمون 
سنجش  سایت  در  استخدامی  ای  ه

بارگذاری می شود.
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آغاز فرآیند آزمون ارشد از امروز
آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴00 از امروز چهارشنبه ششم مرداد 

به مدت سه روز و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.
روزهای  صبح  نوبت  در   ۱۴00 سال  ارشد  کارشناسی  زمون  آ
چهارشنبه)ششم مرداد(، پنجشنبه)هفتم مرداد( و جمعه)هشتم مرداد( سال 
۱۴00 و براساس اطالعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته 

امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.
مبتال  کرونا  به  که  کرده اند  اعالم  ارشد  آزمون  داوطلب   3۶۷ عداد  ت
هستند، محل برگزاری آزمون متقاضیان با توجه به شهرستان درج شده 
شهرهای  است.تعداد  شده  تعیین  آنان  ثبت نامی  تقاضانامه   3۷ بند  ر  د
میزبان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۱۴00 به نسبت سال گذشته ۱۲۴ 

درصد و تعداد حوزه ها حدود ۵۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد ۶3۴ هزار و ۵۴ داوطلب آزمون در کارشناسی ارشد 

سال ۱۴00 شرکت کردند که ۵3 درصد آنها را زنان تشکیل می دهند.
در روز اول برگزاری آزمون تعداد ۷۲ هزار و 30۶ داوطلب در 3۴ رشته، 
در روز دوم 30۵ هزار و ۹۱3 داوطلب در ۶3 رشته  و در روز سوم نیز تعداد 
۲۵۵ هزار و ۸3۵ داوطلب نیز در ۶3 رشته امتحانی آزمون کارشناسی ارشد 

۱۴00 رقابت خواهند کرد.
آخرین  براساس،  که  کرد  اعالم  کشور  آموزش  سنجش  ازمان  س
انتشار ویروس کرونا و مخاطرات احتمالی آن  اطالعات درباره راه های 
را  زیر  موارد  داوطلبان  می  رود  انتظار  آزمون،  برگزاری  های  حوزه   ر  د
برای حفظ سالمتی خود، سایر متقاضیان و خانواده   و  داده  قرار  مدنظر 

های خود، آن را رعایت کنند.
سازمان سنجش خطاب به داوطلبان کنکور ارشد توصیه کرد:

۱- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد و به موقع در محل 
آزمون حضور یابید. حوزه برگزاری آزمون از ساعت ۶:30 صبح روز برگزاری 

آزمون آماده حضور شما خواهد بود.
۲- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول 

ننمایید.
3- از تردد بی  مورد در محل آزمون جدا خودداری نمایید.

۴- هنگام ورود و خروج به حوزه با دیگر متقاضیان فاصله مناسب 
)حداقل یک متر( را حفظ نمایید.

۵- همراه داشتن ماسک 3 الیه معمولی )بدون فیلتر( و استفاده صحیح 
از آن )از باالی بینی تا زیر چانه(، از ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا 

پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه امتحانی الزامی می باشد.
۶- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری کنید.

جدا  آزمون  حین  در  بینی  و  دهان  چشم،  با  دست ها  تماس  از   -۷
خودداری نمایند.

۸- هنگام عطسه یا سرفه کردن از دستمال کاغذی استفاده نمایید. 
در صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج استفاده کنید(.

طول  در  اجرایی  عوامل  از  ضروری  سوال  داشتن  صورت  در   -۹
اقدام  ماسک  داشتن  و  مناسب  فاصله  رعایت  با  حتما  آزمون  رگزاری  ب

به صحبت نمایید.
۱0- به پیامهایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه 

آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش کرده و به آن عمل کنید.
۱۱- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس می شود 
نظیر صندلی ها، دستگیره درب  ها و شیرآالت سرویس بهداشتی و... خودداری 

نموده و از دستمال کاغذی استفاده کنید.

دستگیری سارقان تصادف های ساختگی
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند سه نفره 

که با ایجاد تصادف های ساختگی زورگیری می کردند، خبر داد.
باره گفت: ساعت ۱0 صبح هفدهم  این  در  قاسم دستخال  کارآگاه  سرهنگ 
تیرماه یکی از شهروندان ضمن تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 خبر یک فقره 

زورگیری را در مسیر جنوب به شمال اتوبان شهید چمران اعالم کرد.
آباد در  با دریافت خبر به سرعت ماموران گشت کالنتری یوسف  وی گفت: 
محل حاضر شدند. شاکی گفت در اتوبان با خودروی سراتو در حال تردد بوده که 
ناگهان یک دستگاه خودروی پراید با سه نفر سرنشین با خودروی او تصادف ساختگی 
ایجاد می کنند. پس از آن هر سه نفر سرنشین از خودرو پیاده شده و اموال آن ها 

را سرقت می کنند.
وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده و ثبت شکایت مال باخته، پرونده برای 
رسیدگی تخصصی در اختیار دایره مبارزه با سرقت های خاص پایگاه سوم آگاهی 
قرار گرفت و در اولین اقدام با بهره گیری از شیوه های نوین و علمی کشف جرم دو 

نفر از سارقان به نام های یوسف و شهروز دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران گفت: بررسی کارآگاهان حاکی از آن بود 
این باند سرقت به صورت سریالی فعالیت می کنند. این افراد برخی از اقدامات خود 
را کتمان می کردند، اما پس از مواجهه با شواهد و مستندات پلیس به بزه انتسابی با 

همدستی یکی از دوستانشان به هویت غفور اعتراف کردند.
در  واقع  ادامه مخفیگاه غفور  در  کارآگاهان  افزود:  کارآگاه دستخال  سرهنگ 
محله« فالح« را شناسایی کرده و پس از هماهنگی قضائی او را در یک عملیاتی 
ضربتی دستگیر و به اداره آگاهی منتقل کردند. او نیز به جرم خود اعتراف و اظهار 
کرد با همدستی دیگر اعضای باند بیش از ۲0 فقره سرقت به شیوه و شگرد تصادف 

ساختگی از شهروندان مرتکب شده است.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی در پایان با بیان اینکه در بررسی سوابق کیفری 
متهمان مشخص شد هر 3 متهم دارای سوابق متعدد در خصوص سرقت به عنف و 
راننده از مسافر هستند، افزود: تا به حال ۱0 تن از مال باختگان شناسایی و کشف 

جزئیات پرونده ادامه دارد.

دستگیری سارق موبایل بیماران بیمارستان »میالد« 
فرمانده یگان حفاظت از اماکن عمومی پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 

سارق حرفه ای در بیمارستان میالد خبر داد.
سرهنگ عباس کرمی راد در این باره گفت: در پی وقوع چند سرقت از بیماران 
بیمارستان »میالد« موضوع رسیدگی به این پرونده در دستور کار ماموران حفاظت 

از اماکن عمومی قرار گرفت. 
وی افزود: ماموران پلیس با انجام بررسی های میدانی و بازبینی دوربین های 

مداربسته سارق جوانی را در بیمارستان میالد تهران شناسایی کردند. 
فرمانده یگان حفاظت از اماکن عمومی پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: ماموران 
یگان حفاظت با اقدامات فنی و حفظ تدابیر امنیتی در یک عملیات سارق 3۲ ساله را 

در یکی از بخش های بیمارستان میالد بازداشت کردند. 
تلفن همراه  به سرقت  با صراحت  پلیسی  بازجویی های  در  متهم  وی گفت: 

بیماران در بخش های مختلف بیمارستان میالد اعتراف کرد. 
به  قانونی  سیرمراحل  برای  متهم  پرونده  گفت:  درپایان  راد  کرمی  سرهنگ 

مراجع قضائی معرفی شد.
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تراشه کامپنیو 1300T مدیاتک معرفی شد؛ مدلی از 
دایمنسیتی 1۲00 برای تبلت 

مدیاتک تراشه ای مبتنی بر دایمنسیتی ۱۲00 به نام کامپنیو ۱300T معرفی 
کرده است که در مقایسه با مدل پیشین خود، از پردازنده ی گرافیکی توانمندتری 

استفاده می کند.
به تراشه ی جدید مدیاتک پرداخته که گویا  GSMArena در گزارشی 
برای استفاده در تبلت  اندرویدی در نظر گرفته شده است. تراشه ی جدید مدیاتک با 
نام کامپنیو ۱300 تی ))۱300T Kompanio در اختیار شرکت های سازنده قرار 
می گیرد و از نظر مشخصات سخت افزاری شباهت بسیاری به دایمنسیتی ۱۲00 دارد.

کامپنیو ۱300T مدل جانشین کامپنیو ۱۲00 با شماره مدل MT۸۱۹۵ خواهد 
بود که در نوامبر سال ۲0۲0 معرفی شد. مدیاتک تنها وظیفه ی طراحی تراشه ی جدید 
را به عهده گرفته و TSMC آن را با فناوری لیتوگرافی ۶ نانومتری به تولید انبوه 
رسانده است. روی تراشه ی کامپنیو ۱300T پردازنده ای ۸ هسته ای قرار می گیرد 

که متشکل شده است از هسته های کورتکس A۷۸ و A۵۵ آرم.
بزرگ ترین تغییر در کامپنیو ۱300T در مقایسه با مدل پیشین را می توان در 
 G۵۷ استفاده از پردازنده ی گرافیکی توانمندتر خالصه کرد؛ در واقع به جای مدل
MC۵ از پردازنده ی گرافیکی ۹ هسته ای MC۹ Mali G۷۷ استفاده شده است 
که می تواند توان پردازشی بیشتری در اختیار کاربران قرار بدهد. تراشه ی جدید 
مدیاتک از مودم ۵G استفاده می کند که قادر به پشتیبانی از باند ۶ گیگاهرتز است.

امکان استفاده از کامپنیو ۱300T در لپ تاپ  نیز وجود دارد و برای این منظور، 
دو  از  پشتیبانی  امکان  که  است  کرده  اضافه  جدید  تراشه ی  به  قابلیتی  دیاتک  م
صفحه نمایش با رزولوشن FHD وجود داشته باشد. برخی از کاربران، لپ تاپ  خود 
را به مانیتوری با ابعاد بزرگ تر متصل می کنند و به همین دلیل، تراشه باید توانایی 

پشتیبانی از بیش از یک صفحه نمایش داشته باشد.
از رزولوشن   ۱300T استفاده شود، کامپنیو از یک صفحه نمایش  تنها  گر  ا
۱۴۴0p با نرخ نوسازی ۱۲0 هرتز پشتیبانی می کند و حتی قادر است ویدئوهای 
+HDR۱0 را به نمایش بگذارد. در کامپنیو ۱300T از نوعی APU استفاده شده 
است که ویژگی هایی مانند AI-PQ را برای افزایش کیفیت تصاویر و همچنین 
دریافت فرمان صوتی فعال می سازد. تراشه ی جدید مدیاتک قادر است از دوربینی 
با حسگر ۱0۸ مگاپیکسلی پشتیبانی کند و امکان ضبط ویدئو در حالت ۴K و ۶0 
فریم بر ثانیه را فراهم سازد. ضبط ویدئوی HDR در رزولوشن ۴K نیز میسر شده 
است و شرکت سازنده می تواند این ویژگی را در محصول خود به کار ببرد. مودم 
موجود در تراشه عالوه بر پشتیبانی از ارتباطات ۵G، می تواند شرایطی فراهم سازد 
که کاربر با تأخیر بسیار کم به اجرای بازی  بپردازد. کامپنیو ۱300T قادر به پشتیبانی 

از ارتباطات Wi-Fi ۶ و بلوتوث ۵.۲ است.
بین  زمانی  بازه ی  در  مدیاتک  تراشه ی جدید  با  تبلت  اولین  نتظار می رود  ا
جوالی تا سپتامبر معرفی و روانه ی بازار شود. البته مدیاتک این موضوع را تأیید یا 
تکذیب نکرده است؛ اما افشاگری گفته که اولین محصول مجهز به تراشه ی کامپنیو 
۱300T احتماال آنر وی ۷ پرو خواهد بود. انتظار می رود آنر وی ۷ پرو در اواسط ماه 
آگوست رونمایی شود.شرکت تحلیلی کانترپوینت در مورد عملکرد سازندگان تراشه ها 
و قطعات نیمه رسانا گزارشی منتشر کرده است که مشخص می سازد سهم مدیاتک از 
بازار تراشه  افزایش یافته و به 3۷ درصد رسیده است. البته دلیل اصلی چنین اتفاقی 
کاهش سهم شرکت  های سیلیکون )زیرمجموعه ی هواوی( عنوان شده که پس از 

تحریم های ایاالت متحده، بخش قابل توجهی از بازار خود را از دست داد.
با کاهش سهم شرکت  های سیلیکون، فرصتی فراهم شد تا شرکت هایی مانند 
کوالکام، اپل و Unisoc فرصتی برای رشد بیشتر در بازار داشته باشند. در این بین، 
بیش از 30 گوشی هوشمند مجهز به تراشه ی دایمنسیتی شده اند و انتظار می رود 

تعداد آن ها در آینده افزایش یابد.
مدیاتک می خواهد وارد عرصه های دیگر شود و حضور پررنگ تری در برخی 
از بازارها داشته باشد. در گزارش ذکر شده است که اکثر تلویزیون های هوشمند از 
مودم Wi-Fi ساخت مدیاتک استفاده می کنند. استفاده از مودم مدیاتک تنها به 
تلویزیون های هوشمند خالصه نمی شود و بسیاری از گجت های هوشمندی که قادر 

به دریافت فرمان صوتی هستند نیز از مودم این شرکت برخوردار شده  اند.

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

وزیر آموزش و پرورش:
حضور در مدرسه منوط به تصمیم ستاد ملی کرونا است

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حضور دانش آموزان 
از اول مهر در مدارس الزامی است؟ اظهار کرد: باید ستاد ملی کرونا در این باره تصمیم 
بگیرد البته مطالعات گسترده جهانی و تجربه غالب کشورها حاکی از آن است که مخاطره 
ای متوجه دانش آموزان نیست اما دور بودن از مدرسه مخاطرات قطعی دارد. همه تالش 

ها در جهت آموزش باکیفیت است.
محسن حاجی میرزایی در حاشیه مراسم افتتاحیه سی و پنجمین اجالس مدیران و 
روسای آموزش و پرورش سراسر کشور که در اردوگاه باهنر برگزار شد درباره روند بازگشایی 
مدارس گفت: الزم است تمهیدات بیشتری بیندیشیم و نیروی انسانی را برای کار موثرتر 

تجهیز و سناریوهای مختلف را مرور کنیم. 
وی افزود: بازگشایی مدارس، همزمان با تغییر دولت است و نگرانیم که تغییر دولت 
به شروع سال تحصیلی آسیب بزند. یک هدف از برگزاری این اجالس همین است . تغییر 
دولت یک نقطه عطفی است. طی سال های گذشته تالش هایی کرده و اقداماتی را انجام 

داده ایم و می خواهیم مجموعه اقدامات را مرتب و یافته ها را دسته بندی کنیم تا برای 
شروعی دیگر آماده شویم. یک سال تحصیلی تمام شده و سال جدیدی قرار است، آغاز شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تقریبا 30 درصد از مدارس جمعیت کمتر از ۵0 
دانش آموز دارند و به شرط رعایت فاصله اجتماعی بدون مشکل می توانند سال تحصیلی 
را حضوری آغاز کنند، گفت: برخی مدارس در شهرها تراکم باالتری دارد و اگر ملزم به 
رعایت فاصله اجتماعی باشیم، دانش آموزان را در طول هفته تقسیم می کنیم. سال گذشته 
هم تجربه کسب کرده ایم و دستورالعمل مقامات بهداشتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: واکسیناسیون معلمان و رانندگان سرویس مدارس نیز در دستورکار 
است. قرار است واکسیناسیون معلمان از روز عید سعید غدیر آغاز شود و برای رانندگان 
سرویس هم به محض کالس بندی و مشخص شدن مسیر تردد دانش آموزان، قبل از 

شروع سال تحصیلی واکسیناسیون انجام خواهد شد.
حاجی میرزایی افزود: به جهت اینکه با اضافه کردن معلمان غیردولتی، یک میلیون 
و ۲00 هزار پرسنل فرهنگیان داریم، هماهنگی هایی شده تا این امر قبل از پایان مرداد 

انجام شود.
مسئولیت  چون  گفت:  واکسیناسیون  برای  اقدام  و  نام  ثبت  چگونگی  درباره  وی 
انجام این کار برعهده وزارت بهداشت است، دکتر رئیسی  سخنگوی ستاد ملی کرونا در 
اجالس شرکت و کیفیت و نحوه اجرا را بیان می کند البته تالش می شود قبل از شروع 

سال تحصیلی انجام شود.
حاجی میرزایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حضور دانش آموزان از اول 
مهر در مدارس الزامی است؟ اظهار کرد: باید ستاد ملی کرونا در این باره تصمیم بگیرد 
البته مطالعات گسترده جهانی و تجربه غالب کشورها حاکی از آن است که مخاطره ای 
متوجه دانش آموزان نیست اما دور بودن از مدرسه مخاطرات قطعی دارد. همه تالش ها 

در جهت آموزش باکیفیت است.
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یک  نان:  ا جو نیای  د
اظهار  اقتصادی  ارشناس  ک
هزار   300 تمام  اگر  رد:  ک
با  دولت  بودجه  تومان کسری  یلیارد  م
چاپ پول تامین شود، تورم ساالنه ۷0 
تا ۸0 درصد می شود اما اگر بیشتر این 
کسری با آزادسازی نرخ ها، درآمدهای 
شود،  تامین  اوراق  فروش  و  الیاتی  م
 3۵ تا  آن  نرخ  و  می شود  کم تر  ورم  ت

درصد کاهش می یابد.
میثم  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
زنده  مه  برنا یک  در  نی  خا اشم  ه
نداز  ا چشم  تحلیل  به  ینستاگرامی  ا
و  پرداخت  تورم  و  کالن  قتصاد  ا
که  است  این  من  بینی  پیش  فت:  گ
هزار   ۴0 تقریبا  بورسی  ودروسازان  خ
میلیارد تومان زیان خواهند داشت که 
با حمایت های  را  زیان  این  نیز  دولت 
خود از جیب مردم تامین می کند. این 
حمایت های  اگر  که  است  حالی  ر  د
دولت به صورت شفاف و پرداخت یارانه 
نقدی باشد، نه تنها هیچگونه لطمه و 
بلکه  نمی کند  وارد  اقتصاد  به  ضرری 

سودآور نیز می شود. 
وی افزود: امسال دولت با تقریبا 
300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
مواجه است که این کسری را با فروش 

در  می کند.  تامین  پول  چاپ  و  وراق  ا
این زمینه، دولت می تواند با حذف ارز 
۴۲00 تومانی، آزادسازی قیمت خودرو، 
مالیاتی  درآمدهای  و...  سیمان  والد،  ف
و فروش محدود اوراق کسری بودجه 

خود را تامین کند.
بیان  با  اقتصادی  کارشناس  ین  ا
کنترل  ز  ا ید  با جدید  دولت  ینکه  ا
فاصله  بورسی  شرکت های  رزش  ا
ر  هزا  300 تمام  اگر  گفت:  گیرد،  ب
چاپ  با  بودجه  کسری  تومان  یلیارد  م

تا   ۷0 ساالنه  تورم  شود،  تامین  ول  پ
این  بیشتر  اگر  اما  ۸0 درصد می شود 
کسری با آزادسازی نرخ ها، درآمدهای 
شود،  تامین  اوراق  فروش  و  الیاتی  م
 3۵ تا  آن  نرخ  و  می شود  کم تر  تورم 

درصد کاهش می یابد.
این اظهارات کارشناسی درحالی 
است که آخرین اعالم مرکز آمار از نرخ 
تورم در چهارمین ماه سال جاری حاکی 
از آن است که نرخ تورم ساالنه تیر ماه 
۱۴00 برای خانوارهای کشور به ۴۴.۲ 

درصد رسیده که نسبت به همین اطالع 
در ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش را 

نشان می دهد.
در این زمینه، وحید شقاقی، یک 
با  بود  اقتصادی دیگر گفته  کارشناس 
اقتصاد  در  موجود  ناترازی های  جود  و
تجارت  بانکی،  نظام  ناترازی  چون 
فعال  تورم  روند  بودجه  و  ارجی  خ
شدن  کاهشی  و  بود  خواهد  عودی  ص
و  اصالحی  سیاست های  به  نرخ  ین  ا

برنامه های دولت جدید بستگی دارد.

استقبال متخصصین از طرح افق موسسه اعتباری ملل
متخصصین، با طرح افق موسسه اعتباری ملل به حرفه ی خود رونق بخشیدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این 
موسسه در راستای حمایت از فعالیت متخصصین نسبت به 
اعطای تسهیالت تا سقف ۲0 میلیارد ریال در قالب تسهیالت 

مرابحه و اجاره به شرط تملیک اقدام می نماید.
این گزارش می افزاید: پزشکان، مسئولین داروخانه ها، 
وکال و مهندسین، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طالق 

می توانند، برای تامین سرمایه در گردش و خرید لوازم مصرفی، تعمیر و بازسازی محل 
فعالیت، خرید کاالهای سرمایه ای )خرید ماشین آالت و تجهیزات و نیز خرید محل 

کار( تا مبلغ ۲0 میلیارد ریال با بازپرداخت ۱ تا ۵ ساله از این تسهیالت بهره مند شوند.
گفتنی است بنا به استقبال متخصصین از این طرح، موسسه اعتباری ملل عالوه 

بر افزایش صنوف مختلف نسبت به افزایش مبلغ تسهیالت نیز مبادرت نموده است.
متخصصین محترم برای اطالع از شرایط و نحوه پرداخت تسهیالت به شعب 

موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور مراجعه نمایند.

مدیرعامل بانک کشاورزی:
سامانه بازارگاه در نوع خود، کاری جدید و دستاورد بزرگی است

نشست بررسی راهکارهای بهبود خدمات سامانه بازارگاه و تبادل نظر درباره ارتقای 
عملکرد این سامانه، با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازرسی کل 

کشور در بانک کشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، در این جلسه 
که با حضور غالمعباس ترکی معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل 
کشور، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، امید گیالنپور 
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، کریم 
احمدی صومعه رئیس مرکز اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی ، مدیران و 
کارشناسان بانک کشاورزی و شرکت گسترش فناوری های نوین در بانک کشاورزی 
برگزار شد، روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک اظهار داشت: تالش برای ایجاد سامانه 
بازارگاه با هدف ساماندهی وضعیت تامین و توزیع نهاده های دامی از سه سال پیش 
توسط بانک کشاورزی با همیاری دستگاه های مرتبط آغاز شد و امروز تعداد کثیری از 

فعاالن بخش کشاورزی در آن مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: سامانه بازارگاه در نوع خود، کاری جدید و دستاورد بزرگی است که عالوه 
بر جنبه مدیریتی و تنظیمات، مستقیما یک سامانه بزرگ تجارت الکترونیک برخط است 
که با کمترین مشکل، با قابلیت شفاف سازی و پایش تمام مراحل کار در حال خدمت 

رسانی است و مرتبا به روز رسانی و ارتقا داده می شود.
این گزارش می افزاید: در این نشست ، نحوه عملکرد سامانه بازارگاه، امنیت این 
سامانه، امکانات سامانه، تعداد کاربران فعلی ، حجم معامالت و … تشریح و درباره 

راهکارهای بهبود و توسعه خدمات ، تبادل نظر شد.

طرح فرشتگان سالمت به آذربایجان رسید
تقدیر بیمارستان طالقانی تبریز از حمایت کادر درمان در بانک آینده

تسهیالت  اعطای  در خصوص  آینده  بانک  اقدام  از  تبریز  طالقانی  یمارستان  ب
از فرشتگان  بیمارستان در قالب طرح »حمایت  این  ا شرایط آسان به کادر درمان  ب

سالمت«، قدردانی کرد.
دکتر احد اسالمی، مدیر مرکز آموزشی درمانی بیمارستان طالقانی تبریز ضمن 
اعطای لوح های تقدیرنامه ، به صورت جداگانه از دکترمحمد فطانت، مدیرعامل بانک 
آینده و هم چنین رئیس شعبه »تبریز- خیابان راه آهن«، به عنوان نمایندگان بانک آینده، 

تشکر و قدردانی کرد.
در این پیام، دکتر اسالمی، رئیس بیمارستان، ضمن گرامی داشت “تالش همکارانی 
که در سنگر خدمت به مردم در راستای اهداف سازمانی، خالصانه از هیچ کوششی دریغ 
نمی ورزند،” از سرمایه انسانی بانک آینده که “با صبر و متانت مثال زدنی، طی مراجعات 
متعدد و حضور در بیمارستان طالقانی تبریز، جهت ارائه وام به کادر درمان درگیر کرونا، 

نهایت همکاری را نموده اند،” قدردانی کرد.
طرح »حمایت از فرشتگان سالمت« بانک آینده از اسفندماه ۱3۹۹، با هدف قدردانی 
از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با همه گیری بیماری کرونا و در قالب 
اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای کادر درمانی کشور، طراحی و 
عملیاتی شد. طی این طرح، تسهیالتی به مبلغ ۲00 )دویست( میلیون ریال به ازای هر 
فرد، با نرخ ۱۵ )پانزده( درصد و بازپرداخت 3۶ ماهه )با اقساط ماهیانه(، به صورت مستقیم 

به حساب متقاضیان، واریز شد.

توضیحات بانک دی در خصوص بازگشایی نماد در بورس
سخنگوی سهام بانک دی در خصوص توقف نماد این بانک در بورس و بازگشایی 

آن توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، علیرضا محمدی گفت: با عنایت به اینکه 
پیش بینی می شد تهیه و تنظیم صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱3۹۹ بانک 
دی تا تاریخ مقرر )انتهای تیرماه سال جاری( نهایی نشود، به منظور پیشگیری از توقف 
نماد در این خصوص، مکاتبه الزم جهت دریافت حداکثر مهلت ارائه صورت های مالی 
با شرکت فرابورس صورت پذیرفت ولی با توجه به تعطیالت اعالمی اخیر از سوی ستاد 
ملی کرونا، اقدامات اداری آن در سازمان بورس با تأخیر مواجه شد که موجبات توقف 

نماد بانک را فراهم آورد.
وی ادامه داد: در همین راستا و بابت دریافت مهلت و تسریع در بازگشایی نماد، 
پیگیری های الزم در دست اقدام بوده و متعاقباً نتیجه به سهامداران محترم اطالع رسانی 

خواهد شد.

