
عضو شورای عالی کارخطاب به مجلس؛

در برابر حق معیشت مردم، سد نسازید!
وضعیت  عفونی،  بیماری های  تخصص  فوق  یک 
فعلی بیمارستان ها را در پیک پنجم کرونا اسفناک دانست 
و گفت: باید توجه کرد که تا زمانیکه ورودی بیمارستان ها 

در حال افزایش است، مرگ و میر هم متاسفانه افزایش می یابد.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر مسعود مردانی، درباره وضعیت 
کرونا در کشور، گفت: در حال حاضر در پیک پنجم کووید-19 هستیم 
و وضعیت بیمارستان ها اسفناک است. یعنی تخت خالی گیر نمی آید 

و با سختی پیدا می شود. آی سی یوها و ظرفیت پذیرش پر است.
اینکه میزان مراجعه کنندگان در این پیک بسیار  با بیان  وی 
زیاد است، گفت: بر همین اساس هم متاسفانه میزان مرگ و میر 
هم همانطور که در آمارها می بینید رو به افزایش است. باید توجه 
کرد که تا زمانیکه ورودی بیمارستان ها در حال افزایش است، مرگ 

و میر هم متاسفانه افزایش می یابد.
صفحه 2

سیاست خارجی مطلوب و جبران کسری بودجه؛

عوامل اصلی بهبود حال نامساعد 
بازار سرمایه

روزانه۱۰۰تا۱۲۰هزارمعلمواکسینهمیشوند
مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: طبق دستورالعملی 
که وزارت بهداشت ارسال کرده اعالم شده 
تا 2۵ مرداد واکسیناسیون معلمان تمام شود.به گزارش 
دنیای جوانان، محمد محسن بیگی مدیرکل دفتر سالمت 
و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، آخرین گزارش از 
روند واکسیناسیون معلمان را ارائه داد و گفت: از روز شنبه 
هفته پیش که واکسیناسیون معلمان به طور رسمی در همه 
جای کشور شروع شده، اکثریت استان ها نیز واکسیناسیون 
را آغاز کرده اند. غیر از چند شهر بزرگ که تراکم باالتری 
داشتند و الزم بود به مجموعه هایشان فضا اضافه کنند و 
یا وزارت بهداشت نیرو کم داشت که در این شهرها با یکی 

دو روز تاخیر کار را شروع کردند. 
صفحه 2

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:

گازرسانی به نیروگاه های برق استان 23 درصد 
افزایش یافت

4
بیتکوینوبازگشتبهباالیجدول!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نوروزبیگي:خون
شدفقطبهخاطر
مسعودکیمیایي

فروشداشتهاست

5خواندی ها
قهوهخانهقنبر؛

پایهگذارهنرنقالی
درپایتخت

نک 1با

مسعود  كارگرداني  به  شد،  خون  سينمايي  فيلم  روزها  اين 
آنالين  صورت  به  نوروزبيگي  جواد  تهيه كنندگي  و  كيميايي 
مناسبي  فروش  كه  حاليست  در  اين  و  است  پخش  حال  در 
در زمان اكران خود در شرايط كرونايي نداشت و حاال به نظر 
مخاطب  از سوي  آن  به  توجهي  هم  آنالين  در سبد  مي رسد 

صورت نگرفته است.

حتما شنيده ايد كه وقتی كسی در جايی به قول معروف 
لنگر می اندازد و احساس آرامش زياد می كند، به او 

می گويند »مگر اين جا قهوه خانه قنبر است؟«

بازنشستگی كشوری می توانند  بازنشستگان صندوق 
و  بانکی  خدمات  يکپارچه  جديد  كارت  دريافت  برای 

شناسايی به شعب بانک صادرات ايران مراجعه كنند.