حضور بیمه حافظ در جشنواره اسب اصیل عرب
دومین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در اردبیل با حمایت شرکت بیمه 

حافظ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه حافظ، این جشنواره ملی با شرکت ۱۲0 راس 
اسب از اقصی نقاط کشور به مدت سه روز و با انتخاب اسب های برتر به پایان رسید. 

ابوالفضل حیدرنژاد سرپرست بازاریابی شرکت بیمه حافظ با بیان اینکه حمایت از 
ورزش اصیل اسب سواری از برنامه های این شرکت می باشد اظهار کرد: باتوجه به 
اینکه پرورش اسب تبدیل به یک صنعت موفق و با ارزش مادی و  معنوی باال در سطح 
کشور شده است ،شرکت بیمه حافظ را بر آن داشت تا درجهت پوشش سرمایه گذاری 
مطمئن برای مالکان اسب ها و مجموعه های پرورش و نگهداری اسب بیمه نامه هایی 
را ارائه دهد تا مالکان این اسب های زیبا با آرامش خاطر به پرورش و نگهداری این 

اسب های اصیل و زیبا روی اورند.
حیدرنژاد با بیان اینکه: بیمه حافظ در راستای حفظ منافع مالکان و همچنین 
حمایت از ورزش اسب سواری، مالکان و باشگاه داران نسبت به صدور بیمه نامه های 

مرتبط اقدام نموده است.

کارشناس خسارت سرپرستی استان کرمانشاه به قله سبالن صعود کرد
پوریا احمدی، کارشناس خسارت سرپرستی استان کرمانشاه، طبق برنامه ریزی 
قبلی، در روز پنجشنبه، 3۱ تیر ۱۴00 و هم زمان با آغاز دهه امامت و والیت به بام 

استان اردبیل صعود کرد.
به گزارش روابط عمومی و اعالم مدیر اداری و پشتیبانی بیمه کوثر، احمدی فتح 

قلل مرتفع کشور را در کارنامه دارد و افتخاری برای بیمه کوثر است.
ابوالفضل شهابی وش افزود: وی با شعار تربیت بدنی بیمه کوثر با عنوان »ورزش، 
انرژی، زندگی« این صعود را آغاز کرد و در پایان نیز پرچم شرکت بیمه کوثر را بر فراز 

سبالن، سومین قله مرتفع ایران به اهتزاز درآورد.

“گام” های شما برای بیمه سامان ارزشمند است
شرکت بیمه سامان با همکاری یک استارت آپ، خدمتی نوین را معرفی کرده 
تا همزمان با کمک به حفظ سالمت بیمه گذاران، نفع آنها از سرمایه گذاری در بیمه 

های عمر را نیز افزایش دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، اپلیکیشن »پیگام« به تازگی با 
اتصال به نرم افزار بیمه سامان، تعداد قدمهایی که هر بیمه گذار عمر در دوره زمانی 
مشخص بر میدارد را به »اعتبار« تبدیل کرده و آن را به اندوخته بیمه گذار می افزاید.

مدیر بازاریابی و مطالعات بازار بیمه سامان در همین رابطه با بیان این که 
تالش برای حفظ سالمت بیمه گذاران یکی از اولویت های ماست، گفت: این کار 
نه تنها یک مسئولیت اجتماعی در قبال عموم بیمه گذاران است، بلکه در بلندمدت 

با کاهش شدت مرگ و میر، منافعی نیز برای شرکت خواهد داشت.
پویا رسولی به این که اپلیکیشن »پیگام« تعداد قدم های هر بیمه گذار را 
شمارش کرده و آن را در یک فرایند مشخص ارزش گذاری می کند، ادامه داد: 
ارزیابی ما نشان می دهد به طور متوسط یک فرد نرمال در طول سال ۱.۵ میلیون 
قدم بر میدارد و می تواند به این طریق حدود 3۶۹ هزار تومان به اندوخته بیمه 

عمر خود اضافه کند.

افزایش مالیم قیمت نفت در بازار جهانی
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی با پیش بینی سرمایه 

گذاران از کمبود عرضه و رشد نرخ واکسیناسیون کووید ۱۹ افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت با 3۴ سنت معادل 0.۴۶ درصد افزایش، به 
۷۴ دالر و ۸۴ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه با 0.۵ درصد 

افزایش بسته شده بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲0 سنت معادل 0.۲۸ 
درصد افزایش، به ۷۲ دالر و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا 

روز دوشنبه با ۱۶ سنت کاهش بسته شده بود.
شاخص های قیمت نفت حتی پس از این که آمریکا درباره سفر به اسپانیا و 
پرتغال به دلیل افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ هشدار سفر صادر کرد، افزایش 
پیدا کردند. یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت: محدودیتهای گسترده تر سفر به 
دلیل شیوع باالی کرونای دلتا و افزایش سریع آمار داخلی ابتال رفع نخواهند شد.

جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار آسیا اقیانوسیه در شرکت OANDA در 
یادداشتی نوشت: قیمتهای نفت پس از این که ریزش دوشنبه هفته گذشته را 
جبران کردند، هفته جاری در مسیر احیا قرار می گیرند. هر دو شاخص احتماال 
به تحکیم رشد اخیرشان ادامه می دهند به خصوص که نوسان بازار نسبت به 

هفته گذشته کمتر شده است.
در یک نشانه تشویق کننده برای تقاضا برای سوخت، انگلیس روز 
دوشنبه پایینترین رکورد روزانه آمار مبتالیان جدید کووید ۱۹ را از چهارم 
ژوییه به این طرف گزارش کرد که نشان می دهد افزایش اخیر موارد ابتال به 

اوج خود رسیده است.
تحلیلگرانی که آمار رفت و آمدها را دنبال می کنند، نسبت به قوی ماندن 
تقاضا برای سوخت مطمئن هستند و روی واکسیناسیون برای اجتناب از وضع 
قرنطینه های جدید حساب می کنند.انتظار می رود بازارهای جهانی با وجود 
تصمیم گروه اوپک پالس برای افزایش تولید ماهانه تا پایان امسال، همچنان 
دچار کمبود عرضه بمانند. تحلیلگران گروه ANZ ریسرچ اعالم کردند آمار 
قوی ترافیک جاده ای در مناطق بزرگ نشان می دهد که رشد موارد ابتال 

تاثیر حداقلی بر رفت و آمد داشته است.
بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران منتظر گزارش هفتگی موسسه 
امریکن پترولیوم در روز سه شنبه و اداره اطالعات انرژی آمریکا در روز چهارشنبه 
برای ارزیابی وضعیت تقاضا هستند. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی 
کردند ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲3 ژوییه، حدود 3.۴ میلیون بشکه 

و ذخایر بنزین ۴00 هزار بشکه کاهش پیدا کرده است.

اقدامات صنعت نفت برای احیای هورالعظیم 
وزارت نفت پس از استقرار دولت یازدهم با آغاز توسعه میدان نفتی آزادگان 
در سال ۱3۹3، فعالیت های گسترده ای برای احیای هورالعظیم انجام داد و فراتر 

از تعهدات خود در این زمینه تالش کرد.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت نفت، اداره کل روابط عمومی وزارت 
نفت ضمن رد برخی ادعاها در یک برنامه تلویزیونی درباره مجوز خشک شدن 
بخشی از تاالب هورالعظیم به دلیل فعالیت های نفتی و جلوگیری وزارت نفت 

از ورود آب به حوضچه ها، توضیحاتی به منظور تنویر افکار عمومی ارائه داد.
در این توضیحات آمده که خشکاندن بخشی از هور مربوط به سال های 
۱3۸۸ بوده است و اتفاقاً وزارت نفت پس از استقرار دولت یازدهم و با توجه به 
خلع ید شرکت چینی از توسعه میدان نفتی آزادگان در سال ۱3۹3، فعالیت های 
گسترده ای برای احیای هورالعظیم انجام داد و فراتر از تعهدات خود در این 
زمینه تالش کرد.خوب است مدعیان دست کم با سند و ارائه ادله و به طور واضح 
سخن بگویند، نه اینکه در فضای ملتهب خوزستان، با اظهاراتی ناقص و مبهم 

به حواشی این التهاب دامن بزنند.
این افراد در حالی مدعی اند وزارت نفت در ماجرای سیل فروردین ۹۸ 
مانع ورود آب به هور شده است که این موضوع هرگز صحت ندارد و همه 
دستگاه های مسوول در آن ماجرا به نهایت همکاری صنعت نفت برای کنترل 

سیالب حتی به قیمت زیرآب رفتن تاسیسات خود اذعان دارند.  
وزارت نفت با دوراندیشی نسبت به حفظ محیط زیست به ویژه در تاالب 
بین المللی هورالعظیم پس از سال ۱3۹۲ با اختصاص صدها میلیارد ریال بودجه 
مازاد، هرگونه فعالیت نفتی در این منطقه را منطبق با استانداردهای محیط زیستی 
و براساس سیاست توسعه پایدار مدنظر داشته و اساساً توسعه نفت در هور در 
ردیف توسعه در مناطق دریایی قرار گرفته است. با این اوصاف عجیب است 
عده ای بدون کمترین اطالع از این موضوع، مدعی اند وزارت نفت برای ارزان 

تمام شدن پروژه های نفتی مجوز خشکاندن هور را صادر کرده است.
به طور کامل روشن است که این ادعاها براساس اطالعات ناقص و 
برخی شنیده ها از یک تصمیم نادرست در سال ۱3۸۸ مطرح شده و مدعیان 
از ابطال این طرح در سال ۱3۹3 و تالش ها برای احیای هور توسط وزارت 
نفت بی اطالع بوده اند. ای کاش مجری برنامه تلویزیونی یاد شده در همان 
برنامه، مستندات این ادعا را طلب می کرد و اجازه بیان سخن بدون سند و 

ایجاد انحراف در افکار مخاطبان را نمی داد.

چاپ پول و افزایش تورم؛

دولت جدید و کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه 
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زیر نظر: بهراد مومنی

افزایش مالیم قیمت نفت در بازار جهانی
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی با پیش بینی سرمایه گذاران 

از کمبود عرضه و رشد نرخ واکسیناسیون کووید ۱۹ افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت با 3۴ سنت معادل 0.۴۶ درصد افزایش، به ۷۴ دالر و 
۸۴ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه با 0.۵ درصد افزایش بسته شده بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲0 سنت معادل 0.۲۸ درصد 
افزایش، به ۷۲ دالر و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه 

با ۱۶ سنت کاهش بسته شده بود.
شاخص های قیمت نفت حتی پس از این که آمریکا درباره سفر به اسپانیا و 
پرتغال به دلیل افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ هشدار سفر صادر کرد، افزایش پیدا 
کردند. یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت: محدودیتهای گسترده تر سفر به دلیل 
شیوع باالی کرونای دلتا و افزایش سریع آمار داخلی ابتال رفع نخواهند شد. جفری 
هالی، تحلیلگر ارشد بازار آسیا اقیانوسیه در شرکت OANDA در یادداشتی نوشت: 
قیمتهای نفت پس از این که ریزش دوشنبه هفته گذشته را جبران کردند، هفته 
جاری در مسیر احیا قرار می گیرند. هر دو شاخص احتماال به تحکیم رشد اخیرشان 
ادامه می دهند به خصوص که نوسان بازار نسبت به هفته گذشته کمتر شده است.

در یک نشانه تشویق کننده برای تقاضا برای سوخت، انگلیس روز دوشنبه 
پایینترین رکورد روزانه آمار مبتالیان جدید کووید ۱۹ را از چهارم ژوییه به این طرف 

گزارش کرد که نشان می دهد افزایش اخیر موارد ابتال به اوج خود رسیده است.
تحلیلگرانی که آمار رفت و آمدها را دنبال می کنند، نسبت به قوی ماندن تقاضا 
برای سوخت مطمئن هستند و روی واکسیناسیون برای اجتناب از وضع قرنطینه 

های جدید حساب می کنند.
انتظار می رود بازارهای جهانی با وجود تصمیم گروه اوپک پالس برای افزایش 
تولید ماهانه تا پایان امسال، همچنان دچار کمبود عرضه بمانند. تحلیلگران گروه 
ANZ ریسرچ اعالم کردند آمار قوی ترافیک جاده ای در مناطق بزرگ نشان می 

دهد که رشد موارد ابتال تاثیر حداقلی بر رفت و آمد داشته است.
بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران منتظر گزارش هفتگی موسسه امریکن 
برای  انرژی آمریکا در روز چهارشنبه  اداره اطالعات  ترولیوم در روز سه شنبه و  پ
ارزیابی وضعیت تقاضا هستند. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند 
ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲3 ژوییه، حدود 3.۴ میلیون بشکه و ذخایر 

بنزین ۴00 هزار بشکه کاهش پیدا کرده است.
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

زیان سنگین شرکت های ریلی در دوران کرونا؛
فروش بلیت قطار متوقف شد!

رصد و بررسی سایت های فروش بلیت قطار نشان می دهد که با وجود 
مراجعه متقاضیان و مسافران برای خرید، هیچ بلیتی برای فروش در تاریخ های 
دهم مرداد به بعد بارگذاری نشده است و اطالعیه ای هم از سوی راه آهن و رجا 
مبنی بر پیش فروش بلیت تاکنون اعالم نشده و در این شرایط مسافران برای 

تهیه بلیت در تاریخ های دهم مرداد به بعد بالتکلیف مانده اند.
در شرایطی که ایرالین ها پس از اخذ تسهیالت اول کرونایی، مقدمات 
دریافت وام دوم را نیز تدارک دیده اند، همزمان قیمت بلیت را به صورت غیر 
قانونی و برخالف دستور وزیر راه برای کاهش قیمت ها، باال  برده اند، به طوری 
که در برخی از مسیرها ۵00 هزار تومان به قیمت بلیت اضافه شده، هنوز یک 

نقل ریلی کشور  اکثر شرکت های حمل و  به  از تسهیالت کرونایی  ریال هم 
پرداخت نشده است. این در حالی است که طبق اظهارات رییس انجمن صنفی 
بخش ریلی حتی در بخش قطارهای حومه ای نیز فقط ۱۲درصد بهای تمام شده 
از مسافر اخذ می شود و هنوز یارانه انباشت شده از سال های گذشته به راه آهن 

و رجا پرداخت نشده است.
در این شرایط به نظر می رسد علی رغم آنکه وزارت راه و شهرسازی با مبانی 
افزایش قیمت بلیت قطار موافق است اما عماًل ترتیبی اتخاذ کرده تا تاریخ اعمال 

آن به دولت بعد موکول شود.
در این راستا حتی گفته می شود کمیته فرعی شورای عالی ترابری با افزایش 

تا سقف ۶0 درصدی بهای پایه بلیت قطار موافقت کرده  است.
رجبی مدیرعامل رجا ضمن تایید تلویحی افزایش بهای بلیت اعالم کرد 
که وزیر راه و شهرسازی دستور برگزاری نشست شورای عالی ترابری جهت 

تصویب پیشنهاد کمیته فرعی را داده است.
گویا هفته گذشته شرکت های ریلی در حضور وزیر راه به این نتیجه رسیده  
بودند که در ازای توافق بر سر افزایش حداقل ۴0 درصدی بهای میانگین پایه 

بلیت، برای ۱0 روز ابتدای مرداد بلیت قطار را عرضه کنند.  
رصد و بررسی سایت های فروش بلیت قطار نیز نشان می دهد که با وجود 
در  فروش  برای  بلیتی  هیچ  بلیت،  خرید  برای  مسافران  و  متقاضیان  راجعه  م
از سوی  اطالعیه ای هم  و  نشده است  بارگذاری  بعد  به  مرداد  اریخ های دهم  ت
راه آهن و رجا مبنی بر پیش فروش بلیت تاکنون اعالم نشده و در این شرایط 
مسافران برای تهیه بلیت در تاریخ های 

دهم مرداد به بعد بالتکلیف مانده اند.
در حالی که پس از افزایش قیمت 
با  و همچنین  بلیت هواپیما  توجه  ابل  ق
پروتکل های  سختگیرانه  رعایت  وجه  ت
بهداشتی در قطارها، تقاضا برای سفرهای 
پیک  روزهای  در  یافته  افزایش  یلی  ر
سفر در فصل تابستان قرار داریم، امکان 
دیگر  هفته  یک  از  قطار  بلیت  رید  خ
وجود ندارد و گفته می شود تا زمانی که 
وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران بررسی مشکالت 
شرکت های ریلی را در دستور کار قرار 
ندهد، فروش بلیت متوقف خواهد ماند.

سازمان  رییس  جوانان:  نیای  د
بورس و اوراق بهادار گفت: به طور حتم 
دامنه نوسان با تغییر همراه می شود و 
دامنه  این  روی  بر  بورس  عامالت  م
نوسان کنونی مثبت و منفی پنج درصد 

متوقف نخواهد ماند.
روز  دهنوی  دهقان  حمدعلی  م
با  گو  و  گفت  در  )سه شنبه(  ذشته  گ
رسانه ها به نظرات مطرح شده در زمینه 
افزایش دامنه نوسان اشاره کرد و افزود: 
بنده همیشه و حتی در زمانی که هنوز 
اعالم  بودم  نشده  بورس  سازمان  ارد  و
کرده ام، بیشتر از همه افرادی که معتقد 
به افزایش دامنه نوسان هستند، به این 

موضوع اعتقاد دارم. 
گذشته  سال  داشت:  اظهار  ی  و
در  محدودیت  ایجاد  برای  صمیمی  ت
دامنه نوسان اتخاذ شد که همان زمان 
است،  موقتی  اقدام  این  کردیم  عالم  ا
بعد از عبور از این شرایط خاص بازار، 
دامنه نوسان را به حالت عادی یا دامنه 

بزرگتر باز می گردانیم.
کرد:  خاطرنشان  دهنوی  هقان  د
برنامه ما این بود که مسیر  تغییر دامنه 
به   ۶ مثبت  و  دو  منفی  از  را  وسان  ن
باز کردن دامنه  صورت تدریجی برای 
نوسان ادامه دهیم، برای اجرایی شدن 
این اقدام باید به صورت تدریجی ارقام 
کوچک مانند نیم درصد به دامنه نوسان 
اضافه می کردیم و اگر این مسیر را ادامه 
می دادیم اکنون دامنه نوسان را به مثبت 

و منفی ۵.۵ یا ۶ درصد رسانده بودیم.
اوراق  و  بورس  سازمان  ییس  ر
بهادار با بیان اینکه وقفه ای در راستای 
شد،  ایجاد  تصمیم  این  شدن  جرایی  ا
گفت: از مرکز پژوهش سازمان بورس 
درخواست کردیم تا در خصوص تغییر 
صورت  به  را  تحقیقاتی  نوسان  امنه  د
اساسی انجام دهد و در نهایت براساس 
مطالعات و بررسی های صورت گرفته 
یک طرح کامل در این زمینه ارائه شود تا 
تضمین کننده بهترین حالت در خصوص 

دامنه نوسان و به نفع بازار باشد.

مطالعه  این  قاعدتا  افزود:  ی  و
اینکه  مانند  سواالتی  جوابگوی  اید  ب
مثبت  به  نوسان  دامنه  افزایش  با  یا  آ
و منفی ۱0 درصد یا ۱۵ درصد زمینه 
ایجاد تعادل در معامالت بازار و ارتقای 
عملکرد و کارایی بازار فراهم می شود 

یا خیر؟ باشد.
دهقان دهنوی با تاکید بر اینکه در 
این زمینه باید برنامه ریزی های درستی 
صورت بگیرد تا شاهد تاثیر منفی آن بر 
معامالت بازار نباشیم، گفت: با تکمیل 
آن طرح، یک نقشه راه و هدف مطلوب 
خواهیم  اختیار  در  خصوص  این  ر  د
آن  به  رسیدن  برای  قاعدتا  اشت،  د
شوک  ایجاد  از  جلوگیری  نیز  و  قطه  ن
در معامالت بازار باید دامنه نوسان به 

صورت تدریجی  تغییر پیدا کند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با بیان اینکه در این نقشه راه به عنوان 
مثال ممکن است به صورت ماهانه نیم 
یا یک درصد دامنه نوسان را تغییر دهیم، 
گفت: اول باید اجازه بدهیم این مطالعه 
و مدل کامل شود و به اندازه کافی در 
معرض ارزیابی و نقد صاحب نظران قرار 
این  از آن هم ممکن است  بعد  گیرد،  ب
تغییرات  از  برخی  ایجاد  نیازمند  قدام  ا
باید  باشد که  ر روی سامانه معامالت  ب
این  زمینه  در  الزم  های  ریزی  رنامه  ب
تغییرات صورت بگیرد تا بتوان در مدت 
۶ ماه یا یک سال تغییرات مدنظر بر روی 
دامنه نوسان را اجرایی کنیم و به هدف 

مشخص شده برسیم.

وی در پایان اعالم کرد: به طور 
می  همراه  تغییر  با  نوسان  دامنه  تم  ح
این  روی  بر  بورس  معامالت  و  شود 
دامنه نوسان کنونی مثبت و منفی پنج 

درصد متوقف نخواهد ماند.
به گزارش دنیای جوانان، با شتاب 
بورس،  شاخص  نزولی  روند  رفتن  گ
مسووالن  سوی  از  مهمی  صمیمات  ت
کاهش  برای  سرمایه  بازار  در  اضر  ح
نوسان های ایجاد شده در بازار، کاهش 
ترس سهامداران از تداوم روند نزولی بازار 
و جبران ضرر و زیان های سهامداران 
اعمال شد که در این راستا تغییر دامنه 
پنج  مثبت  و  منفی  از  بورس  وسان  ن
تاثیرگذارترین  ه مثبت ۶ و منفی دو   ب
تصمیمی بود که در میان مصوبه های 

شورای عالی بورس قرار داشت.
اتخاذ  جدید  تصمیمات  دنبال  ه  ب
 )  ۹۹ بهمن ماه   ۱۸( جلسه  در  شده، 
شورای عالی بورس مقرر شد تا از ۲۵ 
فروش  و  نوسان خرید  دامنه  همن ماه  ب
سهام از مثبت و منفی پنج به منفی ۲ 

تا مثبت ۶ درصد تغییر کند.
با اجرای چنین مصوبه ای در بازار 
اکثر کارشناسان اظهارنظرهای مختلفی 
را نسبت به این تصمیم شورای عالی 
بورس مطرح کردند و معتقد به حذف 
دامنه نوسان بورس برای ایجاد هر چه 
زودتر تعادل در معامالت بازار بودند و 
آنکه  برای  بازار  ارها اعالم کردند که  ب
بتواند هر چه زودتر به روند واقعی خود 
باید اقدام به حذف یا افزایش  بازگردد 

دامنه نوسان کند تا مدت اصالح زمانی 
تری  کوتاه  زمان  به  بورس  اخص  ش

تبدیل شود.
بعد از مطرح شدن چنین نظراتی از 
سوی فعاالن حاضر در بازار، گمانه زنی 
نوسان  دامنه  دوباره  تغییر  برای  ایی  ه
منفی ۶ شنیده شد  و  مثبت  به  ورس  ب
که این امر منجر به ترس سهامداران 
و شتاب در روند نزولی شاخص بورس 
در بازار شد، این در حالی است که این 
اقدام به مرحله اجرا نرسید و خبر موثقی 

از آن در بازار منعکس نشد.
با ایجاد شک و تردید سهامداران 
در بورس از ضرر و زیان های احتمالی 
و ایجاد هیجان برای خروج از این بازار، 
بار دیگر تکلیف دامنه نوسان برای مدتی 
سازمان  مدیره  هیات  سوی  از  عین  م
و  شد  مشخص  بهادار  اوراق  و  ورس  ب
اعضای هیات مدیره سازمان بورس و 
اوراق بهادار اقدام به تغییر دوباره دامنه 
نوسان از منفی دو تا مثبت ۶ به منفی 

سه تا مثبت ۶ کردند.
دامنه  شده،  داده  وعده  راساس  ب
نوسان از روز چهارشنبه )۱ اردیبهشت 
ماه( تغییر کرد و مطابق مصوبه هیات 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  دیره  م
کلیه  در  سهام  قیمت  نوسان  امنه  د
نمادهای معامالتی در بورس  تهران و 
بازارهای اول و دوم فرابورس به مثبت 

۶ و منفی سه درصد تغییر کرد.
شده  ایجاد  تغییرات  به  توجه  ا  ب
قبلی  اعالم  طبق  اما  نوسان  دامنه  ر  د
با تصمیم جدید سازمان بورس و طبق 
بر  مبنی  بورس  عالی  شورای  صوبه  م
عادی  و  نامتقارن  نوسان  دامنه  غو  ل
معامالت سهام شرکت های بورسی و 
فرابورسی بعد از چهار ماه از روز شنبه 
)۲۵ اردیبهشت ماه( دامنه نوسان قیمت 
معامالت  بازار  دو  نمادهای  کلیه  ر  د
منفی  و  مثبت  دامنه  در  تهران  ورس  ب
۵ درصد و دامنه نوسان صندوق های 
قابل معامله به مثبت و منفی ۱0 درصد 

تغییر پیدا کرد.

رییس سازمان بورس:

تغییر و افزایش تدریجی دامنه نوسان در بورس، قطعی است
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یعقوبیان  آذر  ایالم-   
امداد  کمیته  مدیرکل    :
استان  خمینی»ره«  مام  ا
ایالم گفت: به مناسبت اعیاد مبارک 
از ۵ هزار بسته  قربان و غدیر بیش 
گوشت قرمز تازه در بین خانواده های 
مددجو و نیازمند این استان در حال 

توزیع است.
»قنبر موسی نژاد« در گفت و 
این  کرد:  اظهار  خبرنگاران،  با  و  گ
 ۱0 از  تعداد بسته گوشت که بیش 
مشارکت  با  است  کیلوگرم  ر  زا ه
خارج  نیکوکاران  و  خیرین  از  یکی 
در  توزیع  برای  و   تهیه  استان  ز  ا
ر  ا قر ستان  ا د  مدا ا کمیته  ر  ختیا ا

است. رفته  گ
وی با بیان اینکه ارزش هر یک 

از این بسته های گوشت حدود ۲۵0 
بسته  این  گفت:  است،  تومان  زار  ه
ها در مناطق با درجه محرومیت باال 
و با اولویت مناطق حاشیه نشین  و 

توزیع  رسمی  غیر  گاههای  سکونت 
می شوند.