شعببانکصادرات
ایرانآمادهتحویل

کارتیکپارچهبانکیو
شناساییبهبازنشستگان

کشوری

وضعیتبیمارستانهااسفناکاست! برنامه ریزی برای واکسیناسیون 
دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش دنیای جوانان، براساس اعالم این اداره، اختصاص سهمیه 
واکسن در کشور صرفاً در اختیار وزرات بهداشت است و برنامه ریزی 
توسط دانشگاه های علوم پزشکی انجام می شود و به هیچ وجه واکسن 
بصورت مستقل در اختیار هیچ نهادی قرار ندارد. لذا تعیین اولویت ها، گروه های سنی 

و تخصیص واکسن فقط توسط وزارت بهداشت انجام می شود.
صفحه 2

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم با انتخاب خود، 
قدرت و مسوولیت بزرگی را به دوش رئیس جمهور می 
گذارند، گفت: قدرت قانون و مسوولیت، امانتی است که 
به رئیس جمهور سپرده شده است.به گزارش دنیای جوانان، حجت 
االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در مراسم تحلیف 
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی هشتمین رییس جمهور 

ایران در محل مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: به روح بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران امام خمینی )ره(، شهدای گرانقدر و شهید 
درود  المهندس  ابومهدی  و  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  واالمقام 
می فرستم و برای همه جانبازان و آزادگان و خانواده معظم آنها سالمت 

و برای همه بیماران شفاعت از خداوند مسئلت دارم.
صفحه 2

درمبارزهبیامانبافساد،همراهدولتخواهیمبود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

صفحه 3

بازنشستگی  بازنشستگان صندوق 
کارت  دریافت  برای  می توانند  کشوری 
جدید یکپارچه خدمات بانکی و شناسایی 
به شعب بانک صادرات ایران مراجعه کنند.

بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
صادرات ایران، کارت تلفیقی خدمات بانکی 
و شناسایی بازنشستگان کشوری که ضمن 
افزایش سرعت ارائه خدمات، مشخصات 
کامل تری از افراد از جمله تصویر صاحب 
حساب و شماره شبا حساب روی آن درج 
ارائه  و  فرد  هویت  احراز  امکان  و  شده 
خدمات بانکی را در شعب تسهیل می کند، 
پس از گذراندن مراحل آزمایشی به صورت 
ایران  صادرات  بانک  توسط  گسترده 
برای یک میلیون و 200 هزار بازنشسته 
صندوق بازنشستگی کشوری صادر شده 

و بازنشستگان این صندوق برای دریافت 
آن از شعب پنج ماه فرصت دارند.

بانک  هزینه  با  که  کارت  این 

صادرات ایران برای اولین بار در استان 
ایالم به صورت آزمایشی صادر شد، نتیجه 
آن  صدور  و  داشت  همراه  به  مطلوبی 

برای یک میلیون و  200 هزار بازنشسته 
صندوق در دست اقدام است.

صندوق  محترم  ن  نشستگا ز با
آن  دریافت  برای  کشوری  بازنشستگی 
باید به شعبه  بانک صادرات ایران که در 

آن حساب دارند مراجعه کننند.
دو  افتتاح  با  همزمان  گذشته  ماه 
 Data( طرح مرکز اطالعات و داده های
Center( صندوق بازنشستگی کشوری 
و »روایت خانه صبا« مرکز اسناد تاریخی 
طی  صندوق،  این  دانش  مدیریت  و 
مراسمی با حضور وزیرتعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، مدیرعامل بانک صادرات ایران 
و  مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
از یکپارچه سازی کارت شناسایی و کارت 
بانکی بازنشستگان کشوری رونمایی شد.

شعب بانک صادرات ایران آماده تحویل کارت یکپارچه بانکی 
و شناسایی به بازنشستگان کشوری

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسی گفت: در گیالن و مازندران بین 20 الی 2۵ درصد 

بارندگی ها کمتر از سال گذشته بوده است.
مرکز  رئیس  وظیفه  احد  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر خطر خشکسالی در مناطق شمالی 
کشور بیان کرد: االن برای همه ی کشور خطر خشکسالی 
وجود دارد و فقط مشکل استان های جنوبی نیست و کم 
بارشی در کل کشور حاکم است، به طور مثال آذربایجان 
همین  اما  داشته،  بارش  کمبود  درصد   2۵ الی   20 بین 

چهارمحال  در  و  درصد   ۵2 کرمانشاه  در  بارش  کمبود 
3۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین خشکسالی در تمام کشور دیده 
می شود، اما این موضوع هم به پتانسیل آن منطقه ربط دارد 
که حتی در نوار شمالی کشور هم امسال بارندگی ها کم بوده 
است، در گیالن و مازندران بین 20 الی 2۵ درصد بارندگی ها 
کمتر از پارسال بوده است، اما در خوزستان کاهش بارندگی 

بیشتر است و نزدیک ۵0 درصد است.
وظیفه افزود: کاهش بارندگی بر کشاورزی، آب شرب 
و مسائل دیگر اثر می گذارد، بنابراین داشتن سد در برخی 

مناطق تاثیرگذار است، به طور مثال در گلستان خیلی سد 
بزرگ نداریم و وقتی به کمبود بارش بر می خوریم، در شهری 

مثل گرگان با کمبود آب شرب مواجه می شویم. 
تغییر  باعث  آب  فقط  که  کنید  توجه  داد:  ادامه  وی 
اکوسیستم منطقه شمالی کشور نمی شود، تغییراتی که انسان 
ایجاد می کند هم بسیار تاثیر گذار است، مثل جنگل زدایی، 
شستن خاک باارزش و ... که در بیابانی و خشکسالی منطقه 
اثر دارد، اما در  طول این سال ها به دلیل تغییرات اقلیمی 
افزایش دما مواجه بودیم که همین  با  افتاده، ما  اتفاق  که 

موضوع بر تبخیرها اثر گذاشته است.

هشدار رئیس مرکز مدیریت بحران سازمان هواشناسی؛

تهدید خشکسالی از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه در کشور
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نماینده مردم لردگان:
هیچ عذر و بهانه ای برای خدمت رسانی به مردم وجود ندارد

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی ایران گفت: در شرایطی که ترکیب 
بسیار خوبی در قوا شکل گرفته و دیدگاه ها به هم نزدیک است، مجلس، دولت و 
قوه قضاییه انقالبی شکل گرفته است و هیچ عذر و بهانه ای برای خدمت رسانی 

به مردم وجود ندارد.
به گزارش دنیای جوانان، حسین بامیری درباره تعامل دولت و مجلس اظهار 
کرد: دولت و مجلس انتظارات متقابلی نسبت به همدیگر دارند مطالبات نمایندگان 
مجلس، قبل و بعد از انتخابات رفع مشکالت معیشتی مردم بوده است از سوی دیگر 
چگونگی گزینش و چینش مجموعه اعضای دولت که قرار است کمک کار رییسی 
در اداره کشور باشند مهم است و  مجلس هم از طریق رای اعتماد به گزینش این 

افراد کمک می کند.
نماینده مردم لردگان افزود: سوابق فردی، پیشینه افراد، تعهد، پاکدستی و اعتقاد 
به ارزش ها از جمله مواردی است که برای گزینش افراد در دولت باید مورد توجه 
قرار گیرد، البته با توجه به پیشینه کاری رییس جمهوری، ایشان حتما این شاخص 

ها را در معرفی افراد مد نظر دارد.
بامیری خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی برای پیشبرد امورات کشور باید به دولت 
جدید کمک کنیم. در این وضعیت باید رویکرد زدودن موانع تولید و رفع مشکالت 

اقتصادی  از اولویت های دولت سیزدهم باشد.
نمایندگان مجلس شورای  با  انقالب در دیدار  بیانات رهبر  به  اشاره  با  وی 
اسالمی گفت: رهبر انقالب، مجلس را از مظاهر عمده خرد جمعی  و انقالبی گری 
در کشور خواندند ، انقالبی گری یعنی روحیه اقدام صحیح، و برگرفته از عقالنیت 
بر این اساس  مجلس وظیفه دارد که برای تشریک مساعی و هم افزایی با دولت 