اینکه در  با عنوان  موسی نژاد  
از  بیش  نیز  قربان  سعید  عید  وز  ر

هزار و 300 راس دام اهدایی مردم 
بسته  و  ذبح  از  پس  استان  یکوکار  ن
امداد  کمیته  قربانگاههای  در  ندی  ب
توزیع  استان  این  نیازمندان  بین  ر  د
 ۵ توزیع  کرد:   تصریح  است،  شده 
بر  بسته گوشت عالوه  هزار و ۲00 
آن تعداد دامی است که قبال ذبح و 

توزیع شده اند.
استان  د  مدا ا کمیته  دیرکل  م
ایالم کمک به موضوع تغذیه خانواده 
در  آنان  از  حمایت  و  مددجو  ای  ه
شرایط سخت اقتصادی و تورم را  از 
اهداف این نهاد در این زمینه عنوان 
کرد و گفت: از مردم نیکوکار استان 
از استان برای مشارکت در  و خارج 
تامین نیازهای ضروری خانواده های 

مددجو دعوت می کنیم.

اهدای بیش از ۵ هزار بسته گوشت تازه به مددجویان کمیته امداد ایالم وضعیت  و  آبرسانی  طرح های  اجرای  روند  بررسی 
آب استان به ریاست استاندار بوشهر

بوشـهر- عبدالکریم گراوند در نشسـت شـورای آب استان بوشهر 
بـا تأکیـد بـر مدیریـت مصـرف آب در شـهرها و روسـتاهای اسـتان 
اظهـار داشـت: صرفه جویـی در مصـرف آب و بـرق به عنـوان ۲ کاالی 
مهـم و اساسـی یکـی از ضروریـات اسـت کـه همـکاری مـردم فهیم 
اسـتان بوشـهر در این حوزه سـتودنی اسـت.به گـزارش روابط عمومی 
و آمـوزش همگانـی شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشـهر وی تأمین 
آب شـرب و بـرق را مـورد تأکیـد قـرار داد و بیان کـرد: در اوج گرما در 
فصـل تابسـتان مهمتریـن نیـاز مـردم بـه آب و برق اسـت کـه تأمین 

ایـن مهـم در اولویـت برنامه ها قـرار دارد.
انشعاب آب در باغ ویال و خانه باغ ها قطع می شود

گراونـد، قطـع انشـعاب آب در بـاغ ویـال و خانـه باغ هـا را مـورد 
تأکید قرار داد و گفت: مسـئوالن شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشهر 
بایـد بـدون اغمـاض نسـبت بـه قطـع انشـعاب آب در باغ ویـال، خانه  
باغ هـا و انشـعابات غیرمجـاز و نسـبت بـه معرفی متخلفان به دسـتگاه 

قضایی اقـدام کنند.
وی تأمین آب شـرب مردم در روسـتاها و شـهرهای استان بوشهر 
را در اولویت دانسـت و خاطر نشـان کرد: آب شـرب که با سـختی های 
فـراوان تأمیـن می شـود بایـد در مصـرف شـرب مـردم قـرار بگیـرد و 
اسـتفاده در مـوارد دیگـر از جملـه آبیـاری درختـان فضـای سـبز بایـد 

جلوگیری شـود.
گراونـد بـا تأکیـد بر تسـریع در اجـرا پروژه های آب شـیرین کن در 
شـهرها و روسـتاهای اسـتان بوشـهر افزود: بایـد دسـتگاه های مرتبط 
در اجـرا زیرسـاخت های پروژه هـای آب شـیرین کن همـکاری الزم بـا 

مجریان آنان داشـته باشـند.
۵۲ هـزار مترمکعـب بـه ظرفیـت تولید آب اسـتان بوشـهر افزوده 

می شـود
وی بـا بیـان اینکـه پروژه هـای مهـم آب شـیرین کن در سـطح 
اسـتان بوشـهر در حـال اجـرا اسـت تصریـح کـرد: بـا افتتـاح ۲ پروژه 
آب شـیرین کن 3۵ و ۱۷ هـزار مترمکعب بوشـهر تولیـد آب بیش از ۵۲ 
هـزار مترمکعـب افزایـش می یابـد و این درحالی اسـت کـه پروژه های 
دیگر آب شـیرین کن در شـهرها و روستاهای اسـتان در حال اجرا است.
اسـتاندار بوشـهر اجرا سـد تنگ سـدر در دشـتی را مورد تأکید قرار 
داد و افـزود: بـا اجـرا خط انتقال آب از تنگ سـدر بخشـی از مشـکالت 

دشـتی برطرف شـده است.
حل مشـکالت آبرسـانی در شهرها و روسـتاها در اولویت برنامه ها 

است
بـا  هـم  بوشـهر  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  رعامـل  ی د م
قدردانـی از توجـه اسـتاندار بـه اجـرا طرح هـای آبرسـانی، از روند اجرا 
آب شـیرین کن ها گزارشـی ارائـه کرد و گفت: حل مشـکالت آبرسـانی 
در شـهرها و روسـتاها در اولویـت برنامه هـا اسـت کـه در ایـن راسـتا 

تسـریع در تکمیـل پروژه هـا مـورد توجـه ویـژه قـرار دارد.
عبدالحمیـد حمزه پـور بـا بیـان اینکـه در یکسـال گذشـته تولیـد 
آب از تأسیسـات آب شـیرین کن بوشـهر و کنـگان ۱۵ هـزار مترمکعب 
افزایش یافته اسـت خاطر نشـان کرد: عالج مشـکل تأمین آب شـرب 
اسـتان بوشـهر تکمیـل پروژه های آب شـیرین کن اسـت کـه این مهم 

در دسـتور کار قرار دارد.
بـا تکمیـل پروژه های آب شـیرین کن اسـتان بوشـهر بـه وضعیت 

پایدار می رسـد
حمزه پـور باتأکیـد بر مدیریـت مصرف آب و صرفه جویی مناسـب 
بـرای گـذر از فصـل تابسـتان گفـت: اکنون عـالوه بر اجـرا طرح های 
آب شـیرین کن کارهـا و فعالیت هـای مهـم عملیاتـی و یـا افتتاح شـده 
کـه در اوج فصـل تابسـتان و خشکسـالی تاکنون مشـکل قابل توجهی 

بـا همراهی و مشـارکت مردم گزارش نشـده اسـت.
وی قطـع انشـعابات غیرمجـاز آب را مورد تأکید قـرار داد و افزود: 
شـرکت آب و فاضالب مسـئولیت تأمین آب شـرب مردم در شـهرها و 
روسـتاها اسـت و اسـتفاده از آب شـرب در خانه باغ و باغ ویال ممنوع 

می باشـد..

متخلفان تصرف اراضی شهرستان  مهدی شهر در۸ فقره  
پرونده محکوم و جریمه شدند

آبخیزداری شهرستان مهدی شهر  و  منابع طبیعی  ره  ا د ا رئیس   
گفت: متخلفان تصرف اراضی طی ۸ پرونده به مبلغ 3۶0 میلیون ریال 

جریمه شدند .
حمیدرضا عبدوس افزود: طی سه ماهه اخیر ۲۶ فقره  پرونده قضائی 

حوزه منابع طبیعی با موضوع تصرف اراضی تشکیل  شد.
وی تاکید کرد: با توجه به خوش آب وهوا بودن مناطق شهرستان 
مهدیشهر، با هرگونه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و ساخت 

و ساز غیرمجاز برخورد می شود.
وی با بیان اینکه طی سه ماهه اخیر مساحت ۴ هزار و ۴00 مترمربع 
اراضی ملی شهرستان مهدی شهر از متصرفان بازپس گیری و رفع تصرف 
شد، افزود: اراضی ملی به همه گروه ها تعلق دارد و با پیگیری های مجدانه 

و گشت های شبانه روزی این اراضی به دولت بازگشت داده شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدی شهر با بیان 
اینکه ارزش زمین های تصرف شده بالغ بر ۸۷ میلیارد ریال برآورد شده 
است، ابراز داشت: با انجام گشت های حفاظتی و مراقبتی و همکاری 
مردم در شهرستان و با اطالع رسانی قبلی این اراضی از افراد سودجو 

خلع ید شد.
پرونده  فقره   ۲۶ اخیر  اینکه طی سه ماهه  به  شاره  ا ا  ب عبدوس 
قضائی تشکیل و به محاکم قضائی ارسال شد، تصریح کرد: رؤسای 
دادگستری ها و دادستان های استان با کسانی که به تجاوز و تصرف 
به حریم بیت المال و همچنین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی 
با شدت  اقدام می کنند  در عرصه جنگلی  و ساز غیرمجاز  و ساخت 

برخورد می کنند
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدی شهر با بیان 
اینکه گستردگی عرصه های ملی در شهرستان مهدی شهر به مشارکت 
و  امداد جنگل  تلفن ۱۵0۴ و۱3۹  افزود: شماره  زمند است،  ا ی ن مردم 
مرتع آماده دریافت هرگونه گزارش تخریب، تصرف و آتش سوزی در 

عرصه های ملی است تا با کمک مردم بتواند از آن حفاظت کرد.

ارشد رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
شهرداری کالنشهرکرج:

تحول  البرز،زمینه ساز  خالق  صنایع  و  وآوری  ن ه  ن خا ر کا
اساسی در تولید و صنعت فناورانه در تهران و البرز است

شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  ان  م ز ا س یس  ئ ر
کالنشهرکرج با اشاره به کارخانه نوآوری و صنایع خالق البرز گفت:برای 
این کارخانه زمینی به مساحت ۱03 هزار مترمربع تخصیص یافته که فاز 
اول آن در ۱0 هزار مترمربع و در پنج بلوک ساختمانی با بیش از ۱3 هزار 

مترمربع ابنیه ساخته شده است.
البرز طبق  آرش ارشد عنوان کرد:کارخانه نوآوری و صنایع خالق 
برنامه ریزی های انجام شده در مردادماه سال جاری و هم زمان با عید سعید 

غدیرخم  فعالیت خود را آغاز می کند.
شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  مان  ز ا س یس  ئ ر
ایده های  بروز  برای  مکانی  کارخانه   این  اظهارداشت:  البرز  ن  ا ت س ا ز ک ر م
نوآورانه و فناورانه است تا صاحبان این ایده ها با سرعتی بهتر و با بازدهی 
بیشتر به نتایج مطلوب خود برسند؛در این روند الزم است برای ایده ها و 
استارتاپ ها امکانات اولیه به شکل رایگان یا با کمترین هزینه فراهم شود 

تا به پرورش ایده منجر شود.
ارشد حضور تیم های حرفه ای و با تجربه برای مدیریت این مجموعه را 
مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: معرفی شرکت دانش بنیان سیوان به عنوان 
مجری از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و موفقیت این 
شرکت در سرعت بخشی به تاسیس این کارخانه، زمینه را برای راه اندازی 

هر چه سریعتر این مجموعه فراهم کرده است.
شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  مان  ز ا س یس  ئ ر
کالنشهرکرج اذعان کرد:ایجاد مراکز رشد در دانشگاه همچنین پارک های 
علم و فناوری اگر چه توانسته است شتاب خوبی به گسترش فعالیت ها 
بدهد، اما تاسیس کارخانه های نوآوری می تواند این موضوع را از طریق 

کاهش بروکراسی اداری سرعت بیشتری دهد.
که  البرز  صنایع خالق  و  نوآوری  کارخانه  اینکه  به  اشاره  ا  ب رشد  ا
در نزدیکی کالنشهر کرج قرار گرفته است، خاطرنشان شد:این کارخانه 
می تواند در رفع  نیازهای روز جامعه با محور قراردادن موضوعات مدیریت 
شهری، کشاورزی و منابع طبیعی، حمل و نقل، بهداشت و درمان و مسائلی 
که یک شهر با آن مواجه است، با نگاهی جدید و ارائه طرح های نوین و با 

تجاری سازی، نقش اساسی ایفا کند.
شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  زمان  ا س یس  ئ ر
با کالنشهر تهران را یادآور شد و  کالنشهرکرج همجواری این کارخانه 
را  فناورانه  تیم های  نیازهای  از  بسیاری  تواند  می  مهم  کرد:این  تصریح 
باتوجه به مشارکت سه جانبه معاونت علمی و فناوری  برطرف کند که 
ریاست جمهوری، شهرداری کرج و بخش خصوصی در تامین هزینه های 
این کارخانه  بخشی از هزینه های این کارخانه توسط شهرداری کرج تامین 
شده است و شرکت دانش بنیان سیوان نیز با توجه به تجربه های موفق 
خود در ایجاد شتاب دهنده ها در نقاط مختلف کشور، به عنوان سرمایه گذار 
بخش خصوصی قسمتی از هزینه های این پروژه ملی را تامین کرده است. 
ارشد اظهار داشت:برای تامین زیرساخت هایی چون پهنای باند اینترنت، 

خطوط تلفن از حمایت دستگاه های خدمات رسان استفاده شده است.
شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  ازمان  س یس  ئ ر
ابراز  پروژه  این  از  البرز  استاندار  حمایت  به  اشاره  با  البرز  تان  س ا ز ک ر م
اشتغال جوانان  برای  را  یادگاری مناسبی  این تالش ها،  داشت:مجموعه 

خالق شهر کرج و دیگر شهرهای اطراف فراهم کرده است.
ارشد درپایان اضافه کرد:افتتاح کارخانه نوآوری و صنایع خالق البرز،در 
کنار ایجاد اشتغال برای بیش از ۱000 نفر زمینه ساز تحول اساسی در تولید 

و صنعت فناورانه در استان البرز و تهران است.

با تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي 
صنعتي ایران

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرک های صنعتی ایجاد  شد هیأت 
مدیره این سازمان در نشست امروز خود با تشکیل کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید شهرک های صنعتی برای رسیدگی به موضوعات و مشکالت 
سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری در داخل شهرک ها و نواحی 

صنعتی و ارائه خدمات کارشناسی موافقت کرد.
با تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي 

ایران، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرک های صنعتی ایجاد  شد.
شهرک هاي  و  کوچک  صنایع  سازمان  عمومي  روابط  ارش  ز گ ه  ب
صنعتي ایران، هیأت مدیره این سازمان در نشست امروز خود با تشکیل 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرک های صنعتی برای رسیدگی 
به موضوعات و مشکالت سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری در 
داخل شهرک ها و نواحی صنعتی و ارائه خدمات کارشناسی موافقت کرد.

توسعه مدیریت،  برنامه ریزی،  فنی،  معاونان صنایع کوچک،  مدیرعامل، 
منابع و امور استان ها، مدیران حقوقی و امور قراردادها، ایمنی، بهداشت، 
در  که  هستند  کارگروه  این  اعضاي  حراست  و  انرژی  و  زیست  محیط 
سطوح ملي و استاني سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران 
تشکیل خواهد شد.ارائه پیشنهاد اصالح قوانین، مقررات، ضوابط و رویه های 
مرتبط با تولید و خدمات در زمینه های تسهیل امور سرمایه گذاری، بررسی 
و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکالت واحدهای صنعتي در 
راستای استمرار و ارتقاء تولید و اشتغال، بررسی و تصمیم گیری درخصوص 
رفع مشکالت واحدها و طرح های صنعتی ثبت شده در سامانه مانع زدایی، 
پشتیبانی و رفع موانع تولید، انعکاس موارد تصمیم گیری خارج از حیطه 
وظایف سازمان به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، بخشي از وظایف 

این کارگروه مي باشد.
تولید شهرک های صنعتی همچنین  موانع  رفع  و  تسهیل  گروه  ر ا ک
نسبت به هماهنگی، تدوین و پیشنهاد برنامه ساالنه تأمین منابع مالی به 
منظور تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه مورد نیاز واحدهای صنعتي 
)سرمایه ثابت و سرمایه در گردش( برای ارائه به مراجع ذیربط، تعامل با 
مراجع ذیربط در جهت راه اندازی مجدد واحدهای صنعتي غیرفعال، بررسی 
پیشنهادات ارائه شده از سوی سرمایه گذاران براي احیاء و استمرار تولید 
و اشتغال، پیگیری درخواست واحدهای تولیدی درخصوص عدم اجرای 
مصوبات کارگروه و پایش آخرین وضعیت واحدهای تولیدی اقدام مي کند.

ایران و شرکت های  سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۸۲۸ شهرک و ناحیه صنعتی و سه منطقه 
ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، ۷۹ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ 
شهرک فناوری، 3۸ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری 
اطالعات و خدمات نرم  افزاری، ۹3 هزار و ۶۲۵ قرارداد منعقده و بهره برداری 
از ۴۷ هزار و ۵0۹ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۲۴ واحد کارگاهی، زمینه 
اشتغال مستقیم ۹۵۵ هزار و ۱۲ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

امام موسی کاظم)ع(  پایانی ساخت مسجد  مراحل 
بهارستان در خال اجرا است

مسجد امام موسی کاظم)ع( با ۸0 درصد پیشرفت در فاز 3 محله 
غدیر، توسط شرکت عمران بهارستان در دست ساخت است.

امام  به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، مسجد 
پایانی  بهارستان مراحل  فاز 3 شهر  بهارستان در  السالم  کاظم علیه 
ساخت را می گذراند.این مسجد با مساحت زمین حدود ۲000 مترمربع 
و زیربنای ۱000 مترمربع برای بهره برداری شهروندان این بخش از 

شهر جدید بهارستان توسط شرکت عمران احداث شده است.
همچنین به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان عملیات 
اجرایی احداث پارک محله آرمان این شهر با پیشرفت قابل مالحظه در 
دست انجام است.این پارک در زمینی به مساحت بیش از ۷300 مترمربع 
با امکاناتی نظیر: مسیر پیاده روی، مسیر دوچرخه سواری، فضای سبز، 
زمین بازی، زمین اسکیت، آبنما، سکوی نشستن و مسیر سالمت تجهیز 
خواهد شد.این پارک در ادامه فعالیت های شرکت عمران بهارستان در 

تکمیل و آماده سازی محالت شهر جدید بهارستان احداث می شود.

محیط زیست  حفاظت  کل  ر ی د م
ر  ثا آ ز  ا یکی  ن  صفها ا ن  ا ت س ا
ج  و خر ا  ر ل  مسا ا لی  سا ک  ش خ
حیات وحش از مناطق تحت حفاظت 
اعالم کرد و گفت: بسیاری از  فعاالن 
نی  ا نگر با  مردم  و  ط زیست  ی ح م
داوطلب تأمین و اهدای علوفه برای 
گونه های جانوری بودند، اما با توجه 
فصل  این  در  حیات وحش  اینکه  ه  ب
به طور غریزی دنبال علوفه تازه است 
از مردم خواستیم در حوزه حفاظت به 

ما کمک کنند.  
ت  تبعا به  حشمتی  ج  ر ی ا
پرداخت  بر حیات وحش  خشکسالی 
داده های  به  توجه  با  کرد:  ظهار  ا و 
هواشناسی و پیش بینی خشک سالی 
کم سابقه از ابتدای سال، برنامه های 

ضروری در زمینه های تعمیر، تجهیز، 
الیروبی چشمه ها، ساخت آبشخورها 
و  سیار  آب رسانی  جدید،  مخازن  و 
دستور  در  را  علوفه  توزیع  و  مین  أ ت
کار قرار داده ایم و هم زمان با تقویت 
حساس،  نواحی  و  عرصه ها  اظت  حف
و  اول  اولویت  با  فروردین  اوایل  ز  ا
آب  تأمین  بودن  حیاتی  به  توجه  ا  ب
در  اقدام  و  اجرایی  عملیات  یدار،  ا پ
موارد یادشده را آغاز کرده ایم. ازنظر 
از  و  بی وقفه  به صورت  نیز  اری  د ا
سطوح مختلف استانی و ملی پیگیر 
تأمین اعتبارات بودیم که حمایت های 
ارزشمندی هم به عمل آمد و قطعًا 
و  فیزیکی  اقدامات  موجب گسترش 
حفاظتی در سطح مناطق حفاظت شده 

و شکارممنوع استان خواهد شد.

هم زمان  ینکه  ا بیان  با  ی  و
روستاهای  مزرعه داران،  مردم،  ز  ا
فعاالن  و  دامداران  مناطق،  رامون  ی پ
با  کردیم  درخواست  حیط زیست  م
در  رو  پیش  ویژه  شرایط  به  جه  و ت
پیشگیری  حیات وحش،  از  اقبت  ر م
جاده ای  تلفات  و  غیرمجاز  شکار  ز  ا
کمک کنند، افزود: موضوع تأمین و 
توزیع علوفه را به عنوان اقدام بعدی 
و الزم در چند منطقه بسیار حساس تر 
و آسیب پذیرتر به جد پیگیری کرده و 
اما اجرای  برآمدیم،  درصدد آمادگی 
آن را از اوایل تابستان شروع کردیم، 
چراکه فصل طوالنی خشک در پیش 
بوده و از طرفی بر اساس مباحث و 
توصیه های علمی و تجربی نیاید به 
را علوفه  مدت طوالنی حیات وحش 

ایجاد  بهار،  در  و  کرد  دستی  هی  د
از حیات وحش  برای حفاظت  منیت  ا

از علوفه دهی بسیار مهم تر است.
محیط  ظت  حفا کل  یر د م
به  اشاره  با  اصفهان  استان  ست  ی ز
است که  از کشورهایی  ایران  ینکه  ا
متأثر  اقلیمی  تغییرات  از  ه شدت  ب
متوسط  افزایش  گفت:  است،  ه  شد
نگین  میا کاهش   ، کشور در  ا  م د
بارش ها و ذخایر آبی، افزایش و تعدد 
مثل  زیست محیطی  حوادث  ت  شد
سیل، خشک سالی، پدیده گردوغبار، 
فرسایش خاک، فقر پوشش گیاهی و 
حتی بروز مسائل اجتماعی و مهاجرت 
از روستاها نشان دهنده بروز روزافزون 
گرمایش  و  اقلیمی  تغییرات  رات  ث ا

جهانی در ایران است.

خروج حیات وحش اصفهان از مناطق حفاظت شده

ارباب رجوع  تکریم  راستای  در 
واسطه  بدون  و  مستقیم  ارتباط  و 
ر  دیدا مردم،  با  قضایی  ئولین  س م
مردمی دکتر علی دهقانی رئیس کل 
معاونین  و  ایالم  استان  دگستری  ا د
قضایی ایشان با ۹۸ نفر از مراجعین 

برگزار شد.
مردمی  مالقات  برنامه  این  ر  د
رئیس کل دادگستری استان و معاونین 
مشکالت  استماع  با  وی  ایی  ض ق
های  درخواست  بررسی  و  اجعین  ر م
مطرح شده، ضمن ارشاد و معاضدت، 
را  مقتضی  دستورات  مورد  سب  ح

صادر نمودند.
دکتر دهقانی، هدف از برگزاری 
لین  مسئو مردمی  های  القات  م
ارتباط  افزایش  را  استان  ادگستری  د
دو سویه با مردم، اقناع و جلب رضایت 
ارباب رجوع، رعایت حقوق شهروندی، 

شناخت و بررسی مشکالت مراجعین 
و پاسخ گویی صریح و شفاف به آنان 

ذکر کرد.
استان  قضایی  مقام  ترین  الی  ع
ارتباط  داشت:  اظهار  یالم همچنین  ا
سبب  مردم  با  بی واسطه  و  ستقیم  م
فرآیند  از  مسئولین  نظارت  و  طالع  ا

انجام امور، اطالع از نواقص و کاستی 
رفع  در جهت  و تالش  موجود  های 
همین  اساس  بر  و  شود  می  ها  ن  آ
مالقات های مردمی به صورت جدی 
در دستور کار مسئولین قضایی استان 

قرار دارد.
استان  دادگستری  کل  ئیس  ر

اظهارات  از  دیگری  بخش  در  یالم  ا
ارباب  تکریم  محوری،  کرامت  ود  خ
با  مدارانه  اخالق  برخورد  و  جوع  ر
مراجعین را از اهم برنامه ها و سیاست 
های دادگستری استان خواند و اضافه 
کل  رئیس  مردمی  دیدارهای  رد:  ک
قضایی  معاونین  استان،  ادگستری  د
حوزه  کلیه  دادگستری  رؤسای  و 
های قضایی استان در راستای همین 
سیاست به صورت منظم برگزار می 

شود.
نند  ا می تو می  گرا هروندان  ش
جهت مالقات با رئیس کل دادگستری 
استان و معاونین قضایی وی به وب 
به  ایالم  استان  دادگستری  ایت  س
https://dadgostari- شانی ن
طریق  از  و  مراجعه   /i l.eadl.ir
منو سامانه نوبت دهی اقدام به ثبت 

نام نمایند.

رسیدگی به مشکالت حقوقی 98 نفر از مراجعین 
در دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان ایالم

و   ۷ شماره  قفسه  نصب  روژه  پ
نوسازی و تعویض اتوماسیون نورد گرم 
ریخته گری  خط  ریومپ  همچنین  و 
پیش  سبا  فوالد  مجتمع  یک  شماره 
حضور  با  هدف گذاری شده  زمان  ز  ا
به  مبارکه  فوالد  شرکت  دیرعامل  م

بهره برداری رسید.
مدیرعامل  عظیمیان  میدرضا  ح
از  بازدید  در  مبارکه  فوالد  شرکت 
پروژه نصب قفسه شماره ۷ و نوسازی 
و  گرم  نورد  اتوماسیون  تعویض  و 
ریخته گری  خط  ریومپ  مچنین  ه
شماره یک مجتمع فوالد سبا با اشاره 
به اهمیت این پروژه ها اظهار کرد: از 
خردادماه امسال این پروژه ها در یک 
بود  شده  هدف گذاری  روزه   ۴۵ ازه  ب
تخصص  و  همت  با  خوشبختانه  ما  ا

این  سبا  فوالد  مجتمع  تالش گران 
توسعه حتی ۴ روز پیش از موعد مقرر 

به بهره برداری رسید.
عوامل  وجود  به  اشاره  با  ی  و
شیوع  و  تحریم ها  جمله  از  ازدارنده  ب
تکمیل  پروژه  در  کرونا  یروس  و
توسعه نوردگرم و ریخته گری مجتمع 
پروژه  اجرای  با  افزود:  سبا  والد  ف
نصب قفسه ۷ نورد گرم این مجتمع 
کیفیت  نوردکاری،  تسهیل  بر  عالوه 
ورق های تولیدی نیز افزایش می یابد؛ 
مجتمع  یک  شماره  ریخته گری  خط 
دو  شماره  خط  همچون  سبا  والد  ف
به روزرسانی شده که قطعاً در تحقق 
جاری  سال  در  تولید  میزان  فزایش  ا

نقش مؤثری خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 

تالش  از  قدردانی  ضمن  پایان  ر  د
فوالد  مجتمع  پرسنل  و  تخصصان  م
مجتمع  این  پیمانکاران  کلیه  و  با  س
گفت: قطعاً تالش کارشناسان فوالد 
سبا در تحقق این توسعه مؤثر بوده که 
امیدوارم در این مجتمع بتوانیم با تمام 
توان به ظرفیت هدف گذاری شده تولید 

در سال جاری دست یابیم.
مصطفی عطایی پور، مدیر مجتمع 
فوالد سبا نیز با اشاره به بهره برداری 
با  کرد:  خاطرنشان  پروژه ها  این  ز  ا
انجام ریومپ ریخته گری خط شماره 
از  با افزایش ضخامت تختال  یک و 
۶۲ به ۷۵ میلی متر و تختال ورودی 
به نورد از ضخامت ۵0 به ۵۵ تا ۶0 
ظرفیت  تولید  به  موفق  یلی متر،  م
اسمی)یک میلیون و ۴00 هزار تن( 

فوالد خواهیم شد.
امیدواری برای  ابراز  وی ضمن 
میلیون   ۲ تولید  ظرفیت  به  سیدن  ر
تن فوالد در سال های آتی با اعمال 
تغییرات در این واحد صنعتی، اذعان 
برنامه  که  مواردی  از  یکی  اشت:  د
واحد  این  در  اخیر  ساله   ۵ وسعه  ت
عطش  انداخت،  تأخیر  به  را  صنعتی 

بازار به تولید ورق بود.
مدیر مجتمع فوالد سبا در پایان 
اضافه کرد: توسعه اصالحات و تکمیل 
اعتمادبخشی  با  گرم  نورد  خطوط 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، همت 
باالی پرسنل فوالد سبا و پیمانکاران 
سایر  همکاری  همچنین  و  ربوطه  م
مبارکه  فوالد  شرکت  تخصصان  م

محقق شد.

با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه صورت گرفت

بهره برداری از پروژه نصب قفسه 7 نورد گرم و اصالح خط ریخته گری 1 
در مجتمع فوالد سبا

سمیه باقرزاده/ مشهد-مدیرعامل شرکت گاز 
استان با بیان این مطلب که خراسان رضوی با 3۶ 
هزار و ۴۹3 کیلومتر شبکه گازرسانی دارای بیشترین 
میزان شبکه گازرسانی در کشور است گفت: از این 
میزان شبکه  ۲۵ هزار و ۱3۶ کیلومتر معادل ۷0 
درصد برای گازرسانی به روستاها و ۱۱ هزار و 3۵۷ 

کیلومتر)30 درصد( هم شبکه شهری است.
استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
خراسان رضوی، حسن افتخاری در ادامه این مطلب 
افزود: در سه ماه ابتدایی امسال 300 کیلومتر شبکه 
گازرسانی جدید در استان اجرا شد که ۲۶ کیلومتر آن 

شبکه شهری و ۲۷۴ کیلومتر روستایی بود.
وی افزود: تا پایان خرداد ماه ۱۴00،  ۷۹ شهر 
و ۲۴۶۷ روستا با یک میلیون و ۹3۲ هزار خانوار 
شهری و روستایی در خراسان رضوی از نعمت گاز 
بهره مند شدند و عملیات اجرایی گازرسانی در ۱۸۸ 

روستای دیگر هم در حال اجرا است.
تاکید  گاز خراسان رضوی  مدیرعامل شرکت 
کرد: روستاهای باقی مانده واجدشرایط فاقد گاز در 
استان، دارای عبورگاه های سخت و صعب العبور 
بوده و از نظر اجرای شبکه های گازرسانی و مسائل 
فنی و ایمنی نیازمند زمان و بررسی بیشتری است.

 ۹۹.۹ حاضر  درحال  کرد:  تصریح  فتخاری  ا
جمعیت  درصد   ۹۵.۴ و  شهری  جمعیت  رصد  د
روستایی استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند. 
با اتمام طرح های گازرسانی در حال اجرا در بخش 
روستایی ضریب نفوذ گازطبیعی این بخش هم به 

باالی ۹۹ درصد ارتقا خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

اجرای بیش از 36 هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در خراسان رضوی
300 کیلومتر شبکه جدید در سه ماه اول امسال اجرا شد
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در جلسه هماهنگی با زنجیره توزیع تاکید شد:
استمرار تامین و توزیع پایدار سوخت در هرمزگان

جلسه هماهنگی بمنظور استمرار تامین و توزیع پایدار سوخت در 
هرمزگان با حضور نمایندگان شرکت های موزع، حمل و نقل و زنجیره 

توزیع و مسوالن منطقه هرمزگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
هرمزگان ، در ابتدای این جلسه عبداهلل احمدی کمرپشتی مدیر منطقه 
هرمزگان درباره ضرورت و اهمیت این جلسه گفت: اگر امروز توانسته 
ایم بدون تاخیر و کم وکاست عالوه بر وظیفه مهم سوخت رسانی به 
کشور و جزایر در استان هم موفق عمل کنیم به دلیل مسولیت شناسی 
و تالش های جهاد گونه همه کسانی است که در زنجیره توزیع، شرکت 

ملی پخش را یاری می دهند.
مقدس  نظام  در  که  تدابیری  با   : افزود  هرمزگان  منطقه  دیر  م
فرآورده  تولید  های  ساخت  زیر  است  گرفته  اسالمی شکل  جمهوری 
های نفتی به اندازه ای است که نه تنها نیازی به واردات نداریم بلکه با 
افتخار مقدار قابل توجهی از تولیدات پاالیشگاه های نفت بندرعباس و 
ستاره خلیج فارس را صادر می کنیم که موجب ارز آوری و تامین بودجه 

و هزینه های کشور می گردد.
احمدی کمرپشتی ادامه داد: در زمینه تامین فرآورده داخلی به دلیل 
وجود ابزارهای ریلی ، جاده ای و دریایی و از همه مهمتر خط لوله انتقال 
فرآورده در کشور، هرمزگان توانسته  به عنوان مبدا مهم تامین بخش 

اعظم سوخت کشور باشد.
مدیر منطقه هرمزگان با اشاره به اولویت قراردادن وظیفه اصل 
همکاران  خطیر  و  بزرگ  های  مسولیت  این  همه  با  گفت:  شرکت 
شرکت در منطقه هرمزگان لحظه ای از رصد وضعیت سوخت رسانی 
به نقاط دور افتاده و صعب العبور استان فارغ نیستند و در اثر همین 
تالش جهادی است که مردم عزیزمان در حوزه سوخت رسانی دغدغه 

ای ندارند.
احمدی کمرپشتی در پایان از همه شرکت های حمل و نقل زمینی 
و دریایی و ریلی ، مدیران جایگاه های عرضه سوخت و عوامل زنجیره 

توزیع تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه این نشست، مرتضی عابدینی معاون فنی و عملیاتی منطقه 
هرمزگان به تشریح وضعیت سوخت رسانی و انتقال فرآورده از انبار نفت 
شهیدرجایی به کشور از طریق خط لوله سراسری و نفتکش های جاده 

پیما پرداخت و گفت :
صادرات بنزین برای اولین بار از طریق مخنزندار ریلی و از مبدا 
تاسیسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در بندرعباس افتخاری 
بود که در کوتاه ترین زمان ممکن زیر ساخت های فنی و عملیاتی آن 
آماده شد و همکاران خدمات مهندسی و عملیات با اشراف ستاد پخش 

فرآورده های نفتی کشور به خوبی آن را اجرا کردند.
عابدینی با اشاره به ویژگی های مهندسی این طرح گفت: طراحی 
پمپ ها )به نحوی که قبال این تجربه وجود نداشت( توسط جوانان همین 
شرکت و در کوتاه ترین زمان امکان انتقال این فرآورده به مخزنداران 

ریلی را فراهم کرد.
در ادامه جلسه محمد ربیعی رئیس تامین و توزیع منطقه هرمزگان 
نیز بیان گزارشی از هماهنگی های بعمل آمده با نواحی و جزایر استان 
در زمینه سوخت رسانی دریایی گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام 
شده و مدیریتی که با رهنمون های ستاد تهران در منطقه هرمزگان 
پیگیری می شود نامالیمات جوی نتوانست لحظه ای سوخت رسانی 

دریایی و انتقال فرآورده به جزایر را متوقف کند.
رئیس تامین و توزیع منطقه هرمزگان افزود: همه مخازن در جزایر 
و نواحی به میزان کافی سوخت و فرآورده برای ذخیره و توزیع دارند و 
سوخت رسانی به شناور های متقاضی در دریا و ساحل هم بدون تاخیر 

انجام می شود.
در انتهای این نشست احمد باقری معاون بازرگانی با اشاره به طوفان 
شدید و گرد و خاک و سیل های روزهای اخیر در بخش هایی از استان 
هرمزگان گفت : به گونه ای برنامه ریزی شده است که علی رغم جاری 
شدن سیل غیر مترقبه در بخش های شمالی و شرقی استان و بسته 
شدن جاده ها،  وقفه ای در سوخت رسانی رخ ندهد. معاون بازرگانی 
منطقه هرمزگان ادامه داد: در ایام سیل و قطعی برق بنا به گزارش های 
دریافتی از روسای نواحی در هیج یک از شهرستان های استان جایگاه 
خاموشی نداشته ایم.در خالل این نشست نمایندگان شرکت های حمل 
و نقل و صاحبان جایگاه های عرضه سوخت نیز گزارشی از تالش های 

مجموعه های خود ارائه دادند.

بخشـی از پیشـرفت شـهر را مدیـون شـهروندان 
هسـتیم شـارکت جو  م

قدرت اهلل نوروزی، شهردار اصفهان گفت: یکی از محورهای برنامه 
مدیریت شهری در دوره پنجم، تحقق شهر هوشمند بود که این مهم 
به مشارکت مردم در بهره مندی از آنچه ارائه می شود و نقش نظارتی 

آنان نیاز دارد.
وی افزود: ایجاد »اپ شهروندی« اصفهان، موضوعی است که 
از همان روزهای اول در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری اداره کل 
رتباطات و امور بین الملل شهرداری و تالش سازمان فاوا این مهم  ا
تحقق یافت، البته زیرساخت ها آماده شده، اما ابعاد آن باید گسترش 
یابد. از طریق این زیرساخت، مردمی که شهرشان را دوست دارند و 
می خواهند امور شهر خود را بهبود دهند با مدیران شهری در ارتباط 

خواهند بود.
شهردار اصفهان گفت: مشارکت امری دو جانبه است، این بدین 
مشارکت  جلب  زیرساخت ها،  سازی  فراهم  بر  عالوه  که  است  معنی 
مردم نیز اهمیت ویژه ای دارد، این که مردم در همه صحنه ها حضور 
داشته و نقش نظارتی خود بر اتفاقات شهر را انجام داده اند، گام بزرگی 
در راستای تحقق دموکراسی، نظارت همگانی و ارزیابی رفتار مردم 

توسط مردم است.
از ساختن بزرگترین پل ها و  این کار  نوروزی اضافه کرد: ارزش 
اتوبان ها کمتر نبوده و می تواند بر همه اجزا و ابعاد جامعه تسری یابد 
تا مردم به ارزیابی عمل مدیران پرداخته و در هنگام انحراف عملکرد 

آن ها نقش بازدارنده خود را ایفا کنند.
همگانی شکل  نظارت  کشوری  هر  در  اگر  که  این  بیان  با  وی 
در  کرد:  خاطرنشان  شود،  تضمین  می تواند  شده  انجام  اقدامات  یرد  گ
دنیا برای نظارت مردم نهادهایی تشکیل شده و مشارکت شهروندان در 
مدیریت شهری نیز بخشی از این نظارت است زیرا با حضور شهروندان 
و مداخله مثبت آنان در امور، منفعت عمومی تضمین شده و خرد جمعی 

به میدان می آید.
نوروزی اظهار کرد: مشارکت کنونی شهروندان اصفهان نیز نمادی 
از طریق  مسائل  پیگیری  افتتاحیه ها،  در  است، حضور  ز خرد جمعی  ا
گفت و گوی رادیویی با شهردار و پیگیری مسائل از طریق ۱3۷ بسیار 
ارزشمند است، البته شهرداری معتقد است افرادی که مدیریت شهری 
را در فضاهای مجازی نقد کردند نیز به کمک مدیریت شهری آمدند 
تا عیوب خود را بر طرف کند، بنابراین می توان گفت که نقد به معنای 

توهین و تهمت نیست.
وی تصریح کرد: مردم سرمایه اجتماعی هستند که باید با تمام 
ادامه  این روند  امید است در هر شرایطی  پاسداری شود،  آنها  از  قوا 
یافته و شهروندان در همه دوران های مدیریت شهری مطالبه گر بوده 
کنند،  جلوگیری  انحرافی  حرکت  هر  از  و  رفته  پیش  به  قدرت  با  و 
پیشرفت شهر مدیون تالش های شهروندان  از  زیرا معتقدیم بخشی 

مشارکت جو است.

ظرفیت بخش تعاون برای پیشبرد برنامه های دولت جدید در ارتقای اشتغال 
و تولید قابل توجه است

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در خصوص ظرفیت بخش تعاون برای پیشبرد برنامه های 
دولت جدید در ارتقای اشتغال و تولید توضیحاتی ارائه داد.

حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون طی گفتگو در پروژه تاریخ شفاهی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: قابلیت های تعاون برای نقش آفرینی در اقتصاد ملی 
فراتر از وضعیت موجود است و چنانچه برنامه های اقتصادی دولت جدید تمرکز بیشتری بر 
بخش تعاون داشته باشد و از قابلیت تعاونی های دانش بنیان و تعاونی های نوع جدید در پیشبرد 
بخش های نوظهور اقتصاد حمایت شود، ارزش افزوده بخش های نوآوری و دانش بنیان اقتصاد 
با تکیه بر امر »تعاون« با کار تیمی و با تکیه بر مهارت و استعدادهای بومی و نبوغ جوانان 

تحصیلکرده قابلیت بروز و ظهور پیدا می کند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: تعاونگران در همه بخش های اقتصادی حضور 
دارند و رویکرد متعالی اسناد و منابع دینی و اعتقادی در زمینه تعاون و امکان بروز و ظهور 
استعدادهای جوانان تحصیلکرده و صاحب ایده در قالب تشکیل تعاونی ها همراه با حمایت دولت 
و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سرمایه می تواند بستری را فراهم نماید تا بسیاری از 
فعالیت های دانش بنیان و استارتاپ ها در این بخش شکل بگیرد و واقعا هم رشدهای اقتصادی 
ترسیم شده توسط مقامات بلند پایه کشور با فراهم سازی مسیر با شکوفایی استعدادهای ملی و 

تقویت تولید ملی امکان پذیر می باشد.
وی تصمیمات و راهکارهای اتخاذ گردیده توسط مقامات و ارکان پولی کشور را منسجم 
عنوان نمود و گفت: همواره نظرات تخصصی خبرگان و مدیران پولی کشور در تعیین سود 
بانکی و ابالغ تکالیف لحاظ می شود و همکاران بانکی کشور نیز در شرایط متنوع تحریمی 
همواره به دنبال راهکارها و مکانیزم هایی بوده اند تا بتوانند خدمات متنوع بانکی و ارزی را به 

مشتریان و عموم جامعه ارائه دهند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: اجرای عملیات بانکداری توسعه ای مطابق اساسنامه 
بانک و نیز عاملیت طرح های مهم کشور در ارتقای تولید و اشتغال جامعه همواره حائز اهمیت 
بوده است و ضمن رعایت مراتب کارآمدی و بهره وری و ضوابط مالی، هدف این بوده است 
تا آثار و منافع اجتماعی فعالیت بانک به نفع عموم جامعه به ویژه کارآفرینان، تعاونگران و 
سرمایه های انسانی حداکثر گردد و در این مسیر، فعالیت بانک به هیچ وجه در راستای تحقق 

سود بنگاهی نبوده است.
مهدیان توضیح داد: با پیگیری های انجام شده و مساعدت ارکان تصمیم ساز در قوای 
مقننه و مجریه، زمینه مساعدی برای افزایش سرمایه بانک از ۹۲00 میلیارد ریال به ۴0 هزار 
میلیارد ریال فراهم گردیده است و این افزایش سرمایه از مجراهای متعدد صورت می پذیرد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون به ترسیم وضعیت کنونی بخش تعاون پرداخت و خاطرنشان 
کرد: هم اکنون ۹۴ هزار شرکت تعاونی و یک میلیون و هفتصد هزار نفر اعضای تعاونی ها در 
این بخش حضور دارند و مطابق اسناد راهبردی کشور، سهم بخش تعاون در اقتصاد از وضع 

کنونی الزم است به هدف ۲۵ درصد ارتقا یابد.
مهدیان در همین زمینه گفت: طی دو سال اخیر ۷۵00 میلیارد ریال به معرفی شدگان 
کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، تسهیالت اشتغال آفرینی پرداخت شده است 

و مطابق برنامه، بانک به همین میزان در سال در این دو بخش تسهیالت پرداخت نماید.
وی به پرداخت ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت به شرکت بازرگانی دولتی ایران طی دو 
سال اخیر اشاره نمود و گفت: از محل این اقدام توسعه ای بانک، امکان خرید تضمینی گندم 

توسط دولت از کشاورزان عزیز فراهم شده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون خوش قولی تعاونگران و نیز اهتمام ارکان اعتباری و حقوقی 
بانک را در مدیریت مطالبات غیرجاری موثر دانست: با این دو عامل و نیز اقدامات زیرساختی 
در اعتبارسنجی، همواره تالش گردیده سطح مطالبات غیرجاری در سطح متعارف پنج درصد 
مدیریت شود و چنانچه در مقطعی این شاخص باالتر رود، در کوتاه مدت و با تدابیر و تالش 

همکاران، این شاخص به سطح نرمال باز گردانده می شود.

از سوی بانک ملت صورت گرفت: 
اهدای 4۰ تانکر آب آشامیدنی به مردم استان سیستان و بلوچستان

بانک ملت در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی و با هدف تامین آب شرب در استان 
های کم آب کشور، ۴0 تانکر آب آشامیدنی به مردم استان سیستان و بلوچستان اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، با دستور مدیرعامل این بانک و با هدف کمک 
به تامین آب شرب هموطنان در مناطق محروم و کم آب کشور، ۴0 فقره تانکر آب آشامیدنی 
برای اهالی روستاهای قادرآباد، شهرک رحمت آباد دشت جاور، موزن و دشت رباط، ده کمالی، 
محمد آباد، ده ولیداد، ده نوهپیران، حجت آباد، ده پهلوان، جهان آباد سفلی، ابراهیم آباد، ده میر 
جعفرخان، ده محمد شهرکی و شارخ در مناطق خاش، نیمروز و هیرمند در استان سیستان و 

بلوچستان خریداری و توزیع شد.
بر اساس این گزارش، بانک ملت پیش از این نیز در راستای انجام ماموریت های 
اجتماعی خود، اهدای کمک های مختلف به استان های محروم کشور را در دستور کار قرار 

داده و به نوعی همراهی خود را با این عزیزان به منصه ظهور رسانده بود.

استقبال متخصصین از طرح افق موسسه اعتباری ملل
متخصصین، با طرح افق موسسه اعتباری ملل به حرفه ی خود رونق بخشیدند.

 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه در راستای حمایت از 
فعالیت متخصصین نسبت به اعطای تسهیالت تا سقف ۲0 میلیارد ریال در قالب تسهیالت 

مرابحه و اجاره به شرط تملیک اقدام می نماید.
 این گزارش می افزاید: پزشکان، مسئولین داروخانه ها، وکال و مهندسین، دفاتر اسناد 
رسمی و دفاتر ازدواج و طالق می توانند، برای تامین سرمایه در گردش و خرید لوازم مصرفی، 
تعمیر و بازسازی محل فعالیت، خرید کاالهای سرمایه ای )خرید ماشین آالت و تجهیزات و نیز 
خرید محل کار( تا مبلغ ۲0 میلیارد ریال با بازپرداخت ۱ تا ۵ ساله از این تسهیالت بهره مند شوند.

گفتنی است بنا به استقبال متخصصین از این طرح، موسسه اعتباری ملل عالوه بر 
افزایش صنوف مختلف نسبت به افزایش مبلغ تسهیالت نیز مبادرت نموده است.

 متخصصین محترم برای اطالع از شرایط و نحوه پرداخت تسهیالت به شعب موسسه 
اعتباری ملل در سراسر کشور مراجعه نمایند.

با دستور پورسعید صورت گرفت:
انتصابات جدید در بانک ایران زمین

طی احکام جداگانه ای از سوی عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمن سه 
انتصاب جدید در این بانک صورت گرفت.

»فرشته متقی« به عنوان رئیس اداره امور کارکنان و خدمات رفاه، »احسان امیرزاده«به 
عنوان رئیس اداره حوزه مدیریت و » مریم شجاعی « به عنوان رئیس اداره بین الملل و روابط 

با کارگزاران این بانک منصوب شدند.
دربخشی از متن حکم پورسعید خطاب به روسای جدیدآمده است؛ امیداست با اتکال به 
خداوند متعال و رعایت اخالق اسالمی و حرفه ای و بابرنامه ریزی و استفاده از ظرفیت، توان 
و قابلیت های مجموعه کارکنان آن اداره و تعامل سازنده با واحدها درتحقق اهداف بانک، 

مؤفق و مؤید باشید.

هر تأیید سهامداران بر عملکرد بانک مهر ایران
سهامداران بانک مهر ایران از عملکرد این بانک در سال مالی ۱3۹۹ اعالم رضایت کردند.

به تازگی مجمع عمومی عادی ساالنه و  ایران،  بانک قرض الحسنه مهر  ه گزارش  ب
فوق العاده بانک مهر ایران برگزار شد و بانک مهر ایران این توفیق را داشت که نظر مساعد 

سهامداران را نسبت به عملکرد مالی ۱3۹۹ خود جلب کند.
در ادامه برخی از اظهارات نمایندگان سهامداران درباره عملکرد بانک مهر ایران در 
سال مالی ۱3۹۹ را می خوانیم. فرحی، نماینده بانک سپه اعالم کرد: از اعضای هیأت مدیره 
و مدیرعامل پرتالش بانک مهر ایران بابت مجموعه اقدامات انجام شده در این بانک تشکر 
می کنم. بانک مهر ایران، بانک منظمی است؛ نکات برجسته ای نیز در گزارش های ارائه شده 
و همچنین برنامه های آتی وجود داشت. با توجه به کلیت گزارش می توان فهمید که عملکرد 
بانک در شاخص های اصلی بسیار خوب بوده است. در بحث تجهیز و تخصیص اعتبارات 
و سایر موضوعات، عملکرد بانک نشان دهنده بهره وری باالی آن بوده و قابل تقدیر است. 
وی در ادامه به موضوع کفایت سرمایه و تغییر ۴ درصدی آن اشاره کرد که به گفته او نیاز به 
توجه بیشتری از سوی سهامداران به تقویت سرمایه این بانک دارد. فرحی درخواست کرد که 
فعالیت های بانک به اقصی نقاط کشور گسترش یابد تا دیگر هموطنان نیز بتوانند از خدمات 

این بانک بهره ببرند.
صالحی، نماینده بانک مسکن نیز ضمن تشکر از مدیران و کارکنان بانک مهر ایران، 

اظهار کرد: امیدوارم روزی را شاهد باشیم که بانک مهر ایران بزرگ ترین بانک کشور باشد.
سیفی، نمایده بانک رفاه سخنان خود را این گونه مطرح کرد: جا دارد از زحمات همه 
پرسنل و مدیران بانک مهر ایران تشکر کنیم؛ زیرا این بانک در سال ۱3۹۹ عملکرد مطلوبی 
داشته و موارد مطرح شده قانع کننده بود. جا دارد از شهدای نظام بانکی نیز یاد کنیم که بر 
اثر بیماری کرونا جان خود را از دست دادند، از جمله دو تن از کارکنان بانک مهر ایران که 

به این علت جان باختند.
ابراز امیدواری نسبت به استمرار رشد بانک مهر ایران

موحدنژاد، نماینده بانک صنعت و معدن نیز ضمن تقدیر از همه اعضای خانواده 3000 
نفری بانک مهر ایران گفت: سال ۱3۹۹ برای همه بانک ها سال خاصی بود، اما این ویژگی 
برای بانک مهر ایران محسوس تر بود. علتش نیز این است که عمده مشتریان بانک مهر 
ایران از دهک های متوسط و پایین درآمدی هستند که آسیب بیشتری از وضعیت اقتصادی 
دیدند. بر خالف مسائلی که در وصول مطالبات بانک وجود داشت، اما عملکرد سال ۱3۹۹ 
مطلوب است و جای قدردانی دارد. به جناب دکتر اکبری، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 
این بانک بابت عملکردشان تبریک می گویم و امیدوارم رشد عملکرد بانک ادامه داشته باشد.
موسوی، نماینده بانک ملی هم گفت: ما در آموزه های دینی خود، بحث قرض الحسنه را 
بیش از آنکه اقتصادی بدانیم، بحثی اعتقادی و اجتماعی می دانیم. تالش های اعضای هیأت 
مدیره بانک مهر ایران نیز در همین راستا بوده و کارهایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی 
انجام شده، قابل تقدیر است و امیدوارم تداوم داشته باشد. اقدامات بانک مهر ایران در حوزه 
مسئولیت اجتماعی به ویژه در مناطق محروم، باعث کاهش آالم مردم شده است. این موضوع 

نیز قطعاً مورد تأیید همه ما قرار دارد.
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چگونه قابل قبول باشیم؟

پله های برای باال رفتن و پیشرفت

افـراد قابـل قبـول چـه 
دارنـد؟ هایـی  یژگـی  و

را  اشـخاصی  هـم  شـما  یـا  آ
دیـده ایـد کـه انتقادهـا یـا ایراداتی 
کـه بـه کارشـان وارد مـی شـود را 
بـه وضعیتـی کامـال مثبـت و قابل 

تحمـل تبدیـل مـی کننـد؟
این افراد همیشـه روشی برای 
بهبـود اوضاع دارنـد. هر انتقاد برای 
آنهـا حکـم پله ای برای بـاال رفتن 
و پیشـرفت دارد. افـراد قابـل قبول 
معمـوال زیـاد نگران و آشـفته نمی 

شـوند و روی امور تسـلط دارند.
آنهـا از صحبت هـا و نکوهش 
هـای دیگـران ناراحت نمی شـوند، 
و بـا شـرایط منفـی راحـت برخورد 

مـی کنند.
ایـن اشـخاص بـدون اینکـه 
غـرق جوسـازی هـای منفـی یک 
بحث شـوند، خلـق و خوی متعادل 
خـود را حفـظ می کنند. بـه همین 
ترتیـب، اکثـر اوقـات کل وضعیت 

را بـه نفـع خـود تمـام مـی کنند.
داشـتن یـک رفتـار و اخـالق 
مقبـول و دلپذیـر، یکـی از مهـم 
تریـن عـادت هایی اسـت کـه می 

توانیـد آن را پـرورش دهیـد.
خیلـی طبیعی اسـت کـه مردم 
افـراد مقبـول و متعـادل را دوسـت 
دارنـد؛ و در مقابـل از کسـانی کـه 
ناسـازگار هسـتند فاصله می گیرند.