منتخب گام های استوار بردارد.
نایب رییس کمیسیون شوراها با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور خاطر 
نشان کرد: مشکالت مسکن ، ازدواج جوانان ،ساماندهی امور گمرکی و بانکی از 
اولویت های مهم دولت سیزدهم است و دولت باید برای حل این مشکالت راهکار 

مشخص ارائه کند.
نماینده مردم لردگان با بیان اینکه در شرایط موجود هیچ عذر و بهانه ای برای 
خدمت رسانی به مردم وجود ندارد گفت: مجلس، دولت و قوه قضاییه انقالبی شکل 
گرفته هیچ عذر و بهانه ای برای خدمت رسانی به مردم  وجود ندارد.ترکیب بسیار 
خوبی  از نظر ساختاری شکل گرفته مواضع و دیدگاه ها به هم نزدیک است و باید برای 
تامین مطالبات بحق و مشروع مردم با اتحاد و همبستگی اقدامات موثری انجام شود.

عضو کمیسون حقوقی مجلس:
رای اعتماد را به رجالی می دهیم که ضد فساد باشند!

و  اجرایی  مسائل  در  دولت  اولویت های  به  یازدهم  مجلس  نماینده  یک 
اولویت های مجلس در رای اعتماد به وزرا پرداخت و تاکید کرد که وزرا باید از بدنه 

وزارتخانه ها باشند.
حجت االسالم و المسلیمن حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی دنیای 
جوانان، در خصوص حضور نمایندگان مجلس در دولت سیزدهم اظهار داشت: نسبت 
به مجلس خبر ندارم که چه کسی می خواهد به دولت برود اما اگر کسی هم بخواهد، 
ما مخالفتی نداریم چرا که دولت احساس نیاز می کند و ما باید به دولت کمک کنیم؛ 
ممکن است کسی بخواهد وزیر شود و دولت به آن فرد نیاز داشته باشد، طبیعتا ما 

کمک می کنیم. در حکومت فرقی بین قوه مقننه و قوه مجریه نمی بینیم. 
وی درباره تحمیل برخی افراد به دولت نیز خاطرنشان کرد: فکر نمی کنم 
آیت اهلل رئیسی مردی تحمیل پذیر باشد؛ قاضی دارای فکر و اندیشه بالنده است و 
فکری باز دارد؛ قاضی برای حکم قضایی انعطاف دارد اما اینکه بخواهند کسی را به 
او تحمیل کنند، نمی شود و کارش را با فکر و اندیشه انجام می دهد. خوشحالیم که 

رئیس جمهور ما یک حقوق دان برجسته است و تحمیل پذیر نیست.
عضو کمیسون حقوقی مجلس اولویت های دولت سیزدهم را مبارزه با فساد، 
اجرای سندهای تحولی که نوشته شده از جمله سند تحول آموزش و پرورش که 
باید اجرایی شود و تهیه آن هایی که نوشته نشده، دانست و افزود: البته انسجام کلی 
بین قوه مجریه، قضائیه و مجلس باید مورد توجه قرار گیرد. نکته بعدی توجه دقیق 
به اجرای قانون اساسی،  برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی نظام و همچنین 

هماهنگی قوا با فرمایش های رهبری است که باید در اولویت باشد. 

یک فوق تخصص بیماری های عفونی:
وضعیت بیمارستان ها اسفناک است!