افـراد قابل قبـول، رفتار مالیم 
و محترمـی بـا کسـانی کـه از آنهـا 
انتقـاد مـی کننـد دارند. آنهـا برای 
حقیقـت ارزش قائـل هسـتند. اگـر 
انتقـاد دیگـران درسـت و بـه جـا 
باشـد، آن را مـی پذیرنـد و بـرای 

اصـالح امـور تـالش مـی کنند.

ا  ر ت  ـ ق ی ق ح ه  ـ ن و گ چ  
بپذیریـم و بـا آن موافقـت 

؟ م ـ ی ن ک
زمانـی که شـخصی از تصمیم 
انتقـاد مـی کنـد و  یـا رفتـار مـا 
حقیقتـی در صحبتـش وجـود دارد؛ 
بهتریـن واکنـش ایـن اسـت کـه 
آن حقیقـت را بپذیریـم؛ امـا مجبور 
نیسـتیم پیشـنهاد او را قبـول کنیم.

این به چه معناست؟
به مثال های زیر توجه کنید:

مـادر: اگـر امشـب تـا دیروقت 
بیـرون بمانـی، صبـح خـواب مـی 

! ی ن ا م
بـا  حـق  احتمـاال   : ر ـ ت خ د
شماسـت، امـا مـن از قبـل قـرار 
گذاشـته ام و االن نمـی توانـم آن 

کنـم. فـی  ت ن م ا  ر
در  نهفتـه  قـت  ی ق ح ر  ـ ت خ د (
صحبـت مـادرش را فهمیـد و آن 
را تائیـد کـرد، در عین حـال موضع 

خـودش را هـم حفـظ کـرد.(
مثال بعدی:

سـوزان: آدام بـه نظـرم نبایـد 
یـک  تـو  کنـی.  ا  هـ ر ا  ر لت  غ شـ
در  باثبـات   و  ـدی  ی ل ک ـت  ی ع ق و م
شـرکت داری. اگر اوضاع اقتصادی 
نامسـاعد بشـود، باز شغلت را داری. 
ینکـه بـه تنهایـی وارد تجـارت  ا
بشـوی ریسـک بزرگـی اسـت و 

تضمینـی نـدارد!
آدام: حرفـت درسـت اسـت 
سـوزان. حـق بـا توسـت و هیـچ 
تضمینـی وجـود نـدارد. امـا مـن 
خـودم را مـی شناسـم. بـه خوبـی 
کار و تـالش خواهـم کـرد و جـا 
نمـی زنـم. مـن مـدت هـا منتظـر 

چنیـن فرصتـی بـودم!

)در ایـن مثـال آدام بـا آنچـه 
و  ا ـود.  ب فـق  سـوزان گفـت موا
دلسـوزی سـوزان را درک می کرد. 
بـا ایـن حـال بـا او بحـث نکـرد و 
بـدون تهاجم، روی تصمیم خودش 

باقـی ماند.(
البته الزم نیسـت همیشه روی 
نقطـه نظر خـود باقی بمانید. شـاید 
الزم باشـد دوبـاره فکـر کنیـد و 
تصمیـم بهتری بگیرید. نکته اصلی 
این اسـت که اگـر حقیقتی در انتقاد 

وجـود دارد، آن را انـکار نکنید.
چگونه با درسـتی عقیده 

مخاطـب موافقت کنیم
قـع، صحبـت  در برخـی موا
طـرف مقابـل فقـط اعتقـاد و نظـر 
اوسـت. او ممکـن اسـت تصور کند 
تنهـا تصمیـم درسـت همان اسـت 
کـه او مـی گویـد، امـا در حقیقـت 
ایـن فقـط عقیـده اوسـت.در ایـن 
حالت شـما بـا پیشـنهاد منتقد خود 
مخالف هسـتید؛ حتی ممکن اسـت 

نظـر او برایتـان احمقانـه باشـد.
بـا ایـن حـال بایـد بـه او حق 
بدهیـد کـه نظر و عقیـده خودش را 
داشته باشـد. پس بهتر است روشی 
را پیـش بگیریـد کـه در عین حفظ 
احتـرام طرف مقابـل، روی تصمیم 

خـود باقـی بمانید.
به مثال زیر توجه کنید:

دیویـد: مونیـکا اگر تمـام درآمد 
خـودت را صـرف خریـد لبـاس کنی، 
دیگـر چیـزی برایـت باقی نمـی ماند 
که به تفریح و مسـائل دیگر بپردازی.

مونیـکا: مـن درک مـی کنـم 
کـه احسـاس و فکـر تـو در ایـن 
زمینـه چیسـت. امـا مـن داشـتن 
لبـاس هـای متنـوع را بـه هـر چیز 

دیگـری ترجیـح مـی دهـم.
مثال دوم:

لیـن: چطـور پولـت را صـرف 
خریـدن مـزدا کردی، گلـن؟ تویوتا 

کـه ماشـین بهتری اسـت!
گلـن: نظر تو قابل درک اسـت 
لیـن. حـق داری، تویوتـا ماشـین 
بهتـری اسـت. امـا مـن فقـط مزدا 
را دوسـت دارم.گلـن و مونیـکا 
بـرای مخاطـب خود »حق داشـتن 

عقیـده« قائـل شـدند.
گلـن حتی با نظـر لین موافقت 
کـرد؛ امـا نـه از موضـع خـود عقب 
نشـینی کـرد و نـه باعـث شـد لین 

احسـاس کند اشـتباه مـی کند.
بـرای اینکه فـرد قابـل قبولی 
باشـید بایـد ایـن اصـل را رعایـت 
کنیـد: همیشـه بـه دیگـران ایـن 
احسـاس را بدهیـد کـه حـق بـا 
آنهاسـت. حتـی اگـر با آنهـا موافق 
نیسـتید و نمی خواهیـد تصمیم تان 

را تغییـر بدهیـد.
پنـج نکتـه کلیـدی برای 
قبولـی  بـل  قا فـرد  ینکـه  ا

باشـیم
هـر  بـا  بگیریـد  یـم  صم ت  -۱
کسـی کـه دیدار مـی کنیـد، موافق 
باشـید! ایـن بـه این معنا نیسـت که 
از عقیده و تصمیم خود کوتاه بیایید.
همـان طـور که در مثـال های 
بـاال نشـان دادیم، مـی توانید هم به 
طـرف مقابل حـق بدهید و هم روی 

نظر خودتـان باقی بمانید.
۲- بـا حقیقـت موافقـت کنید. 
شـاید آنچـه شـما انجـام مـی دهید 
تجربـه جدیـدی باشـد کـه از نظـر 
دیگـران در تضـاد بـا حقیقت باشـد.
ا  هـ ن آ ـه  ب ـد  ی پـس سـعی کن
بگوییـد: بلـه حـق با شماسـت. من 
بـا شـما موافقـم. امـا در ادامـه روی 
نظـر و تمایـل خودتان تاکیـد کنید.
3- بـه منتقـد خود حـق بدهید 
کـه عقیـده خودش را داشـته باشـد؛ 
حتـی زمانـی که عقیده آنهـا به نظر 

شـما احمقانه است!
بـا نظر آنها موافقـت کنید و در 
عیـن حـال آنچه را به نظـر خودتان 

درسـت اسـت دوباره بیان کنید.
۴- اشـتباه خودتـان را بپذیرید! 
اکثـر افـراد از پذیـرش اشـتباه خـود 
طفـره می رونـد یا مسـئولیت آن را 

به گـردن دیگـران مـی اندازند.
در حالـی کـه افراد قابـل قبول 
اشـتباه خـود را مـی پذیرنـد و در 
صـدد جبـران و اصالح برمـی آیند. 
آنهـا از گفتـن جمالتـی نظیـر »من 
اشـتباه فکر می کردم« یا »حسـابی 

خرابـکاری کـردم!« نمی ترسـند.
۵- از بحث و مشـاجره اجتناب 
کنیـد. معمـوال زمانـی کـه وارد 
مشـاجره مـی شـوید بازنـده مـی 
شـوید، حتی اگر حق با شـما باشـد! 
پس سـعی کنید گفتگو را محترمانه 
و متمدنانه ادامه بدهید.رعایت چنین 
نکاتـی بـه مـا اعتبـار می بخشـد و 

مقبولیت مـان را بـاال مـی بـرد.
زمانـی کـه فـرد قابـل قبولـی 
باشـیم نـه تنهـا احتـرام و محبوبیت 
بیشـتری کسـب می کنیـم؛ بلکه در 
بیشـتر موارد اوضاع به نفع خواسـته 

ما پیـش خواهـد رفت.

 ترجمه:علی بهرام پور

چگونـه قابل قبول باشـیم؟ حتی در مقابل کسـانی 
کـه ما را مـورد انتقـاد و نکوهش قـرار می دهند؟

همـه مـا در روابـط شـغلی، اجتماعـی و خانوادگی 
خـود در موقعیـت هـای متفاوتـی قـرار مـی گیریـم؛ 
ماننـد: تعـارض هـا، مذاکـره هـا، تصمیم گیـری های 

کوچـک و بـزرگ و...
در چنیـن موقعیت هایـی تمایل داریـم فردی قابل 
قبـول و موجـه باشـیم؛ و شـانس موفقیـت خودمان را 

بـاال ببریم.
قابـل قبول بـودن ممکن اسـت همیشـه اوضاع را 
بـه نفع شـما پیـش نبرد، اما فـارغ از نتیجه برای شـما 

احتـرام و اعتبـار باالتری ایجـاد می کند.
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ناهید کیانی: رسالت ورزش صلح است!
تکواندوی  پوش  ملی  کیانی  اهید  ن
ایران پس از حذف در المپیک از روزهای 
سخت و طاقت فرسا و خاطره تلخ مبارزه 

در توکیو گفت.
برای  کار  جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
المپیک امسال بدون  ایران در  تکواندوی 
بانوی  کیانی  ناهید  رسید.  پایان  به  مدال 
المپیکی ایران پس از تغییر وزن در المپیک 
حاضر شد و شرایط سختی را تجربه کرده 
بود. او پس از شکست توسط کیمیا علیزاده 
به  علیزاده  نرسیدن  و  پناهندگان  تیم  ز  ا

فینال از جدول مسابقات حذف شد.
کیانی در این خصوص پستی را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد؛ او 
نوشت: سالم بر مردم سرزمینم. من ناهید هستم دختری که سالهاست برای 
برافراشتن پرچم کشورم تالش کرده ام و روزهای زیادی از دوران ورزشی ام 
ام  ا رژیم گرفتن های سخت و طاقت فرسا گذشته)علی رغم میل خانواده  ب
که این را دشمن سالمتی ام میدانستند(، سالهاست عدد ۲0۲0 در اکثر پسورد 
های مورد نیازم جا خوش کرده بود تا فراموش نکنم که باید روزی خودم را 
درکجا ببینم. آنقدر دویدم آنقدر جنگیدم تا شد، تا رسیدم به ۲0۲0 ای که حاال 
۲0۲۱ شده بود، رسیدم به جایی که باید تمام قدرتم را میفرستادم به پاهایم 
تا بتوانم با دستی قدرتمند پرچم ایرانم را بلند کنم ، ایران همان تمدن چند 
هزار ساله که من دختری از آب و خاکش هستم دختری از جنس مردم عادی 
همین آب و خاک، دختری که ورزش را انتخاب کرد با تمام سختی هایش، با 

تمام بایدها و نبایدهایش.
من آموخته ام که رسالت ورزش صلح است، خوانده ام که جنگ جهانی با 
تمام بزرگی اش یک روز برای برگزاری یک مسابقه فوتبال زانو زد و از حرکت 
ایستاد تا پرچم ورزش و صلح بلندتر از تمامی پرچم های جهان برافراشته شود. 
بزرگترین  در  روزی  که  نمیدانستم  من  من.  ذهن  در  ورزش  قدرت  بود  ین  ا
آوردگاه زندگیم در نقطه ای که سالها برای رسیدن به آن تالش کرده بودم 
قرار است مقابل هم وطنم بایستم، مقابل دوستی که بخشی از خاطرات دوران 

ورزشی من است.
نمیدانم  بود،  کرده  علم  قد  مقابلمان  در  سیاست  میکردم؟  باید  چه  من 
چه بر سر جهان آمده که زور ورزش به سیاست نرسید و پرچم المپیک تنها 
به نمادی بی توجه تبدیل شده که شعار صلح سر می دهد. تمام این چند روز 

زندگی ام با بهت گذشت....
او در ادامه نوشت: مردم سرزمینم! من از جنس خود شما هستم از جنس 
مردم عادی از جنس دردهای حقیقی، ببخشید اگر نتوانستم تمام خود باشم، 
هدیه  به شما  کوچکی  درد خشکسالی شادی  بی آبی،  درد  میان  در  توانستم  ن
بدهم، ببخشید اگر رویارویی من با هم وطنم دل شما را آزرد، بازنده ی حقیقی 
بازی من و کیمیا “المپیک” بود، آری المپیک رویدادی که تمامی بزرگیش به 
فریاد صلحش است، المپیک ۲0۲۱ با تمام خوب و بدش تمام میشود و من 
افول کرده است “المپیک کرونا  المپیک که بزرگیش در ذهنیتم  می مانم و 

زده ی بدون صلح”

شوک به المپیک؛
کناره گیری قهرمان بزرگ آمریکا

سیمون بایلز، اسطوره ژیمناستیک آمریکا، در رقابت های تیمی به یکباره 
زمین را ترک کرد.

تیم ملی ژیمناستیک زنان آمریکا روز یکشنبه و در مسابقات المپیک توکیو 
شروع امیدوارکننده ای نداشت چراکه سیمون بایلز و کمپانی با ۱0.۶۷ امتیاز 
بعد از کمیته ملی روسیه در جایگاه دوم قرار گرفتند. البته بایلز در رده بندی 
کلی رتبه اول را به خود اختصاص داد اما برخی اشتباهات در بعضی حرکات 

کمی عجیب به نظر می رسید و در واقع از این ژیمناست دور از انتظار بود.
روز گذشته اما مسابقات ژیمناستیک در حالی پیگیری شد که تیم آمریکا 
یک شوک بزرگ را متحمل شد. جایی که آن ها در حرکت خرک تنها ۱3.۷۶۶ 
امتیاز به دست آوردند و نهایتًا پس از آن بایلز زمین را ترک کرد؛ موضوعی 
که باعث می شود تیم ملی زنان آمریکا شانس کسب مدال تیمی مسابقات 

المپیک توکیو را از دست بدهد.
قادر  پزشکی  مشکالت  دلیل  به  بایلز  سیمون  که  شده  تایید  مچنین  ه
به ادامه رقابت نبوده است. از طرفی قرار است طی ساعات آینده وضعیت او 
مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که آیا می تواند در سایر رقابت ها نیز 

شرکت کند یا خیر.
تیم ملی ژیمناستیک زنان آمریکا از سال ۲0۱0 در همه رقابت های جهانی 
و المپیک به قهرمانی رسیده است و عدم کسب مدال طال در المپیک توکیو 
می تواند برای آنها یک ناامیدی بزرگ تلقی شود. همچنین با این اتفاق به نظر 
می رسد که تیم کمیته روسیه از بیشترین شانس برای قهرمانی در مسابقات 

برخوردار است.
گفتنی است بایلز در رقابت های المپیک ریو ۲0۱۶ موفق به کسب چهار 
مدال شده بود و همچنین چندین و چند مدال طالی رقابت های جهانی را در 
کارنامه دارد و با وجود این که تنها ۲۴ سال سن دارد، بسیاری از او به عنوان 

یکی از بهترین های تاریخ ژیمناستیک زنان یاد می کنند.
 فدراسیون بین المللی ژیمناستیک تایید کرد که بایلز دیگر در ادامه رقابت 
های تیمی حضور نخواهد داشت اما در صورتی که آمریکا بتواند روی سکو برود 

او نیز مدال دریافت خواهد کرد.

ارلینگ هالند: من اینقدرها نمی ارزم!
نروژی  ستاره  هالند،  رلینگ  ا
تابستانی  اتفاقات پنجره  از  دورتموند 

قوتبال اروپا بی اطالع است.
نان،  ا جو دنیای  گزارش  ه  ب
هالند  ارلینگ  العاده  فوق  ملکرد  ع
در دو سال اخیر در تیم هایی چون 
شده  باعث  دورتموند  و  الزبورگ  س
اروپایی  بزرگ  های  تیم  از  سیاری  ب
کنند.  اقدام  بازیکن  این  جذب  رای  ب
البته شیوع ویروس کرونا و درخواست 
شده  باعث  دورتموند  هنگفت  الی  م

شرایط تیم هایی چون رئال مادرید و بارسلونا برای جذب ارلینگ هالند 
دشوار شود و در حال حاضر به نظر می رسد چلسی جدی ترین مشتری 

این گلزن ۲۲ ساله محسوب می شود.
در روزهای اخیر اخباری در مورد پیشنهاد ۱۷۵ میلیون پوندی چلسی 
برای خرید ارلینگ هالند مطرح شده است. به نظر می رسد رومن آبراموویچ 
بودجه ای هنگفت برای خرید این بازیکن در نظر گرفته و قصد دارد تحت 
هر شرایطی زمینه حضور ارلینگ هالند در لندن را فراهم کند.  حاال این 
در  دورتموند  اردوی  به  و  بازگشته  تعطیالت  از  اخیرا  که  نروژی  تاره  س
سوئیس اضافه شده، مدعی شد پرداخت چنین ارقامی برای هیچ بازیکنی 

منطقی نخواهد بود.
ارلینگ هالند گفت: »من امیدووارم این اعداد و ارقام و شایعه برچسب 
۱۷۵ میلیون پوندی برای جذب من شایعه باشد، زیرا هیچ شخصی ارزش 
با  بود که  ماه  از دیروز من یک  تا پیش  ندارد.  را  پرداخت چنین رقمی 
مدیر برنامه ام در مورد شایعات و اخبار صحبت نکرده بودم و این شما 
خبرنگاران هستید که باید به من بگویید چه اتفاقاتی در پنجره تابستانی 

در جریان است.”

بارسلونا سرانجام با »نیمار« به توافق رسید

ستاره برزیلی باشگاه پاری سن ژرمن بر سر چند مناقشه حقوقی طوالنی 
و کهنه با باشگاه بارسلونا به توافق رسید.

به  نیمار  یورویی  میلیون   ۲۲۲ انتقال  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
پی اس جی در سال ۲0۱۷ به ایجاد چند پرونده و مناقشه حقوقی مابین 
بابت  نشده  پرداخت  پاداش  دریافت  خواستار  نیمار  و  شد  منجر  طرفین 
تمدید قراردادش با بارسا شد و باشگاه نیز در واکنش وی را به دلیل نقض 

قرارداد مورد پیگرد قرار داد.
با این حال، باشگاه بارسلونا در بیانیه ای اعالم کرد: بارسلونا به طور 
مسالمت آمیز به پرونده های حقوقی مفتوحی که با نیمار بازیکن برزیلی 
داشت، پایان داد. براین اساس، توافقی مابین باشگاه و بازیکن به امضا 

رسید تا پرونده های معلق حقوقی مختومه شد.
از باشگاه سانتوس برزیل به بارسلونا رفت و  نیمار در سال ۲0۱3 
دوران حضور وی در نیوکمپ و روزهای پس از جدایی وی، همواره با 

مشکالت خارج از زمین همراه بود.
پس از موافقیت یک قاضی اسپانیای با استماع دادخواهی در مورد این 
ادعا که هزینه واقعی انتقال نیمار در قراردادهای جعلی پنهان شده است، 
»ساندور روسل« رییس اسبق باشگاه بارسلونا در سال ۲0۱۴ استعفا کرد.
بارسا در ابتدا اعالم کرد که نیمار ۵۷ میلیون یورو برای آنان هزینه 
داشته اما بعدها مدعی شد که رقم واقعی به ۸0 میلیون یورو نزدیک تر 
را  نهایی  از هزینه  زیادی  نیمار درصد  پدر  مالکیت  است. شرکت تحت 

دریافت کرده است.
باشگاه بارسا در نهایت به فرار مالیاتی محکوم شد و به طور داوطلبانه 

۱3.۶ میلیون یورو پرداخت کرد تا وجهه باشگاه، حفظ شود.
 DIS Esporte خصوصی  گذاری  سرمایه  شرکت  نتیجه،  ر  د
شریک تجاری باشگاه سانتوس که ۴0درصد از حق و حقوق اقتصادی 
نیمار را در زمان حضور وی در سانتوس دریافت می کرد، با این ادعا که 
مبلغ مورد انتظار را بابت انتقال دریافت نکرده است، از باشگاه بارسلونا 
نشد. سپس  پیروز  باشگاه  علیه  هرگز  کیفری  پرونده های  کرد.  شکایت 
انتقال نیمار به پی اس جی در سال ۲0۱۷ چندین مشکل حقوقی را بین 

نیمار و بارسا ایجاد کرد.
به  به پرداخت ۶.۷ میلیون یورو  یمار جوالی سال گذشته مجبور  ن
بارسا شد؛ این حکم در مورد مناقشه وی با باشگاه بر سر پاداش ۴3 میلیون 
یورویی تمدید آخرین قرارداد با بارسا در سال ۲0۱۶ صادر شد. مرد برزیلی 
پیش از ترک بارسا ۱۴ میلیون یورو دریافت کرد؛ نیمار پس از علنی شدن 

توافق با پی اس جی، الباقی مبلغ را به حساب بارسا انتقال داده بود.
زمانی که وی با قراردادی رکوردشکن به پی اس جی پیوست، خواستار 
دریافت باقی پاداش از بارسا شد. باشگاه اسپانیایی در واکنش، وی را به 
دلیل نقض قرارداد مورد پیگرد قرار داد و عالوه بر ۱۴ میلیون یورویی که 
پیش تر به نیمار پرداخته بود، خواستار دریافت ۸.۵ میلیون یورو غرامت 
بعالوه بهره آن شد.در این پرونده یک قاضی حق را به بارسا داد و نیمار 
تمام  که  کرده  اعالم  اسپانیایی  باشگاه  حاال  و  کرد  فرجام  رخواست  د

پرونده های مفتوحه با مرد برزیلی مختومه شده است.

محمد قهرمان
سپاهان  و  رسپولیس  پ
پیش از برگزاری هفته پایانی 
ایران  فوتبال  برتر  لیگ  قابت های  ر
بهترین میزبان و میهمان فصل جاری 

شدند.
به گزارش دنیای جوانان، در آستانه 
هفته  سی اُم و پایانی لیگ برتر فوتبال 
ایران قرار داریم و رقابت جذابی برای 
بقا و کسب سهمیه احتمالی  قهرمانی، 
فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا بین هشت 

تیم وجود دارد.
و  آمارها  از  برخی  وجود  این  ا  ب
جایگاه ها در هفته پایانی دستخوش تغییر 
پرسپولیس  که  این  مثل  شد.  خواهد  ن
بهترین تیم بازی های خانگی شد و این 
به  خانه  از  خارج  دیدارهای  در  نوان  ع

سپاهان رسید.
لیگ  میزبان  بهترین  رسپولیس،  پ

بیستم
بازی  آخرین  تهرانی  سرخپوشان 
این فصل خود را در خانه برگزار کردند 
و با نتیجه سه بر یک از سد تراکتور تبریز 
گذشتند. شاگردان یحیی گل محمدی در 
لیگ بیستم ۱3 برد و ۲ تساوی را در 
آنها  آوردند.  دست  به  آزادی  رزشگاه  و
۲۵ گل وارد دروازه رقبا کردند و تنها 
پنج گل خوردند. ۴۱ امتیاز از ۶۴ امتیاز 
کنونی سرخپوشان در دیدارهای خانگی 
درصد   ۶۴ معادل  که  آمده  دست  ه  ب

امتیازات این تیم است.
تیم های  تنها  پرسپولیس و فوالد 
بدون باخت لیگ در دیدارهای خانگی 
بودند. تیم اهوازی نیز ۹ برد و ۶ تساوی 
 ۴3 از  امتیاز   33 و  آورد  دست  به  ا  ر

امتیازش تا به اینجا را مدیون امتیازاتی 
است که در فوالد آرنا جمع آوری کرد.

در دیدارهای خانگی رتبه دوم به 
از  پس  هم  استقالل  و  رسید  پاهان  س
البته  دارد.  جای  چهارم  رده  در  والد  ف
صورت  در  مجیدی  فرهاد  اگردان  ش
فوالد  دادن سپاهان هم امتیاز  شکست 
میزبان  بدترین  رده سوم می شوند.  در 
لیگ هم ماشین سازی تبریز بود. آنها در 
۱۵ بازی تنها ۱۱ امتیاز به دست آوردند 
و در دو دیدار آخر خانگی خود ۱0 گل 
دریافت کردند و گلی به ثمر نرساندند.

لیگ  میهمان  بهترین  پاهان،  س
بیستم

در بازی های خارج از خانه بهترین 

تیم لیگ بیستم، سپاهان شد. آنها حتی 
در صورت شکست مقابل استقالل در 
دست  از  را  خود  جایگاه  پایانی  فته  ه
در  نویدکیا  محرم  شاگردان  می دهند.  ن
و  تساوی  برد، چهار  ین فصل هشت  ا
بیرون  دیدارهای  در  شکست  دو  نها  ت
ثمر  به  گل   ۲3 آنها  داشتند.  خانه  ز  ا
رساندند و ۱۴ گل دریافت کردند. ۲۸ 
امتیاز از ۶۲ امتیاز کنونی سپاهان متعلق 
به بازی هایی است که در بیرون از نقش 
جهان به انجام رسانده اند؛ این یعنی تا 

قبل از هفته آخر ۴۵ درصد امتیازات.
پس از طالیی پوشان، استقالل با 
۲۶ امتیاز دوم است و پرسپولیس با ۲3 
امتیاز در رده سوم جای گرفته است. تیم 

یحیی در صورت شکست دادن پیکان در 
هفته آخر می تواند هم امتیاز استقالل در 
رده دوم شود. سرخپوشان تهرانی با یک 
باخت، کمترین شکست را در بازی های 

بیرون از خانه تجربه کرده اند.
ماشین سازی  که  است  شخص  م
تیم در دیدارهای  بدترین  امتیاز  ا سه  ب
می آید.  حساب  به  هم  خانه  از  ارج  خ
هفته  در  پیروزی  صورت  در  تیم  ین  ا
نخواهد  ترک  را  خود  جایگاه  هم  خر  آ
 ۹ با  سایپا  و  نفت مسجدسلیمان  کرد. 
به  نفت  به  تیم ها  نزدیک ترین  متیاز  ا

حساب می ایند.
بدترین  صاحب  اشین سازی،  م

رکوردها
ماشین سازی با دو برد بدون شک 
به  بیستم  لیگ  در  را  پیروزی  کمترین 
در  اگر  آنها  می دهد.  اختصاص  ود  خ
هم  برسند  برتری  به  خود  آخر  یدار  د
تیم  نزدیک ترین  با  بهترین شرایط  ر  د
به خود از لحاظ تعداد برد، دو پیروزی 
فاصله دارند. در سوی مقابل پرسپولیس 
سایه  به  سایه  برد   ۱۸ با  سپاهان  و 

یکدیگر پیش می روند.
کمترین باخت برای تیم یحیی

در  را  باخت  کمترین  رسپولیس  پ
آنها  لیگ سی اُم مال خود کرده است. 
دو  با  بازهم  ببازند  هم  پیکان  به  گر  ا
باخت کمترین شکست را در این فصل 
با  سپاهان  داده اند.  اختصاص  خود  ه  ب
سه باخت نزدیک ترین رقیب تیم یحیی 
محسوب می شود. در سوی دیگر ماجرا 
ماشین سازی با ۱۹ باخت گوی سبقت 
را از بقیه تیم ها ربوده است. باید دید آنها 

۲0 تایی می شوند یا خیر!؟

آمارهای جذاب مدعیان قهرمانی؛

پرسپولیس و سپاهان ؛ بهترین میزبان و میهمان لیگ!

فوتبال  فدراسیون  اخالق  میته  ک
فیروز کریمی و سیداکبر پورموسوی را به 
علت آن چه در نشست خبری های هفته 
گذشته لیگ برتر بیان کردند، فراخواند.

به گزارش دنیای جوانان، در هفته 
ای که از مسابقات لیگ برتر برگزار شد، 
فیروز کریمی و سیداکبر پورموسوی به 
خالف  و  جنجالی  اظهارات  خود  وبه  ن
عرفی را به زبان آوردند که این موارد 
اخالق  کمیته  به  آن ها  دعوت  اعث  ب

فدراسیون فوتبال شده است. 
فیروز کریمی، سرمربی پرحاشیه و 
باتجربه تراکتور در نشست خبری بازی با 
پرسپولیس با انتقاد از فدراسیون فوتبال 
الزام  به علت صدور بخشنامه ای برای 
حضور مربیان در نشست های خبری در 
لزومی  »هیچ  گفت:  عجیب،  جمالتی 
در  تیم  سرمربی  بازی  از  بعد  که  دارد  ن
از  او  اگر  کند.  شرکت  خبری  شست  ن
می کند،  صادر  بخشنامه  خودش  سوی 
باید وضعیت روحی و جسمی سرمربی را 
درک کند. من االن مشکل بیرون روی 
داشتم. تکلیف بیرون روی من چیست. 
حداقل این است که چند پوشک بزرگسال 
بیاورند که من همراه خودم داشته باشم. 
این یک رویه غلط است. هر کس این 

بخشنامه را زده باید جوابگو باشد!«
پورموسوی،  اکبر  سید  هم چنین 

از  بعد  آبادان  نفت  صنعت  سرمربی 
دیدار تیمش با فوالد و قبول شکست 
جواد  با  درگیری  به  تیم،  این  قابل  م
نکونام و دستیارانش اشاره کرد و او را 
به جادوگری و این قبیل مسائل متهم 
کرد و در نهایت گفت که »نکونام باید 
ثابت  اخالق  کمیته  در  را  ظهاراتش  ا
کند« ولی حاال  خودش به کمیته اخالق 

فراخوانده شده است.
بخشی از صحبت های پورموسوی 
است:  شرح  این  به  خبری  نشست  ر  د
افسوس  خوزستان  فوالد  برای  «
است  سال  دو  که  فوتبالی  ی خورم.  م
هویت خود را از دست داده است و صرفا 
به جار و جنجال، توهین، افترا، دعوا و 
یقه گیری و یقه کشی تبدیل شده است 
و ندیده ایم تیمی به این زمین بیاید و به 

آن توهین نشود. به من تهمت جادوگری 
زدند! امیدوارم در کمیته اخالق حرفشان 
را ثابت کنند. من هم اکنون ثابت می 
کنم که چه کسی جادوگر است. در ۲ 
سال گذشته روی خط دروازه چه کسی 
را ضبط  و دوربین صحنه  ریختند  آب 
کرد؟ بازی با استقالل به چه کسی گفتند 
اجی مجی که صداها ضبط شد؟ روباه در 
کدام بازی به ورزشگاه رفت؟ n چه کاره 
است در باشگاه که هر هفته و هر بازی 
اهواز می آید؟  به  بندرعباس  از  بلیط  ا  ب
با  بازی  که  داریم  را  آن  مکتوب  امه  ن
نفت درخواست کردند که به زمین بیاید 
»اجازه  و  نیست!«  فوتبالی  فرد  آن  و 
خوزستان  در  دیگر  نکونام  دهم  می  ن
مربی گری کند چرا که به من که فرزند 
خوزستان هستم در حضور همه توهین 

چهارم،  داور  است  جالب  خیلی  رد.  ک
شنید  چون  بود  بزدل  ببخشید،  یلی  خ
اما به داور نگفت، به من بی احترامی 
کردند و من نیز بی احترامی کردم و از 
مردم عذرخواهی می کنم چون در ذات 
من این مسائل نیست. جواد نکونام نیاز 
داشت که پس از ۲ سال یک نفر این 
گونه توی دهانش بزند. نکونام کجای 
فوتبال بوده است؟چرا فقط در مقابل تیم 
های خوزستانی افترا می زند؟ خودشان 
می  وقتی  چیست.  ما  حرف  ی گویند  م
گویند پس از ۲۶ یا ۲۷ هفته طلسم شان 
شکسته است، طلسم به چه معناست؟ 
من نمی دانم، آن ها خودشان می گویند 

و مصاحبه می کنند.«
بعد از نشست های خبری  جنجالی 
ین هفته،  کمیته اخالق در اطالعیه  ا
خود اعالم کرده است: »طی نامه های 
فیروز  اخالق  کمیته  سوی  از  داگانه  ج
روز  تراکتور  تیم  سرمربی  ریمی،  ک
یک شنبه دهم مرداد در ساعت ۱۶:00 
تیم  سرمربی  پورموسوی،  سیروس  و 
صنعت نفت روز دوشنبه یازدهم مرداد 
در ساعت ۱۶:00 جهت ادای پاره ای از 
توضیحات به این کمیته دعوت شدند. 
از  مانع  نامبردگان  نکردن  پیدا  حضور 
برگزاری جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

نخواهد بود.«
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه سمیه پیرانی برابر درخواست شماره ۹3۱۴- ۱۴00/0۴/۲۸ منضم دو برگ 
گواهی استشهادیه و شهادت شهود تقاضای المثنی نوبت اول را نموده و مدعی است که سند 
مالکیت پالک شماره ۱۵۴۲۴ فرعی از ۱۵ اصلی بخش ۵ نیشابور به علت جابجایی مفقود 
گردیده که به حکایت دفتر امالک سند مالکیت ۷۶3۸۷۲ پالک مزبور ذیل دفتر الکترونیک 
۱3۹۶۲030۶00۵00۲۲۷۶ ششدانگ به نام سمیه پیرانی فرزند عبداله صادر و تسلیم گردیده 
است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا چنلنچه سند مالکیت مزبور جهت انجام 
هرگونه معامله ای به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری سند مربوطه را اخذ 

و جهت ابطال به این اداره ارسال فرمائید. 
لذا به استناد ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
یا مدعی سند  داده  انجام  ای  معامله  آگهی  مورد  به ملک  نسبت  می گردد هر کس 
اعتراض  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز   ۱0 مدت  ظرف  بایستی  باشد  خود  نزد  الکیت  م
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
المثنی و تسلیم آن  سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

به متقاضی اقدام خواهد شد. 
م / الف 3۶۲۱

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۷000۸3 له خانم فیروزه اکبری چاشمی فرزند علی 
به شماره شناسنامه ۱۲۲۷ شماره ملی ۵30۹۶۱۵۸۱۴ به نشانی شهمیرزاد خیابان شهیذ فیاض 
بخش کوچه فردوسی منزل شخصی علیه ۱- فوزیه صالحی هیکوئی فرزند عیسی به شماره 
ملی 00۵0۶۷۵000۱ و شماره شناسنامه ۱۹۹۸ به نشانی تهران خ امین الملک خ مهمان 
نوازان نبش کوچه ذبیحی پالک ۷۷، ۲- خانم زهرا صالحی هیکوئی فرزند عیسی شماره 

ملی 00۵۵۴۱۸3۸۴ و شماره شناسنامه ۲۷۵۷ به نشانی: تهران میدان قزوین خ عرب خ 
میدانبر بانک خ شهید دعوتی کوچه شهید صانجی پالک ۲0، 3- رزا صالحی هیکوئی فرزند 
عیسی شماره ملی ۵3000۹۵۷۷۱ و ش ش ۵3000۹۵۷۷۱ به نشانی: شهمیرزاد خ شهید 
فیاض بخش کوچه فردوسی منزل پدر ۴- ریحانه صالحی هیکوئی فرزند عیسی شماره ملی 
003۶۴0۱۶33 ش ش ۱۶3۸۶ به نشانی: تهران بلوار میر داماد نبش نفت جنوبی پالک 
۲۷۴، ۵- خسرو صالحی هیکوئی نام پدر: عیسی به شماره ملی ۵30۹۶۲۶۵۲۲ شماره ۸۲0 
به نشانی تهران رباط کریم شهر جدید پرند خ آسمان کوچه کیهان برج های ساحلی بلوک 
۲ واحد ۸، ۶- محمد صالحی هیکوئی فرزند: عیسی شماره ملی 00۵3۷۸۱۱۲0 ش ش 
۵۲۴3 به نشانی: مهدی شهر میدان ورزش بلوار کارگر مسکن مهر بلوک ۶ مجتمع شقایق 
طبقه اول واحد ۱، ۷- ناصر صالحی هیکوئی فرزند عیسی شماره ملی 003۲30۸۷۲۸ ش 
ش ۴۶۶۱۵ به نشانی: تهران خ جمهوری چهار راه یاسر جنوبی بعد چهار چنگیز پالک 3۸، 
۸- رویا صالحی هیکوئی فرزند: عیسی شماره ملی 003۶۴0۱۶۴۱ ش ش ۱۶3۸۷ به نشانی: 
شهمیرزاد خ فیاض بخش خ فردوسی منزل پدر ۹- رضوانه صالحی هیکوئی فرزند عیسی 
شماره ملی ۵30۹۶۲۶۵30 ش ش ۸۲۱ به نشانی شهمیرزاد شهرک ولیعصر خیابان سوم 
شهید باجان پالک ۵۶ به موجب سند ازدواج شماره ۷۵۱۵ مورخ ۱3۸۸/۱۲/۱۶ تنظیمی در 
دفتر ازدواج شماره ۹ شهمیرزاد بابت وصول مهریه به تعداد ۲۲0 عدد سکه تمام بهار آزادی 
)که برابر استعالم صورت گرفته و پاسخ به شماره ۲33 مورخ ۱3۹۹/۸/۱۷ اتحادیه صنف 
طال و جواهر مهدیشهر قیمت هر سکه بهار آزادی را ۱۴۹/000/000 )یک صد و چهل و نه 
میلیون ریال( ریال اعالم نموده که جمع ۲۲0 عدد سکه به مبلغ 3۲/۷۸0/000/000 ریال 
)سی و دو میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون( ریال می باشد و به انضمام کلیه خسارت و 
هزینه های اجرایی درخواست صدور اجراییه نموده است که اجراییه های صادره در تاریخ 
۹۷/0۸/0۶ به خانم فیروزه اکبری چاشمی و در مورخه ۹۷/0۵/۲۱ به زهرا صالحی هیکوئی 
و ریحانه صالحی هیکوئی و نسبت به رضوانه صالحی هیکوئی در مورخ ۹۷/0۶/0۱ و رزا 
صالحی هیکوئی مورخ ۹۷/0۵/۱0 ابالغ گردیده و اجراییه صادره ناصر، محمد، خسرو، فوزیه، 

خانم رویا همگی صالحی هیکوئی از طریق درج در روزنامه سیاست روز به شماره ۴۸۲3 مورخ 
۱3۹۷/0۶/0۴ وفق ماده ۱۸ و ۱۹ آیین نامه اجرا آگهی و ابالغ و صحت آن توسط مسئول 
مربوطه گواهی گردیده که پس از طی تشریفات قانونی و عدم ایفای تعهدات توسط بدهکار 
و با درخواست بستانکار جهت وصول مطابقات خود درخواست بازداشت و ارزیابی ششدانگ 
پالک ۱۵۹۷ واقع در بخش ۴ شهمیرزاد به مالکیت حاجی عیسی صالحی هیکوئی به آدرس 
شهمیرزاد، کوچه شهید فیاض بخش، کوچه عرفان را نموده است که پس از استعالم از 
شعبه امالک نسبت به بازداشت ششدانگ پالک اقدام نموده است که سند مالکیت آن به 
شماره چاپی 33۴ نیز می باشد است با حدود و مشخصات مندرجات سند مالکیت حدود پالک 
حدی به حدی و فاقد مساحت و حدود اربعه آن طبق مندرجات سند شماال به نهر و شارع، 
شرقا پرچین سنگی به زمین ۱۵۹۶ رمضان، جنوبا به پرچین سنگی زمین شماره ۱۶0۷ رحیم 
رضایی و غربا پرچین سنگی به زمین ۱۵۹۸ ورثه حاجی اسماعیل تعریف شده است که به 
دلیل عدم پرداخت دیون منجر به صدور اجراییه گردیده پالک ۱۵۹۷ بخش ۴ شهمیرزاد که 
برابر نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به شماره وارده ۱3۹۹0۵0۲۹۱۱۶00۲۶30 مورخ 
۱3۹۹/۱۱/۲۱ پالک موصوف به مساحت ۵0۵ متر مربع با کاربری کشاورزی که بخشی 
به یک واحد ساختمانی و باقیمانده به صورت باغچه با درختان مثمر شامل دو اصله درخت 
گردوی بارده باالی ۴0 سال، 3۱ اصله انواع درختان آلو، سیب گالبی باالی ۱0-۱۵ سال 
و ۱۲ اصله نهال های مثمر و جوان و درختچه های گل رز اختصاص یافته است عرصه به 
مساحت ۵0۵ متر مربع با احتساب حقابه مقرر و حصارکشی سنگ و سیمان می باشد اعیانی 
واقع در پالک ثبتی محال الیه مشتمل است بر یک باب خانه مسکونی به مساحت ۱۲0 متر 
مربع فاقد اسکلت سه بعدی سازه ای، سقف شیروانی، نماسازی سیمان تخته ماله، کف سازی 
موزائیک و دیوارها سفید کاری، سیستم سرمایش طبیعی و گرمایش بخار گازی، منصوبات 
شبکه آب سرد و گرم و تهویه هوا، کابینت آشپزخانه برقرار مالحظه شد و ساختمان بالغ 
بر ۲0 سال ساخت، انشعابات آب و برق و گاز شهری برقرار و در زمان بازدید در دس بهره 
برداری مسکونی مالحظه شد برآورد کارشناسی اعیان و مستحدثات و منصوبات متعارف با 

انشعابات مشروط و عدم صلب امتیاز انشعابات و حفظ وضع موجود مجموعا ارزیابی ششدانگ 
پالک مذکور با توجه به موقعیت، مساحت، بر مبنای قیمت پایه به مبلغ ۵3/۷۱۹/۹00/000 
)پنجاه و سه میلیارد و هفت صد و نوزده میلیون و نهصد هزار( ریال ارزیابی گردیده است 
و مزایده از مبلغ مذکور شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. ضمناً در 
روز مزایده نیم عشر اجرایی و حق مزایده و سایر هزینه های مربوطه طبق ماده ۴0 آیین 
نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم االجرا نقدا وصول و همچنین بدهی های مالیاتی و حق 
انشعاب آب و برق و کلیه بدهی های ملک فوق به دولت که مشخص نبوده بر عهده برنده 
مزایده است. مزایده در روز دوشنبه مورخ ۱۴00/0۵/۱۸ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل 
اجرای ثبت مهدیشهر به نشانی خیابان ملت، اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان، شعبه 
اجرا برگزار می گردد. فروش نقدی بوده و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل 
حضور یافته و در جلسه شرکت نمایند. در صورتی که ملک باالتر از مبلغ مندرج در آگهی 
فروخته شود از خریدار بر اساس مبلغ پیشنهادی نسبت به وصول حق مزایده )مازاد مبلغ 
پایه ارزیابی( و سایر هزینه های مربوطه قانونی و حقوق دولتی نقدا اقدام می گردد و برابر 
ماده ۱3۶ اصالحی آیین نامه اجراء شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است 
برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد 
و در صورت عدم شرکت خریداران ملک به بستانکار واگذار و هزینه های قانونی اخذ و 
وصول خواهد شد. ضمناً شرکت در جلسه برای عموم آزاد است و چنانچه روز تعیین شده 
با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل، جلسه مزایده در همان ساعت و مکان 

تشکیل خواهد شد. شناسه آگهی :۱۱۵۸۱۷۶
تاریخ انتشار: ۱۴00/0۵/۶

نتیجه اظهارات جنجالی؛

احضار فیروز کریمی و پورموسوی به کمیته اخالق

کمیته  رئیس  ماجدی  د  یرشا م
کرد  اعالم  فوتبال  فدراسیون  وانان  ج
امید  ملی  تیم  در  مهدوی کیا  حضور 

قطعی شده است.
پس  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
مهدوی  مهدی  حضور  خبر  اینکه  ز  ا
عنوان  به  ملی  تیم  سابق  کاپیتان  یا  ک
سرمربی تیم المپیک ایران منتشر شد، 
خیلی زود این خبر توسط روابط عمومی 
فدراسیون فوتبال تصحیح شد و اشاره 
شد که این موضوع تنها در هیئت رئیسه 

فدراسیون تصویب شده است. 
در واقع پس از رسانه ای شدن این 
مشکل  دو  آن  قطعی شدن  برای  خبر 
وجود داشت که یکی مربوط به قرارداد 
مهدی مهدوی کیا با باشگاه هامبورگ 

و جلب رضایت این باشگاه آلمانی بود و 
موضوع اینکه آیا مهدوی کیا قبول می 
نیز  را  پایه  کند هدایت سایر رده های 

زیر نظر بگیرد یا خیر.
واکنش  موضوع  دو  این  کنار  ر  د

بود  توجه  جالب  نیاز  ماجدی  یرشاد  م
مصاحبه  در  تلویحی  صورت  به  او  و 
حضور  صورت  در  که  کرد  اعالم  ی  ا
مهدی مهدوی کیا دیگر حاضر به ادامه 
حضور در پست ریاست کمیته جوانان 

فدراسیون فوتبال نیست.
حاال اما پس از چند هفته میرشاد 
های  صحبت  به  اشاره  بدون  اجدی  م
قطعی  از  ای  مصاحبه  در  خود،  بلی  ق
به  کیا  مهدوی  مهدی  حضور  شدن 
ایران  امید  تیم فوتبال  عنوان سرمربی 
ایسنا  حرف زده و در این خصوص به 
گفته است:» حضور مهدوی کیا در کنار 
ما قطعی شده و هاشمیان نیز در چند 
کرده  ما  به  زیادی  کمک  گذشته  اه  م
است و همچنان همراهمان خواهد بود. 
این دو نفر نقاط قوت متمایزی دارند. 
تجربه حضور در نقاط مختلف جهان را 
دارند و سابقه کار و اخذ مدارک مختلف 
در اروپا را دارند و از طرفی نیاز جامعه 
فوتبال ایرانی را به خوبی می شناسند.«

با تایید رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال؛ 

حضور مهدوی کیا در تیم امید قطعی شد
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دنیای جوانان: خرید ۴۴۱ عنوان کتاب توسط هیات انتخاب توسط 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصویب شد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در جلسه ۶3۶  هیأت انتخاب 
و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خرید ۴۴۱ عنوان کتاب 
در ۴۵ هزار و 300 نسخه به مبلغ کل ۲۴ میلیارد  و ۲۱۸  میلیون ریال 

تصویب شد.
مراحل تحویل کتاب و سایر مدارک به شرح زیر است:

الف( ناشران محترم بعد از اطالع از تصویب عناوین ارسالی شان 
همراه با کتاب های مصوب به میزان اعالم شده، به انبار کتاب واقع در: 
جاده مخصوص کرج، کیلومتر ۱0، روبروی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، 
خیابان شهید جالل، روبروی صنایع آموزشی )هنرستان پیام شهید(، تلفن: 
۵۱-۴۴۵۴۵۱۴۹ ، مراجعه کنند و پس از تحویل کتاب ها و دریافت رسید 
انبار، طی مراجعه به امور مالی معاونت امور فرهنگی وزارتخانه )اتاق 3۲۵(، 

مدارک زیر را به مسئول ذی ربط تحویل دهند:
۱. رسید انبار ۲ برگی )نسخه ذی حسابی و امور مالی(

۲. کپی پروانه نشر معتبر )از زمان تحوبل مدارک به معاونت، حداقل 
تا یک ماه اعتبار داشته باشد(

3. فاکتور فروش )اصل و تصویر(:
الف( باید در سربرگ انتشارات و به صورت رسمی باشد )داشتن آرم، نشانی 

و شماره تلفن انتشارات در سربرگ الزامی است(
ب( فاکتورها دارای شماره و تاریخ باشند و تاریخ فاکتور و تاریخ رسید 

انبار برابر باشند.
ج( در قسمت خریدار ، فقط نام معاونت امور فرهنگی ذکر شود .

د( از اعالم شماره حساب و مانده بدهی در داخل فاکتور اجتناب شود .
و( مهر و امضاء فقط با خودکار یا قلم جوهر آبی مورد قبول است.

۴. پرینت شماره شبا بانک ملی و تأییدیه بانک به نام صاحب 
پروانه نشر یا انتشارات

به تطبیق  ب( ناشران محترم هنگام دریافت رسید انبار، حتماً 
درصورت  تا  بپردازند  کتاب  مشخصات  با  آن  در  مندرج  طالعات  ا
مغایرت های احتمالی، مراتب مورد رسیدگی قرار گیرد، در غیر این صورت 

اعمال تغییرات در مراحل بعدی میسر نخواهد بود.
ج( مهلت مراجعه به انبار، تحویل کتاب و مدارک به امور مالی 
تا 3 ماه بعد از اعالم در سایت است. از این رو باتوجه به اقتضائات 
اداری ـ مالی معاونت، مراجعات بعد از مهلت مقرر مورد رسیدگی 

قرار نمی گیرد.

تصویب خرید 441 عنوان کتاب توسط هیات انتخاب

دنیای جوانان: مصطفی 
ین که  ا ن  بیا با  ن  ما ا ر خ
رفتن  کافه  درباره  ی گویند  م
اظهار می کند:  ننویسید  نوجوانان  رای  ب
نوجوانان کتاب های بی خطری را که ما 
درباره نوجوانی می نویسیم، نمی خوانند.

و  کودک  ادبیات  نویسنده  ین  ا
بزرگساالنه  مفاهیم  درباره  وجوان  ن
اشاره  با  نوجوان  و  کودک  ادبیات  ر  د
نوجوانان  و  کودکان  تربیتی  شیوه  ه  ب
معموال  کرد:  اظهار  گذشته  دوران  ر  د
بچه ها بعد از طی کردن دوران کودکی 
در نوجوانی با پدرشان به شکار می رفتند 
و بعدها در دوره کشاورزی با پدرشان به 
مزارع می رفتند، هم کار یاد می گرفتند و 
هم بزرگ می شدند. بچه ها در معرض 
دوره  در  که  می گرفتند  قرار  وادثی  ح
دوره  آن  در  داشت.  رواج  ندگی شان  ز
نمی شد  روی شان  بزرگ ترها  از  یلی  خ
درباره رفتار با دیگران و مسائل دیگری 
کم کم صحبت  فامیل  و  کنند  صحبت 
چیزها  این  دیگر  االن  اما  ی کردند  م
کار  سر  صبح  هشت  پدرها  یست.  ن
می روند تا ۱0 شب و عمال هیچ پدری با 
فرزندش مراوده ای ندارد. این پسربچه از 
کجا یاد بگیرد مرد شود؟ مدرسه. بچه ها 
از صبح تا ۱۲-۱3 به مدرسه می روند و 
البته االن که کروناست  تمام می شود. 
و به مدرسه هم نمی روند. بچه ها باید 
ادبیات  ادبیات.  از  بگیرند؟  یاد  کجا  ز  ا
می تواند کمک کند تا بچه ها نسبت به 

مسائل آگاه شوند.
او سپس گفت: ادبیات جایی است 
و  بیدادگری  عشق،  درباه  می شود  ه  ک
در  نوجوان  یک  که  دیگری  سائل  م
با آن ها مواجه می شود، صحبت  ینده  آ
کرد. قوش زمانی که بچه هایش بزرگ 
می شوند  آن ها را از خانه بیرون می کند 
را  بچه هایش  زمستان  اول  روباه  ا  ی
آدم ها مستقل شدن  اما  یرون می کند  ب
بچه های شان را به عقب می اندازند. اگر 
پسر 30ساله ای بیرون از خانه اش باشد 
بالفاصله  برگردد،  خانه  به  که  مانی  ز
می پرسند تا االن کجا بودی؟ االن تنها 
کانالی که باز است، کانال کتاب است.