یک فوق تخصص بیماری های عفونی، وضعیت فعلی بیمارستان ها را در پیک 
پنجم کرونا اسفناک دانست و گفت: باید توجه کرد که تا زمانیکه ورودی بیمارستان ها 

در حال افزایش است، مرگ و میر هم متاسفانه افزایش می یابد.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر مسعود مردانی، درباره وضعیت کرونا در کشور، 
بیمارستان ها  وضعیت  و  هستیم  کووید-19  پنجم  پیک  در  حاضر  حال  در  گفت: 
اسفناک است. یعنی تخت خالی گیر نمی آید و با سختی پیدا می شود. آی سی یوها 

و ظرفیت پذیرش پر است.
وی با بیان اینکه میزان مراجعه کنندگان در این پیک بسیار زیاد است، گفت: بر 
همین اساس هم متاسفانه میزان مرگ و میر هم همانطور که در آمارها می بینید رو 
به افزایش است. باید توجه کرد که تا زمانیکه ورودی بیمارستان ها در حال افزایش 

است، مرگ و میر هم متاسفانه افزایش می یابد.
از سرعت شیوع کرونا در کشور  تعطیلی موثری که می تواند  درباره  مردانی 
پیشگیری کند، گفت: اگر قرار باشد تعطیلی مانند شش روزی باشد که اخیرا تعطیل 
بود، حتی یک ریال هم ارزش ندارد و نه تنها سرعت انتقال بیماری را کاهش نمی دهد، 
بلکه حتی میزان انتقال بیماری را افزایش هم می دهد؛ چرا که همه جا باز است و 

جاده ها نیز باز هستند و مسافرت ها انجام می شود.
وی تاکید کرد: الک داون به این معنی است که همه چیز در جامعه باید به 
صورت واقعی تعطیل باشد. در صورت تعطیلی باید قوانین جدی و سخت، اعمال شود.

مردانی با اشاره به نزدیکی ایام محرم و احتمال برخی تجمعات در عزاداری ها 
ایام محرم مورد قبول درگاه خداوند  امیدوارم عزاداری همه عزیزان در  نیز گفت: 
واقع شود، اما باید در این ایام حتما دستورالعمل های وزارت بهداشت رعایت شوند. 
در چنین شرایطی، تجمع و برگزاری هیات عزاداری و برپایی دسته های عزاداری 

نباید اتفاق بیفتد. همچنین ایستگاه های صلواتی نباید برپا شوند.
وی تاکید کرد: توصیه ما این است که مردم عزاداری هایشان را به صورت 

مجازی برگزار کرده یا از تلویزیون مشاهده کنند تا بیماری گسترش نیابد.

وزیر بهداشت:
سن ثبت نام واکسیناسیون گروه های هدف ۲ سال کاهش یافت 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به علیرضا رئیسی معاون 
گروه های هدف  در  واکسیناسیون  بر کاهش 2 ساله سن  وزارتخانه  این  بهداشت 

تاکید کرد.
معاون  به  خطاب  نمکی  سعید  نامه  در  جوانان،  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
بهداشت وزارت بهداشت آمده است: ضمن قدردانی مجدد از تالش تمامی دست 
اندرکاران واکسیناسیون بر علیه کووید19 پیرو مکاتبات قبلی در مورد گروه های 
هدف واکسیناسیون، از آنجا که قسمت عمده جمعیت هدف اعالم شده واکسینه 
شده اند و ثبت نام شدگان جدید نیز در روزهای آتی تحت پوشش قرار می گیرند، 
سال  دو  مدت  به  را  واکسیناسیون  پوشش  سن  ها  استان  تمامی  است  شایسته 
کمتر از گروه هدف قبلی اعالم نموده و نسبت به ثبت نام در سامانه نوبت دهی 

و تزریق اقدام نمایند.«
در این نامه همچنین وزیر بهداشت تاکید کرد: نظر به اینکه محیط بانان و 
همچنین حافظان عرصه محیط طبیعی و جنگل ها در پاسگاه های محیط بانی و جنگل 
بانی ممکن است در کنار هم باعث انتقال بیماری شوند، شایسته است سریعا نسبت 
به اخذ لیست این گروه از سازمان های مربوطه اقدام و واکسیناسیون آنها انجام شود.

تاکنون 11 میلیون و 13۸ هزار و ۷۴1 نفر ُدز اول واکسن کرونا و 2 میلیون و 
۸۸۵ هزار و 29۴ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند، بر این اساس، مجموع واکسن های 

تزریق شده در کشور به 1۴ میلیون و 2۴ هزار و 3۵ ُدز رسیده است.
پیش از این متولدین 13۴۷ و قبل از آن در سراسر کشور امکان دریافت آنی 
نوبت در سامانه salamat.gov.ir داشتند که با دستور اخیر وزیر بهداشت، سن 

ثبت نام واکسیناسیون گروه های هدف 2 سال کاهش یافت.

رئیس قوه قضاییه:

 در مبارزه بی امان با فساد، همراه دولت خواهیم بود
با  قضاییه  قوه  رئیس 
انتخاب  با  مردم  اینکه  بیان 
مسوولیت  و  قدرت  خود، 
می  جمهور  رئیس  دوش  به  را  بزرگی 
گذارند، گفت: قدرت قانون و مسوولیت، 
امانتی است که به رئیس جمهور سپرده 

شده است.
جوانان، حجت  دنیای  گزارش  به 
محسین  غال لمسلمین  ا و م  سال ال ا
محسنی اژه ای در مراسم تحلیف حجت 
االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
در محل  ایران  رییس جمهور  هشتمین 
داشت:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس 
اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  روح  به 
ایران امام خمینی )ره(، شهدای گرانقدر 
قاسم  حاج  سپهبد  واالمقام  شهید  و 
درود  المهندس  ابومهدی  و  سلیمانی 
و  جانبازان  همه  برای  و  می فرستم 
آنها سالمت  معظم  خانواده  و  آزادگان 
و برای همه بیماران شفاعت از خداوند 

مسئلت دارم.
پایانی  ادامه داد: در روزهای  وی 
از خداوند سبحان می  الحجه  ماه ذی 
خواهم ملت ایران مشمول برکات این 
ماه عزیز باشند و آنچه برای خوبان در 
شب و روز عرفه، عید قربان، عید غدیر 
داشتند  مقدر  اوصیا  و  اولیا  همه  برای 

برای ملت عزیز ما عنایت فرمایند.
از ملت  با قدردانی  محسنی اژه ای 
ایران و آرزوی عزت و سربلندی افزود: 
از مردم متدین و بصیر که با همه تالش 
در  در 2۸ خرداد 1۴00  های دشمنان 
پای صندوق های رأی حاضر شدند و 
یک بار دیگر برگی زرین را برای ملت 
متدین و انقالبی افزودند و فرد شایسته 
ای برای یک دوره چهار ساله انتخاب 

کردند، قدردانی می کنم.
وی اضافه کرد: از برگزارکنندگان 
انتخابات که شرایط برگزاری انتخابات 

امن و صیانت از آرای مردم را  فراهم 
کردند، کمال تشکر را دارم. همچنین از 
همه کسانی که در دوره های مختلف 
رئیس جمهوری خدمت صادقانه کردند 

نیز تشکر می کنم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: 
جمهوری  ریاست  اساسی  قانون  طبق 
عالی ترین مقام کشور پس از مقام معظم 
رهبری است که مسوولیت اجرای قانون 

اساسی را برعهده دارد.
محسنی اژه ای افزود: رئیس جمهور 
امروز در پیشگاه قرآن کریم و نمایندگان 
با  اسالمی  شورای  مجلس  و  ملت 
شورای  و  قضاییه  قوه  رئیس  حضور 
سوگند  متعال  قادر  خداوند  به  نگهبان 
یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و 
نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون 

اساسی کشور باشد.
جمهوری  رئیس  داد:  ادامه  وی 
امروز سوگند یاد می کند که همه استعداد 
و صالحیت خود را برای انجام مسوولیت 
به کار گیرد و خود را وقف خدمت به 

مردم و اعتالی کشور کند.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری 
کرد به فضل پروردگار و رئیس جمهور 
منتخب با همراهی قوا و کمک نخبگان 