شیوه  درباره  ادامه  در  رامان  خ
ما  که  زمانی  گفت:  نیز  مفاهیم  یان  ب

نویسندگان می خواهیم کتابی بنویسیم 
به تمام مسائلی که ممکن است نوجوانان 
با آن ها درگیر شوند فکر می کنیم. االن 
مسائل نوجوانان ما مسائل خیلی معمولی 
فراز و فرود. همه  است، زندگی بدون 
موبایلی دارند و دائم در موبایل سرگرم اند 
و چیزی از زندگی نمی فهمند، خرج خانه 
را پدر و مادر می آورند و بچه ها شام و 
امورات  اهاری می خورند و همین طور  ن
می گذرد و بعد می گوییم چرا جوانان کار 
نمی کنند و یا چرا بلد نیستند کار کنند. 
خب آن ها یاد نگرفته اند. چه کسی باید 
به آن ها یاد بدهد؟ بنابراین اگر ما قرار 
است رمانی برای نوجوان بنویسیم باید 
کمی از این مسائل را به آن ها یاد بدهیم. 
این  را که مرزش کجاست، فرهنگ و 
چند  می کند.  تعیین  کشور  یک  سوم  ر
می گفت  دوستان  از  یکی  پیش  قت  و
این  و  رفتن  از کافه  نوجوان  در کتاب 
چیزها صحبت نکنید! آیا نوجوانان کافه 
نمی روند؟ می روند. اگر می روند چرا نباید 
در کتاب های مان راجع به آن صحبت 
کنیم؟ چرا نگوییم اگر کافه رفتی، آداب 
کافه رفتن این طور است؟ زمانی که با 
یک خانم کافه می روی آداب صحبت 
کردن این طوری است. این آداب را چه 
کسی به بچه ها یاد می دهد؟ پدرها به 
پسرها یاد می دهند؟ مادرها به دخترها 
نمی شود  هم  کتاب ها  در  ی گویند؟  م
با  ترجمه  کتاب های  در  البته  فت.  گ
این که سانسور می شود می توان  وجود 

رگه هایی پیدا کرد.
نویسنده »آرزوی سوم«، »سنگ و 
شیشه« و »کاله حصیری« خاطرنشان 
کرد: کامال مشخص است که در رمان 

نوجوان چه مسائلی را باید مطرح کنیم؛ 
درگیر  آن ها  با  نوجوانان  که  سائلی  م
داستان  در  است  ممکن  ی شوند.   م
در  اما  باشیم  داشته  زرگسال خشونت  ب
داستان نوجوان خشونت نداشته باشیم 
یا تلطیف شده باشد. نوجوانان کتاب های 
نوجوانی  درباره  ما  که  را  ی خطری  ب
کتاب  سراغ  و  نمی خوانند  ی نویسیم،  م
بزرگسال می روند زیرا آن جا دنیا کمی 

واقعی تر است.
برای  خشونت  مسئله  درباره  و  ا
اتفاقی که اخیرا برای یک  نوجوانان و 
این ها  نیز گفت:  دختر نوجوان رخ داد 
بچه ها  است.  جامعه  مبتالبه  سائل  م
خشونت نمی بینند؟ حال ما برای بچه ها 
از گل و بلبل بگوییم؟ نمی گوییم گل 
و بلبل  نباشد، خوب است اما خشونت 
قمه  که  دختری  آن  اگر  دارد.  جود  و
اگر  که  بود  خوانده  کتابی  در  شیده،  ک
دوستت خیانت کرد، فکر نکن دنیا به 
انتخاب کن  دیگری  راه  و  رسیده  آخر 
مسئله به گونه دیگری حل می شد اما 
چون کسی نگفته فکر کرده دنیا به آخر 
را  با قمه ماجرا  با خود گفته  و  رسیده 

حل می کنم.
بیان  درباره  همچنین  رامان  خ
فلسفی،  جهان بینی  چون  فاهیمی  م
مسائل ایدئولوژیک و نژادپرستی برای 
نوجوانان اظهار کرد: االن ما در دوره ای 
قرار داریم که همه به اینترنت دسترسی 
دارند، باز هم از این حرف ها بزنیم که 
این مسائل بخوانند،  اگر درباره  بچه ها 
یاد می گیرند درست نیست. واقعا این طور 
کردن  پنهان  با  کنیم  فکر  که  یست  ن
مسائل و پاستوریزه نگه داشتن بچه ها، 

مسائل  درباره  می کنیم.  را حفظ  ن ها  آ
باید  نویسنده  عنوان  به  ما  نیز  لسفی  ف
فلسفه ای برای زندگی مان داشته باشیم. 
فالسفه درباره چه مسائل مهمی صحبت 
ما  کتاب های  در  این ها  باید  رده اند،  ک
چیست؟  آزادی  چیست؟  عشق  اشد.  ب
مرز آزادی کجاست؟ کجا آزادیم و کجا 
در بند؟ مشکل ما نویسنده ها این است 
که خودمان فلسفه برای زندگی نداریم 
و بنابراین در کتاب های مان به بچه ها 

فلسفه یاد نمی دهیم.
او با اشاره به یکی از کالس های 
داستان نویسی اش برای نوجوانان گفت: 
کتاب  دو  نوجوانان  به  در کالس ها  ا  م
تألیفی و ترجمه برای مطالعه می دادیم 
نویسنده  از  خواندن شان  از  بعد  ه  ک
بزنند.  گپ  تا  می کردیم  دعوت  تاب  ک
می توانم بگویم ما در مقابله نویسندگان 
با نوجوانان شکست خورده ایم. نوجوان  
می گوید این چیست که نوشته ای؟ چرا 
پسر  به  دختر  آن  چرا  است؟  ین طور  ا
چیزی نگفت؟ چرا این پسر فالن کار 
را نکرد؟ می خواهم بگویم نگاه و دیدمان 
نسبت به نوجوانان کمی اشتباه است. ما 
با بچه های مان حرف نمی زنیم و بحث 
نمی کنیم و می توان گفت اصال  آن ها 
را نمی شناسیم و بعد برای همان بچه ها 
نویسنده ها هم  البته  کتاب می نویسیم. 
می فهمند اما موانع زیاد است. کسی که 
به من گفت درباره کافه رفتن ننویسید 
از کسانی است که قرار است به کتاب ها 
خیابان  محدوده  در  ما  بدهند.  جوز  م
در سه چهار سال  و  ولی عصر هستیم 
گذشته بیش از ۱00 کافه باز شده و در 
اکثر مواقع دختر و پسرها با هم به کافه 
می روند، در این شرایط  می گویند اسمی 
از کافه نبرید زیرا ممکن است بچه ها 
برای  بروند.  کافه  به  تا  شوند  رغیب  ت
گفتن مسائل عشقی و عاطفی، مسائل 
و...  موانع بسیاری داریم زیرا  سیاسی 
فوری کسانی موضع می گیرند، ممکن 
است مشکل پیدا کنید و بگویند از فالن 
چیز طرفداری کرده اید و نویسنده مجبور 
هم  کاری  می شود.  خودسانسوری  ه  ب
نوشتن  یا مجبوریم کار  نمی شود کرد؛ 
را تعطیل کنیم که کار خوبی نیست و 

یا کج دار و مریز ماجرا را پیش ببریم.

مصطفی خرامان عنوان کرد:

مسائل نوجوانان ما زندگی بدون فراز و فرود است

انتشار گزیده ای تازه از شعرهای علیرضا بهنام
از  تازه  گزیده ای  جوانان:  نیای  د
شعرهای علیرضا بهنام با عنوان »غیاب 
مظنون به فرار هویت زنانه ام« منتشر شد.  
 این دفتر شعر در ۸۸ صفحه و با 
قیمت 30 هزار تومان  در نشر سیب سرخ 

روانه بازار کتاب شده است.
شعر  دفتر  این  درباره  شاعر  ین  ا
تازه گفت: دفتر شعر »غیاب مظنون به 
از هشت  زنانه ام« گزیده ای  فرار هویت 
فاصله  در  که  است  من  شعر  جموعه  م
سال های ۸0 تا ۹۶ منتشر شده اند. این 
شعرها در کتاب با سلیقه ناشر و گردآورنده 
تاریخ سرایش و  کتاب مرتب شده اند و 

انتشار در چینش شعرها درنظر گرفته نشده است.
بهنام در ادامه درباره مهم ترین ویژگی مضمونی این کتاب بیان کرد: 
شعرهای این کتاب آیینه ای از وقایع اجتماعی و سیاسی ۲0 سال اخیر ایران 
و خاورمیانه است. انتخاب شعرها به گونه ای بوده که تصویری کلی از تاثیر 
شرایط اجتماعی در شعر من نشان می دهد. در همین حال کتاب بازتاب دهنده 

تغییرات سبکی شعر من در سه دهه اخیر هم هست.
او درباره وجه تمایز این کتاب و شعرهایش با سایر آثار منتشرشده خود 
نیز گفت: شعر من مثل خودم از وقایع اطرافم تاثیر پذیرفته اما وجه بارز این 
شعرها در این است که این تاثیرپذیری را هم زمان در فرم و محتوای آن ها 
می توان دید. به این ترتیب این شعرها از شعرهایی که صرفا وضع موجود را 
گزارش می کنند بی آن که این تاثیرپذیری در شکل نوشته شدن شان تفاوتی 
ایجاد کند متمایز می شوند. البته میزان این رابطه تاثیر و تاثر در این کتاب 
به دلیل فاصله زمانی زیادی که بین زمان سروده شدن شعرها وجود دارد 

از شعری به شعر دیگر تغییر می کند.
کتاب های  بهنام  علیرضا  از  نیز  پیش تر  سرخ  سیب  نتشارات  ا
سیاه«،  »مارپیچ  دیگری«،  »گزارش  بالدار«،  کفش های  خداوندگاران  «

»نشانه شناسی شعر« و کارگاه ترجمه شعر را منتشر کرده است.

افشین عالء تاکید کرد:
جشنواره شعر غدیر نباید به رویدادی 

تکراری بدل شود
دنیای جوانان: یک شاعر آئینی با اشاره به جایگاه شیراز در عرصه 
به  از تکراری شدن جشنواره غدیر  برای جلوگیری  لزوم مراقبت  دبیات،  ا
عنوان یک رویداد مهم ادبی در حوزه ادبیات دینی را مورد تاکید قرار داد.

از  آئینی می تواند یکی  ارتقاء غنای شعر  اینکه  بیان  با  فشین عالء  ا
خروجی هشتمین جشنواره بین المللی شعر غدیر باشد، برگزاری این رویداد 
ارزنده ادبی به میزبانی شیراز را با اهمیت دانست و بیان کرد: شیراز پایتخت 

فرهنگی ایران است و حافظ، نماد فرهنگ، هنر و ادبیات آئینی ما.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از حوزه هنری فارس، عالء ادامه داد: 
از طرفی والیت علی بن ابی طالب )ع( سند هویت ما ایرانیان است. پس 
چه زیباست در حاشیه بزرگ ترین رویداد آئینی مرتبط با والیت موال علی 
)ع( یعنی عید غدیر خم، کنگره شعر غدیر نیز در شیراز برگزار شود، چراکه 
ادبیات آئینی ما نیز مانند سایر بخش های فرهنگ و هنر و تمدن ایران، 

مدیون بزرگانی چون سعدی و حافظ است.
این شاعر شعر آیینی خاطرنشان کرد: این رویداد در شیراز به دلیل 
بسیار  اتفاق  حافظ،  و  سعدی  یعنی  فارسی  شعر  بزرگ  قطب  دو  حضور 

مبارکی است.
عالء خاطرنشان کرد: در خصوص حافظ به عنوان نماد شعر و ادب 
فارسی، شکی نداریم که او شیعه موال علی )ع( بوده است. این از حقایق 
مسلم اما نسبتا مکتوم تاریخی است. پس وظیفه داریم حقیقت این اعتقاد 
را به آگاهی عموم برسانیم. در خصوص سعدی نیز اگرچه او را اهل سنت 
می دانیم، اما این با محب علی و اهلبیت بودن او منافاتی ندارد. یعنی سعدی 
هم مثل حافظ عالوه بر عظمت جایگاه شعری اش، می تواند نماد محبت ما 

ایرانیان به اهل بیت)ع( عصمت و طهارت باشد.
رویداد  این  برگزاری  دست اندرکاران  و  شاعران  به  آئینی  شاعر  ین  ا
توصیه کرد که مراقب باشند این رویداد ادبی و آئینی به سایر رویدادهای 
مشابه و تکراری تبدیل نشود، هم به جهت عظمت مضمون غدیر، هم به 
دلیل محوریت فرهنگی شیراز و نیز به خاطر اهمیت شعر آئینی که علیرغم 

توفیقات بی شمار، دچار آفاتی نیز شده است
غدیر گنج بزرگی است که تا آخرالزمان هم می توان از آن سرود!

گفت:  نیز  کشور  شده  شناخته  آئینی  شاعر  راد،  سعیدی  بدالرحیم  ع
غدیر مانند دریا جریان دارد و در طول تاریخ باید ادامه دار باشد و شاعران 
به اندازه فهم خود در باره آن قلم فرسایشی کنند.وی با تاکید بر اهمیت 
برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی، ادبی و هنری مرتبط با واقعه غدیر، 
گفت: خورشید غدیر آنقدر نورانی است که بر همگان روشن است و همه 

شاعران از همان روز تاکنون وارد میدان شده و شعر گفتند.
این شاعر شعر آیینی که معتقد است واقعه غدیر گنج بزرگی است که 
تا آخرالزمان هم شاعران می توانند در خصوص آن شعر بگویند، گفت: غدیر 
در واقع ادای دینی است که هر کسی به سهم خود در باره این موضوع مهم 

و اساسی که کامل کننده دین است، شعر بگوید.
سعیدی راد همچنین در خصوص نقش شیراز در میزبانی این رویداد 
و رساندن واقعه غدیر هم گفت: شیراز خود مهد شعر و ادب است و یک 
زمینه ها  همه  در  که  می شود  محسوب  ایران  ادبیات  از  انگشتری  گین  ن

می تواند نقطه اوج شعر باشد.
او با بیان اینکه شاعران بزرگی که در شیراز داشته و داریم که خود 
جریان ساز ادبیات ما در زمینه های مختلف هستند، خاطرنشان کرد: جریان 
نام همین  به  برخاسته و جریان شعر علوی هم  از شیراز  شعر عاشورایی 
این مهم  برای شیرازی ها رهبری  این جهت  از  شهر رقم خورده است و 

مایه مباهات است.
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پروانه رسولی خوشبخت

افتتاح نخستین موزه حقوق ایران 

 دنیای جوانان نخستین موزه حقوق ایران با همکاری معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی افتتاح می شود.

از روابط عمومی سازمان اسناد و  به گزارش  دنیای جوانان به نقل 
کتابخانه ملی ایران، نخستین موزه حقوق ایران همزمان با یکصد و پانزدهمین 
سالگرد انقالب مشروطه ایران با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

مراسم افتتاح موزه حقوق چهارشنبه ۶ مردادماه، ساعت ۱۵ در ساختمان 
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار و با افتتاح این موزه بیش از 

یک میلیون برگ سند حقوقی در آرشیو ایران نگهداری خواهد شد.
الزم به توضیح است برخی از اسنادی که در این موزه نگهداری می شود 
و  نظام نامه  شاه،  مظفرالدین  فرمان  کشور،  مالیات  قانون  نخستین  شامل 
اساسی  قانون  متمم  ناصرالدین شاه،  فرمان  با  دستورالعمل تشکیل دولت 
مشروطه، نخستین قوانین و نظام نامه های کشور، قانون مطبوعات، مصوب 

مجلس شورای ملی و نظام نامه انتخابات و غیره است.

برگزاری مراسم پایانی کنگره »شعر ترکی غدیر« 
نی  یا پا مراسم  نان:  جوا دنیای 
نخستین کنگره بین المللی »شعر ترکی 

غدیر« برگزار می شود.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
روابط عمومی حوزه هنری، این مراسم 
با حضور  مردادماه(   ۵( روز سه شنبه  در 
محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری 
و جمعی از شاعران ترک زبان خارجی و 
داخلی و نیز با حضور مدیران فرهنگی 
کشور در محل مسجد کبود تبریز، نماد 
ر  برگزا اسالم  جهان  تشیع  پایتخت 

می شود.
در نخستین کنگره بین المللی »شعر ترکی غدیر«، شاعرانی از کشورهای 
جمهوری آذربایجان، روسیه، گرجستان، عراق، آلمان، یمن، ترکیه و ایران به 

خوانش شعر خواهند پرداخت.
همچنین در ذیل این کنگره، برنامه »عصر شعر غدیر« همان روز پیش 
از آیین اختتامیه با حضور شاعران داخلی و خارجی ساعت ۱۶ عصر در محل 

مقبره الشعرای تبریز برگزار می شود.
بین المللی »شعر  نخستین کنگره  برگزاری  مناسبت  به  اعالم،  بر  بنا 
ترکی غدیر«، سلسله نشست های پژوهشی »غدیریه«، با موضوعات تجلی 
واقعه غدیر خم در شعر و ادبیات عربی، ترکی و فارسی با حضور شاعرانی 
چون محمد اسمعیل زاده، مرتضی حیدری آل کثیر، محمدطاهر خسروشاهی، 
ابوالفضل غنی زاده، محمدرضا بحری و مصطفی قلیزاده علیار برگزار شده است.

همچنین به مناسبت عید غدیر خم و برگزاری نخستین کنگره بین المللی 
»شعر ترکی غدیر«، یک اثر تجسمی توسط علی حسین امینی با موضوع 

غدیر خم در مسجد کبود خلق شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز:
مقدمات شعر غدیر 11 قرن قبل گذاشته شد

دنیای جوانان: یک عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با اشاره به اهمیت 
غدیر در عرصه فرهنگ و ادب ایران، یادآور شد که مقدمات شعر غدیر در 

ادبیات فارسی از ۱۱ قرن قبل بنا نهاده شد.
محمد مرادی سه شنبه ۵ مرداد در گفت و گو با خبرنگاران، ضمن تبریک 
دهه امامت و والیت و ایام عید سعید غدیرخم، گفت: مقدمات شعر غدیر 
در ادبیات فارسی از یک هزار و ۱00 سال پیش آغاز شد و در این سال ها 

کانون های مختلفی برای شعر شیعی پدید آمد.
گفت:  شیراز  میزبانی  به  غدیر  شعر  ادبی  رویداد  به  اشاره  با  مرادی 
جشنواره بین المللی شعر غدیر طی سال های گذشته در تهران برگزار می شد 
اما یک اتفاق مثبتی که می توانست در سیر تحوالت ادبی معاصر تاثیرگذار 
باشد، تمرکز زدایی و حرکت به سمت استعدادهای دیگر مناطق ایران است.

او ادامه داد: شیراز دو اولویت در تاریخ ادبیات شیعی دارد، یکی اینکه 
در دوره هایی پایگاه منقبت خوانی بوده و دیگری از پایتخت های مهم ادبیات 
فارسی و ادبیات جهان محسوب می شده و لذا پیوند ادبیات شیعی و مقوله 
شعر موجب می شود که توقع برگزاری رویدادهای هدایتگرا در شیراز هم 

برای مخاطبان و هم جامعه ادبی بیشتر شود.
این شاعر شعر آیینی با بیان اینکه انتخاب شیراز شاید بتواند به رونق 
پایتختی کمک کند،  ادبیات معاصر به نفع دیگر مناطق غیر  و پراکندگی 
در  که  تاکید کرد  نیستند،  کننده  تنهایی کمک  به  کرد: جشنواره ها  تاکید 
تولیدات  و  شعر  نقد  آموزش،  مقوله  جشنواره هایی  چنین  برگزاری  حاشیه 

ادبی هم گنجانده شود.

رویداد  چهارمین  در  جوانان:  دنیای 
پیوند با محوریت کتاب و کودک ۸ محصول 

فناورانه به سرمایه گذاران معرفی شد.
در چهارمین رویداد پیوند و اولین رویداد 
تخصصی در حوزه علوم انسانی با محوریت 
کتاب و کودک که به صورت مجازی برگزار 
شد، برخی از ایده های منتخب برای سرمایه 

گذاری به سرمایه گذاران معرفی شدند.
این طرح ها به این شرح است: 

نوشتن  و  خواندن  توانمندی  ارتقای 
در کودکان

راضیه تاجیک از محققان یک شرکت 
مرکز  سوی  از  هشداری  گفت:  استارت آپی 
آزمون تیمز منتشر شد که طی آن اعالم شد 
کودکان ایرانی در درک مطلب ضعب دارند، 
ضمن آنکه 30 درصد کودکان حداقل سواد 

خواندن دارند.
وی با بیان اینکه بر این اساس کودکان 
دارند،  عملکرد ضعیفی  ریاضیات  در  ایرانی 
خاطر نشان کرد: این گفته به معنای ضعف 
کودکان در ریاضیات نیست، بلکه در درک 

مسائل ریاضیات چالش دارند.
تاجیک دلیل این ضعف کودکان ایرانی 
را در نظام آموزش محور دانست و یادآور شد: 
دانش آموزان در طول تحصیل به جای تجزیه 
و تحلیل، تمرین روخوانی و رونویسی دارند.

این محقق اضافه کرد: به منظور رفع 
این چالش اقدام به پیاده سازی و عرضه نرم 
درک  و  خواندن  سواد  ارتقای  برای  افزاری 
مطلب برای کودکان کردیم. این نرم افزار 
برای هر کودک قابلیت شخصی سازی دارد 

و مطالب آن در قالب بازی ارائه می شود.

ارتقای مهارت کودکان با کتاب فیلم
این طرح  محققان  از  جواهری  زینب 
تسهیل  منظور  به  داد:  توضیح  باره  این  در 
و  کودکان  و  والدین  میان  ارتباط  ایجاد  در 
همچنین ارتقای توانمندی ها و مهارت های 
کودکان اقدام به طراحی »کتاب فیلم« کردیم.

 ۱۵ فیلم های  دارای  مجموعه  این 
دقیقه ای بر اساس رده بندی سنی است و 
در بستر تعاملی با کودکان طراحی شده است.

محصول،  این  شد:  یادآور  جواهری 
تولید محتوای دیجیتالی است که فرصت های 
برابر برای همه کودکان را در زمینه ارتقای 

مهارت های زندگی ایجاد خواهد کرد.

بازی تخته ای با الهام از بازی ۲ هزار 
سال قبل

طرح،  این  مجریان  از  کریمی  آرزو 
عنوان محصول خود را »ِسنت یار« عنوان 
کرد و گفت: ِسنت یک بازی تخته ای برای 
۲ هزار سال قبل از میالد است که رازهای 
آن هنوز کشف نشده است و ما بر این اساس 
در  را  یادگیری  تا  کردیم  طراحی  را  بازی 

کودکان ۴ تا ۱0 سال ارتقاء دهیم.
کتاب های  بودن  جذاب  عدم  وی 
اهداف صرفا  با  آنها  تدوین شدن  و  درسی 
کتاب های  محدودیت های  از  را  آموزشی 
آن  بر  عالوه  گفت:  و  کرد  عنوان  درسی 
عدم تناسب اسباب بازی ها با سن کودکان 
و عدم پوشش دهی همه مهارت ها در حوزه 
این  رفع  برای  می شود.  مشاهده  کودکان 
را  یادگیری  جامع  پک های  ما  مشکالت 
عرضه کردیم که مهارت های زندگی را بر 
با کاربرد آموزشی و  اساس هوش چندگانه 

پرورشی ارائه کردیم.

ارتقای هوش هیجانی کودکان
راضیه زنده دل از محققان این طرح در 
این باره توضیح داد: در این طرح کتاب های 
ارتقای هوش هیجانی  با هدف  3 بعدی را 
از  و  کردیم  طراحی  سال   ۷ تا   3 کودکان 
هستند،  لمسی  کتاب ها  این  که  آنجایی 
کتاب  خواندن  به  بیشتری  تمایل  کودکان 

خواهند داشت.
در  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
دنیا امروز انواع گجت ها توسعه یافته است، 

کودکان به سمت فردگرایی هدایت می شوند 
که در این صورت در زمینه های فعالیت های 
گروهی و اجتماعی دچار اختالل می شوند و 
و  اختالالت خوب  استرس،  عوارضی چون 
به ویژه عضالت دست  ضعف در عضالت 

در آنها بسیار مشهود است.
زنده دل اضافه کرد: محصولی که در 
این طرح ارائه کردیم، از نوع کتاب تعاملی 
است که  از طریق چیستان؛ آموزش های الزم 
را به صورت پنهان به کودکان ارائه می دهد.
بعدی   3 کتاب  این  وی،  گفته  به 
از  و  درختان  قطع  بدون  و  مقاوم  آب،  ضد 

روش های سبز تهیه شده است.

راهکاری برای رفع اضطراب کودکان
زهرا خسروجردی، مجری طرح اظهار 
کرد: به منظور حل مشکل اضطراب کودکان 
و ارتقای هوش هیجانی آنها و ابراز احساسات 
پک های آموزشی شامل »کتابچه هایی ویژه 
والدین«، »کتاب کار«، »جعبه حل مساله«، 
»کارت بازی احساسات« و »کتاب داستان« 

را عرضه کردیم.
وی مداد رنگی احساسات را از دیگر 
گفت:  و  کرد  عنوان  پک  این  بخش های 
این مداد رنگی ۴۲ احساس به همراه عالیم 
کودکان  برای  موقعیت ها  بیان  و  جسمانی 
۱0 تا ۱۲ سال آموزش هایی را ارائه می دهد.

آموزش پذیر کردن کودکان توان یاب
زهرا شفیعی، مجری طرح در این باره 
توضیح داد: در اطراف ما افرادی هستند که 
با عنوان کم توان ذهنی شناخته می شوند که 
تصور بر آن است که این افراد قادر به درک 

مفاهیم نیستند، ولی محققان اعتقاد دارند که 
با ارائه آموزش، می توان آنها را برای زندگی 

مستقل در آینده تربیت کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس با هدف 
بازی  افزار  نرم  کاربردی  آموزش های  ارائه 
محور آموزشی ویژه کودکان دارای اختالالت 

یادگیری را عرضه کردیم.

تبدیل کتاب خوانی کودکان به لحظات 
جادویی

فریبا آزادی، محقق این طرح با اشاره به 
دستاوردهای طرح، یادآور شد: کودکان عالقه 
چندانی به کتاب خواندن ندارند، در حالی که 
به  می تواند  مختلف  گجت های  از  استفاده 

جذابیت کتاب برای کودکان بیفزاید.
وی ادامه داد: ما در این طرح با استفاده 
موبایل  روی  بر  که  میکروپروژکتور  از یک 
نصب می شود، کتاب هایی را تهیه کردیم که 
بر روی  ابزار تصاویر داستان  این  از طریق 
دیوار منعکس می شود و از طریق نرم افزاری 
داستان تصاویر نیز نمایش داده می شود و از 
کودکان  برای  می توانند  والدین  طریق  این 

کتاب بخوانند.
به گفته این محقق از این طریق کتاب 
خواندن برای کودکان به یک لحظه جادویی 

تبدیل خواهد شد.

کودکان  برای  بازی-کتاب  اسباب 
اوتیسمی

شیخ االسالمی، مجری طرح گفت: در 
جریان ارتباط با کودکان شاهد عدم ارتباط 
برای  مساله  این  و  شدیم  کتاب  با  کودک 
کودکان اوتیسمی و دارای اختالالت یادگیری 
بیشتر مشهود است و کتاب مناسب این دسته 

از کودکان وجود ندارد.
این  برای  ما  حل  راه  داد:  ادامه  وی 
موضوع ارائه کتاب های تعاملی است که از 
قابلیت  و  بودن  آب  چون ضد  ویژگی هایی 
شست و شو برخوردار است. عالوه بر آن این 
کتاب ها از هم جدا می شوند و در صورتی که 
بخشی از کتاب توسط کودک گم شد، امکان 

سفارش آن وجود دارد.    
 پنجمین رویداد پیوند در حوزه طراحی 
عروسک روز یکشنبه، ۱0 مرداد ماه جاری 

برگزار خواهد شد.

فناوری هایی که کتاب خواندن را برای کودکان به لحظاتی جادویی تبدیل می کنند
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از راست زنده یاد اسماعیل وطن پرست، علی قاسمی  و اسداهلل مدحی
اختصاصی دنیای جوانان

مرغ دل غم دیده
اگر بال و پری داشت

صادق سرمد

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت

پیمانه نمی داد به پیمان شکنان باز
ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت

بیدادگری شیوه مرضیه نمی شد
این شهر اگر دادرس و دادگری داشت

یک لحظه بر این بام بالخیز نمی ماند
مرغ دل غم دیده اگر بال و پری داشت

در معرکه عشق که پیکار حیات است
مغلوب ٬ حریفی که بجز سر سپری داشت

سرمد، سر پیمانه نبود این همه غوغا
میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
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آخرین وضعیت بیماري رضا ناجي

با  روزها  این  که  ناجي  رضا 
نرم  پنجه  و  دست  سرطان  بیماري 
مي کند در گفتگویي کوتاه مي گوید: 
خوشبختانه  و  شدم  درمانی  شیمی 
روز ها  این  ما  ا بود،  موفقیت آمیز 
و  روحیه  می کنم.  ضعف  احساس 

باعث  روحیه  همین  و  دارم  باالیی  انرژی 
شد تا سرطان را شکست دهم. ۵ فیلم سینمایی آماده اکران دارم که به 
دلیل کرونا هنوز اکران نشده اند. البته حق می دهم به تهیه کنندگانی که 
سرمایه گذاری زیادی خرج کرده اند. در این بین بعضی از تهیه کنندگان 
خوش قول هستند و به محض تمام شدن کار به وعده های خود عمل 
کرده و دستمزدها را به موقع پرداخت می کنند، اما بعضی اینطور نیستند 
و مثال با اینکه ۴ سال پیش در سریال دیوار به دیوار بازی داشتم، اما 

هنوز تهیه کننده دستمزدم را نداده است.

چهره به چهره با شبنم مقدمي

روز گذشته بازی شبنم مقدمی 
چهره،  به  چهره  داستانی  فیلم  در 
و  بهرام بیگی  بابک  کارگردانی  به 
تهیه کنندگی مهدی کوهیان به پایان 
رسید. مقدمی که در سال هاي اخیر 

تلویزیون  سینما،  پرکار  چهره هاي  از  یکي 
به  چهره  در  است،  بوده  خانگي  شبکه  و 
چهره، نقش افسانه زنی باتجربه و دنیادیده را بازی می کند که با توجه 
ارتباط می گیرد و حامی  با زنان دیگر قصه  آرایشگری  به کارش یعنی 
و مشاور آنهاست. هانیه توسلی، رضا بهبودی دیگر بازیگران این فیلم 
هستند که در خالصه داستانش آمده: یک روز از زندگی زنان و مردانی 
در یک شهر کوچک که در بزنگاهی از یک رابطه عاطفی قرار دارند و 
حال این زنان هستند که  باید در برابر مردان و سرنوشت خودشان دست 

به تصمیمات سختی بزنند .

آغاز سریال 87 متر کیانوش عیاري

کیانوش عیاری فیلمساز کهنه کار 
سینماي کشور که مدتي است چند فیلم 
با توقیف همراه شده، به  سینمایي او 
آنتن  روانه  را  متر   ۸۷ سریال  زودي 
تلویزیون خواهد کرد. آخرین بار سریال 

روزگار قریب از این کارگردان پخش شده 
بود و حاال سریال ۸۷متر که تولید آن حدود 

۴ سال به طول انجامید، آماده پخش شده است. 
تسلیمی،  شهین  رجبی،  مهران  کامران،  فریبا  دهکردی،  علی 
فریده سپاه منصور، حسین سلیمانی، دیبا زاهدی، سعید پیردوست، شبنم 
عرفی نژاد، سونیا سنجری، حسام قاسمی با حضور علی سلیمانی، محمد 
بحرانی، داریوش کاردان، مریم سلطانی و زنده یاد علي انصاریان بازیگران 
این سریال هستند که قرار است بعد از سریال دودکش ۲ از شبکه اول 

سیما پخش شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

رضا میرکریمي و خیز براي جشنواره

فیلم درام اجتماعی نگهبان شب، 
به نویسندگی مشترک رضا میرکریمی 
و  کارگردانی  و  داوودی  محمد  و 
تهیه کنندگی رضا میرکریمی مردادماه 
سال گذشته کلید خورد. تازه ترین اثر 
از  خودش  گفته  به  میرکریمی  رضا 

است  برخوردار  جنجالی  و  خاص  داستانی 
اما تاکنون اطالعاتی درباره محوریت کلی داستان فیلم رسانه ای نشده 
است. پیش تولید این فیلم به دلیل ابتالی رضا میرکریمی به کرونا به 
تعویق افتاد و نوید محمدزاده به دلیل همزمانی این فیلم با دیگر پروژه اش، 
حضورش در فیلم منتفی و محسن کیایی به جای او انتخاب شد و حاال 
گفته مي شود این فیلم براي حضور در جشنواره فیلم فجر آماده خواهد 
شد. تورج الوند، الله مرزبان، ویشکا آسایش و کیومرث پوراحمد دیگر 

بازیگران این فیلم هستند.
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انتظارات هنرمندان از دولت جدید

رضا بهرامي: مدیران هنري درک درستي از وضعیت هنر و فرهنگ ندارند

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲630۵8۲4- فکس: ۲630۵8۲4 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲7۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

وضعیت  اخیر  سال  یک  در 
وخیم تر  روز  به  روز  هنرمندان 
پیاپي  تعطیلي هاي  و  کرونا  و  شده 
باعث  تئاتر  اهالي  براي  خصوصا 
شده تا هنرمندان این عرصه وضعیت 
نامناسبي به لحاظ اقتصادي و حتي 
که  حالي  در  و  باشند  داشته  روحي 
کرونا زندگي همه را به ورطه نابودي 
و  دولت  متاسفانه  است،  کشانده 
چندان  هم  کشور  هنري  مسئوالن 
موفق  هنرمندان  از  حمایت  امر  در 
از  حمایت  در  که  هرچند  نبوده اند، 
نکرده اند  عمل  موفق  قشري  هیچ 
واکسیناسیون  در  حتي  جایي که  تا 
بسیار  و  برنامه  بدون  بي نظم،  هم 
این  با  و  ند  کرده ا عمل  ضعیف 
روند شاید حتي تا سال ها در انتظار 
چند  از  بین  این  در  باشیم!  واکسن 
روز دیگر دولت جدید سرکار خواهد 
آمد و حاال بسیاري از مردم و البته 
از دولت جدید  انتظاراتي  هنرمندان 
دارند خصوصا در زمینه مواردي که 
دولت فعلي ناموفق و ناکارآمد عمل 

کرده است.
تئاتر  کارگردان  بهرامي  رضا 
نمایش هاي  اخیر  سال هاي  در  که 
پرمخاطب و موفقي را روي صحنه 
که  مدیری  دارد  اعتقاد  است،  برده 
در راس وزارت ارشاد و بعد از آن در 
حال مدیریت فرهنگ و هنر کشور 

است، باید درک درستی از هنر تئاتر 
داشته باشد. این کارگردان که این 
روزها نمایش سگک را در حال اجرا 
از  زیادی  بخش  است  معتقد  دارد، 
عملکرد  دلیل  به  تئاتر  مشکالت 
پیشکسوتان  و  تئاتر  خانه  ضعیف 
باید اصالحی جدی در  آن است و 

عملکرد صنفی تئاتر ایجاد شود.
یی  نا و کر یط  ا شر ر  د تر  تئا
و  کرده  سپری  را  سختی  روزهای 
تحرک  بدون  و  بی جان  بدنی  به 
تبدیل شده است. در این میان و در 
این شرایط سخت که فعالیت اهالی 
است  رسیده  خود  حداقل  به  تئاتر 
عده ای از هنرمندان تالش دارند تا با 
فعالیت خود این هنر نمایشی را زنده 
نگه دارند. گروه تئاتر نزدیک یکی از 
گروه های نمایشی بود که در دوران 
کرونا زده تئاتر با اجرای ۴ اثر یاماها، 
جوادیه، سگک و غالمرضا لبخندی 
بیشترین فعالیت را داشته است. رضا 
بهرامی از اعضای گروه تئاتر نزدیک، 
نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر که 
به تازگی نمایش سگک را به عنوان 
کارگردان روی صحنه برده و بعد از 
نمایش  در  بازیگر  به عنوان  آن هم 
بوده است  لبخندی فعال  غالمرضا 
این  و  فعلی  شرایط  با  رابطه   در 
اظهار  گفتگویي  در  تئاتر  روزهای 
ما  کشور  در  نه  کرونا  جریان  کرد: 
زندگی  سرعت  دنیا  تمام  در  بلکه 
به متوقف  ٌکند کرده ولی موفق  را 

کردن آن نشده است. ما انسان ها در 
طول تاریخ و در شرایط مختلف تمام 
تالشمان را کرده ایم تا جریان زندگی 
را ادامه دهیم و در حال حاضر هم 
کشورهایی توانسته اند تا این شرایط 
به  تدابیری  با  و  آورند  وجود  به  را 
ادامه فعالیت های خود بپردازند ولی 
کشور  در  مدیریت  ضعف  متاسفانه 
باعث شده تا برای بهتر زیستن دچار 
مشکل شویم و اتفاقات فعلی مسبب 
این شده است که شرایط بد هنر تئاتر 

بدتر شده و به این وضع برسد.
که  نکته  این  به  اشاره  با  وی 
مشکل  به  باعث  ضعیف  مدیریت 
خوردن زندگی افراد است ادامه داد: 
به نظر مدیری که در راس وزارت 
ارشاد و بعد از آن در حال مدیریت 
فرهنگ و هنر کشور هستند درک 
اگر  که  ندارند  تئاتر  هنر  از  درستی 
داشتند برنامه ریزی دقیق تری برای 

این هنر ارائه می کردند.
این کارگردان تئاتر ضمن اشاره 
به بی مهری مدیران فرهنگی نسبت 
به این هنر نمایشی افزود: بی مهری 
به تئاتر به شکلی است که وزیر ارشاد 
برای اختتامیه جشنواره های سینمایی 
به طور کامل حضور پیدا کرده ولی 
تنها حضور کوتاهی در جشنواره های 
تئاتری دارد و این اوج بی احترامی به 
تئاتر و هنرمندان آن است. اگر قرار 
به ادامه فعالیت تئاتر در کشور است 
مدیریت  شکلی  به  آن  شرایط  باید 

این  بتوانند  آن  هنرمندان  تا  شود 
هنر نمایشی را احیا کنند.

رضا بهرامی با اشاره به عملکرد 
تاریخ  طول  در  تئاتر  مؤثر  و  مهم 
تاریخ  طول  در  تئاتر  کرد:  اظهار 
داشته  جوامع  در  مثبتی  عملکرد 
است  بوده  امیدآفرینی  باعث  و 
اینگونه  شرایط  ما  کشور  در  ولی 
انسان ها  نابودی  حال  در  و  نبوده 
مثال  برای  هستیم،  هنر  این  در 
عنصر  یک  به عنوان  تکدی گری 
ضدفرهنگ مانعی ندارد و مجوزی 
نمایش  یک  ولی  نمی خواهد  هم 
از  عبور  و  مجوز  به  نیاز  خیابانی 
و  غلط  اکثراً  که  دارد  فیلترهایی 

اشتباه هستند.
از  انتقاد  با  تئاتر  هنرمند  این 
دوگانه  تصمیم گیری  و  مدیریت 
کرد:  تاکید  تئاتر  و  سینما  قبال  در 
و  سینما  قبال  در  دوگانه  مدیریت 
تئاتر که باعث ادامه فعالیت سینما و 
تعطیلی تئاتر شده غیرقابل توجیه و 
بی دلیل است چراکه شرایط مخاطب 
و تماشاگر در آنها مشابه بوده و حتی 
و  خوردن  سینما  خالف  تئاتر  در 
آشامیدن در حین اجرا وجود ندارد و 
مشکل اینجا است که مدیران ارشاد 
نسبت به این مسئله آگاه نیستند و در 
نتیجه ما به عنوان افرادی که در حال 
تولید تئاتر هستیم دچار بی برنامگی 
و بالتکلیفی می شویم. در واقع این 
دانشجویان و جوانان تئاتری هستند 

که توانستند با جسارتشان و عشق و 
عالقه ای که به تئاتر دارند چراغ تئاتر 
را روشن نگه دارند و در این شرایط 
فعالیت می کنند در حالی تعداد زیادی 
با  این  از  پیش   که  پیشکسوتان  از 
به  را  فعالیت  اجازه  پیاپی  اجراهای 
این قشر از جامعه تئاتری نمی دادند 
تنها بیانیه صادر می کنند و دست از 

فعالیت در فضای تئاتر برداشته اند.
رضا بهرامی به کمک هزینه های 
اختصاص یافته به گروه های نمایشی 
نمایشی  هنرهای  اداره کل  توسط 
 ۵ تا   3 مبلغ  گفت:  و  کرد  اشاره 
میلیون که از طرف اداره کل هنرهای 
نمایشی اعالم شده دور از عقل نبوده 
به این دلیل که اگر آمار و کمک های 
انجمن هنرهای نمایشی را مشاهده 
کنید به همین مبلغ برای دو هفته 
می رسید ولی نکته و مشکل اصلی 
مدیران  باید  اساسا  که  است  اینجا 
مسئله  این  متوجه  ارشاد  وزارت 
بشوند که اصل کمک هزینه اعطایی 
برای گروه های نمایشی بسیار کم و 
موضوع  این  از  باید  و  است  ناچیز 
کالن ایراد گرفت و نه از این اعالم 

کمک هزینه دوهفته ای.
وی در ادامه با انتقاد به عملکرد 
کرونا  دوران  در  تئاتر  اهالی  صنفی 
برای  پیشنهادی  اخیرا  کرد:  تصریح 
اداره کل  مقابل  تئاتر  اهالی  تحصن 
هنرهای نمایشی مطرح شد و باید گفت 
که این کار وظیفه هنرمندان نبوده و 

صنف تئاتر و مدیران خانه تئاتر هستند 
که باید پیگیر این مسائل باشند.

این کارگردان تئاتر با اشاره به 
این نکته که نیازمند تقویت فعالیت 
صنفی در تئاتر هستیم ادامه داد: خانه 
تئاتر هر هفته جلسه برگزار می کند 
ماه  چند  نمی زند.  حرفی  هیچ  ولی 
گذشته هم که مقابل مجلس تحصن 
و بیانیه صادر شد هم منجر به اتفاق 
وظیفه  که  بدانیم  باید  نشد.  مثبتی 
دفاع  تئاتر  از  که  نیست  کارگردان 
باید  اعضا صنف هستند که  و  کند 
انجام دهند. نزدیک  را  این فعالیت 
به دو سال است که کرونا در کشور 

وجود دارد و همه سالن ها به شکلی 
به فعالیت ادامه دادند ولی سالن های 

تئاتر همچنان تعطیل هستند.
کارگردان نمایش سگک نسبت 
به عدم فعالیت بزرگان و بازیگران 
معروف در تئاتر واکنش نشان داد و 
گفت: این قشر از جامعه هنرمندان 
در شرایط مختلف  متفاوت  رفتاری 
روز  نرخ  به  را  نان  و  داده  نشان 
می خورند، فقط به دنبال موج سواری 
و مطرح کردن خودشان هستند وگرنه 
همین هایی که تا این حد پرکار در 
تئاتر حضور داشتند در حال حاضر در 
سینما و در سریال ها فعالیت دارند، 

یعنی در سینما کرونا وجود ندارد و 
تنها تئاتر کرونا زده است؟

این  توضیح  با  پایان  در  وی 
است  تعطیلی  موافق  که  موضوع 
و یا مخالف آن خاطرنشان کرد: ما 
می دانیم خیلی از مکان هایی که باید 
ادامه  فعالیت خود  به  باشند  تعطیل 
می دهند ولی این به دلیل مخالفت 
با قانون نیست و قانون هم شرایط 
مشخص  وضعیت  این  در  را  تئاتر 
کرده است و ما باید شرایط صنفی 
خودمان را تقویت کنیم تا حق مان 
در این شرایط پایمال و تئاتر به راحتی 

تعطیل نشود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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ــن  ــي از موفق تری ــی یک ــهاب عباس ش
چهره هــاي در عرصــه تولیــد آثــار طنــز 
ــون  ــي در تلویزی ــریال هاي آیتم ــا س خصوص
مي باشــد. او سالهاســت در ایــن زمینــه فعالیت 
داشــته و بــه خوبــي بــا ذائقــه مخاطــب آشــنا 
مي باشــد ولــي او نیــز در ایــن روزهــاي 
ســخت مي گویــد شــرایط مــردم و تلخی هــای 
جامعــه بــه انــدازه اي اســت کــه مــردم پذیرش 
برنامه هــا و مجموعه هــای طنــز را هــم ندارند!

شــهاب عباســی در گفتگویــي بــا اشــاره 
بــه مجموعــه طنــز دســت انداز، کــه از ابتــدای 
نــوروز روی آنتــن شــبکه نســیم رفــت، دربــاره 
ادامــه تولیــد آن بیــان کــرد: برنامه ریــزی مــا 
بــرای ایــن مجموعــه در ۹0 قســمت و تــا قبل 
از شــروع محــرم بــود و حــاال هــم مجموعــه 
تــا اواخــر مــرداد پخــش می شــود. برنامــه ای 
ــم  ــن مجموعــه نداری ــد ای ــرای فصــل جدی ب
طرح هــای جدیــدی دارم کــه می خواهــم 
ســراغ آن هــا بــروم امــا فعــال قصــد ســاخت 

کار آیتمــی را نــدارم.
عباســی کــه پیــش از ایــن طنــز آیتمــی 
ــرو  ــب روب ــال مخاط ــا اقب ــازار، او ب ــده ب خن
ــازی  ــر طن ــت پایین ت ــاره کیفی ــود درب شــده ب
دســت انداز بیــان کــرد: بخشــی از ایــن 
طنــازی ســلیقه ای اســت، مــن بازخوردهایــی 
ــادی از  ــد زی ــتم درص ــت انداز داش ــه از دس ک

ــد. ــی بودن آن راض
وی دربــاره اینکــه چــرا برنامــه نتوانســته 
ــب  ــرای مخاط ــزان ب ــان می ــه هم ــت ب اس
ــه  ــی ب ــت: بخش ــد، گف ــرح باش ــذاب و مف ج
ــه  ــردد و اینک ــون برمی گ ــای تلویزی ممیزی ه

شــرایط تلویزیــون همیشــه ویــژه بــوده اســت. 
بخشــی هــم به خــود همــکاران مــا برمی گردد 
ــا  ــت انداز خیلی ه ــاخت دس ــان س ــه در زم ک
دوســت نداشــتند بــا آنهــا شــوخی کنیــم و مــا 
ــی  ــای تلویزیون ــی از برنامه ه ــا برخ ــا ب صرف

ــم. شــوخی کردی
ایــن کارگــردان و بازیگــر مجموعه هــای 
طنــز دربــاره قیــاس بــا شــبکه های اجتماعــی 
ــا  ــر ام ــات کمت ــود امکان ــا وج ــی ب ــه گاه ک
ــم  ــز، آیت ــوزه طن ــون در ح ــر از تلویزی موفق ت
ســازی می کننــد، پاســخ داد: همــه بچه هایــی 
کــه در مجــازی فعالیــت می کننــد از آیتم هــای 
مــا در مجموعه هــای قدیمی تــر یــاد گرفته انــد 
و خــود مــا در تلویزیــون منبــع ایــن شــوخی ها 
ــه  ــه گون ــا ب ــرای م ــرایط ب ــر ش ــم. اگ بوده ای
دیگــری بــود مــا هــم موفــق بودیم. همــه این 
بچه هــا کــه شــما در مجموعــه دیدید خنــده دار 
بودنــد امــا در چارچــوب تلویزیون قــرار گرفتند 
و همیــن بازیگــران اگــر بخواهنــد در فضــای 
مجــازی کار کننــد بســیار بیشــتر می خنداننــد. 
آن زمــان زندگــی راحت تــری جریــان داشــت. 
بی آبــی، بی برقــی و گرانــی در ایــن حــد نبــود. 
االن تــورم از یــک طرف، کرونــا از طرف دیگر 
و وضعیــت متزلزل مدیــران از طرف دیگر روی 
ــه ای  ــا مجموع ــر گذاشــته اســت. م ــردم اث م
ــازار را داشــتیم و شــوخی های  ــده ب چــون خن
آن بخــش زیــادی از جامعــه را بــا خــود همــراه 
کــرد امــا آیــا مــا پس رفــت کرده ایــم؟ طبیعتــا 

تجربه مــان هــم بیشــتر شــده اســت.
عباســی در پاســخ بــه اینکــه چــرا 
برخــی آیتم هــا مثــل پایــش، بیشــتر از خنــده 

می توانســت جــدی و حــرص درآور باشــد، 
بیــان کــرد: بــرای آیتــم پایــش، مــن خــودم 
دوســت داشــتم لحــن مــا تنــد باشــد و خنجــر 
را از رو ببندیــم. تــالش داشــتیم واقعیت برخی 
ــر حــرص  ــم و اگ از مســئوالن را نشــان دهی
مخاطــب درآمــد عمــدی بــود. متاســفانه 
مســئولینی داریــم کــه بــه هیچ وجه پاســخگو 
نیســتند و حتــی در رســانه بــه گونه ای ســخن 

ــود. ــد ش ــما ب ــال ش ــه ح ــد ک می گوین
ــی کــه مخاطــب ایــن  ــاره دالیل وی درب
روزهــا کمتــر بــا مجموعه هــای طنــز می خندد 
عنــوان کــرد: اقبــال از یــک مجموعــه طنــز به 
خیلــی دالیــل برمی گــردد، خیلــی از جریانــات 
مــوازی حاکــم بر اجتمــاع روی مخاطــب تاثیر 
و روحیــات او تاثیــر می گــذارد و ممکــن اســت 
ــز را نداشــته  ــرش ســریال طن ــی و پذی آمادگ
باشــد. همانطــور کــه عــرض کــردم نســبت به 
ســال هایی کــه خنــده بــازار، پخــش می شــد 
وضعیــت اجتماعــی اقتصــادی عــوض شــده 
اســت. آن زمــان زندگــی راحت تــری جریــان 
ــن  ــود. ای ــروز نب ــد ام ــرایط مانن ــت  و ش داش
روزهــا زندگــي اکثــر مــا بــا تخلي هــاي زیادي 
همــراه شــده اســت و تــورم و کرونــا هــم مزید 
ــر علــت شــده کــه ایــن شــرایط ســخت تر  ب
ــه  ــه نمی خواهــم توجی و ســخت تر شــود. البت
ــه ای  ــدارد برنام ــت ن ــی دوس ــا کس ــم ام کن
ــند  ــته باش ــت نداش ــردم دوس ــه م ــازد ک بس
ــن  ــی ممک ــد. بخش ــتش بمان ــا روی دس ی
ــم  ــی ه ــد و بخش ــن باش ــی م ــت ناتوان اس
ــردم در آن  ــه م ــردد ک ــرایطی برمی گ ــه ش ب
ــم  ــه نمی خواه ــم ک ــل ه ــک دلی ــتند. ی هس

کار آیتمــی بســازم همیــن اســت، نــه بــه ایــن 
ــه  ــت ک ــق نیس ــت انداز، موف ــه دس ــت ک عل
اتفاقــا خــود مــن از پخــش آن راضــی هســتم. 
ــا در  ــی از کاره ــا خیل ــا را ب ــرآورد م ــه ب هزین
همیــن تلویزیــون مقایســه کنیــد حداقــل یک 

دهــم آنهاســت.
وی دربــاره اینکــه چقــدر تــالش کرده اند 
ــا  ــرای آیتم ه ــف ب ــندگان مختل ــا از نویس ت
ــردم  ــعی ک ــن س ــت: م ــد گف ــک بگیرن کم
ــاختار  ــا س ــم ی ــد را وارد کن ــای جدی بچه ه
ــن ۸0 درصــد  را عــوض کــم. نویســنده و مت
ــا کمبــود نویســنده  از یــک کار اســت و مــا ب
ــه در  ــی ک ــم. نویســنده های قابل ــه بودی مواج
فرمت هــای مختلــف طنــز بنویســند، نداریــم. 
مــا ســه نفــر نویســنده داشــتیم کــه یکــی از 
آنهــا حــدود 3۵0 آیتــم نوشــت و طبیعی اســت 
ــه نظــرم او  ــرار می رســد. ب ــه تک ــرد ب ــه ف ک
حتــی خیلــی نابغــه بــود کــه ایــن تعــداد آیتــم 

را بــه مــا رســاند.
ــا  ــکاری ب ــاره هم ــی درب ــهاب عباس ش
اســتندآپ کمدین هــا و اینکــه چــرا ســراغ آنها 
نرفته انــد نیــز تصریــح کــرد: نــوع نوشــتن آیتم 
بــا ســریال یــا حتــی اســتندآپ کمــدی خیلــی 
فــرق می کنــد. در آیتــم بایــد در کوتــاه مــدت 
نیــاز را بــرآورده کنیــد و بــه جــرات می گویــم 
نویســنده آن را نداریــم. جنــس اســتنداپ هــم 
ــی را  ــرح حال ــتندآپ ش ــد، در اس ــرق می کن ف
ــا  ــد و ت ــروع می کنی ــخص ش ــد اول ش از دی
ــا از  ــد. م ــه می دهی ــد ادام ــا بخواهی ــر ج ه
ــم  ــوزه ه ــن ح ــی در ای ــنده های مختلف نویس
دعــوت می کردیــم ولــی بــه نتیجــه نرســیدیم.

ارتباط مردم با آثار طنز...

شهاب عباسي: شرایط سخت زندگي مردم باعث شده
 تا حتي از آثار طنز هم استقبال نکنند!