در این مسوولیت خطیر موفق باشد.
محسنی اژه ای افزود: همان گونه که 
رئیس جمهور در روز تنفیذ مطرح کرد، 
هرچه سریع تر در رفع مشکالت مردم، 
ایجاد اشتغال، کنترل بازار، کاهش نرخ 
تورم، کاهش گرانی سرسام آور و حمایت 
از تولید داخلی و سرمایه گذاری اقدام 

عاجل داشته باشد.
رئیس  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
فساد،  زمینه  بردن  بین  از  در  جمهور 
ساختارهای  اصالح  و  تبعیض  رانت، 
پیچیده اداری اقدام الزم را انجام دهد.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری 
کرد رئیس جمهور نسبت به همه اصول 
بندهای شانزده  ویژه  به  اساسی  قانون 
گانه اصل سوم قانون اساسی به طوری 
که حقوق آحاد جامعه را تامین می کند، 

اهتمام الزم داشته باشد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: اعالم 
به  کمک  برای  قضاییه  قوه  کنم  می 

و  عدالت  و  عدل  گسترش  و  دولت 
آزادی های  و  از حقوق مردم  حمایت 
مشروع و مبارزه با فساد آمادگی الزم 
خواهد  کمک  توان  تمام  با  و  دارد 
در  فساد  با  امان  بی  مبارزه  در  و  کرد 
ساحت های مختلف جدی تر از همیشه 

خواهد بود.
وی اظهار داشت: توفیق همگان را 
از ایزد منان خواستارم و از خدای علیم 
معظم  رهبر  به  دارم  مسالت  غدیر  و 
برکت  با  عمر  طول  اسالمی  انقالب 
تا  را  له  معظم  سایه  و  فرماید  عنایت 

ظهور حضرت ولی عصر مستدام دارد.
به گزارش دنیای جوانان، مراسم 
تحلیف آیت اهلل سید ابراهیم رییسی به 
عنوان هشتمین رییس جمهور جمهوری 
و  مقامات  حضور  با  ایران  اسالمی 
و  کشوری  و  لشکری  شخصیت های 
برگزار  جهان  کشور   11۵ از  مهمانانی 

شد.
بر اساس اصل 121 قانون اساسی، 
در  باید  جمهور  رییس  تحلیف  مراسم 
محل مجلس باشد و او در جلسه علنی 
و در حضور نمایندگان و اعضای شورای 
قضاییه  قوه  رییس  کنار  در  و  نگهبان 

سوگند یاد کند.
ادای  از  پس  جمهوری  رییس 
رییس  حضور  در  را  آن  متن  سوگند، 
قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان 
آیت  به  سوگند  متن  و  می کند  امضا 
نگهبان  شورای  دبیر  جنتی  احمد  اهلل 

تحویل می شود.
مراسم  ز  ا بعد  جمهور  رییس 
زمان  آیین نامه دو هفته  تحلیف، طبق 
دارد تا نسبت به معرفی کابینه و برنامه 
اقدام  اسالمی  شورای  مجلس  به  وزرا 
کند که پس از اعالم وصول در مجلس، 
به مدت یک هفته وزرا و برنامه های شان 

در دست ارزیابی قرار خواهند گرفت.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

در آینده نزدیک صورت می گیرد؛
برنامه ریزی برای واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

 اداره بهداشت و درمان معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی از 
برنامه ریزی برای واکسیناسیون دانشجویان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش دنیای جوانان، براساس اعالم این اداره، اختصاص سهمیه 
واکسن در کشور صرفاً در اختیار وزرات بهداشت است و برنامه ریزی توسط 
بصورت  واکسن  هیچ وجه  به  و  می شود  انجام  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
مستقل در اختیار هیچ نهادی قرار ندارد. لذا تعیین اولویت ها، گروه های سنی 

و تخصیص واکسن فقط توسط وزارت بهداشت انجام می شود.
استادان  واکسیناسیون  متعدد،  پیگیری های  از  و پس  حال حاضر  در 
مجری،  به عنوان  دانشگاه  و  است  گرفته  قرار  اولویت  در  کارمندان  و 
واکسیناسیون را برعهده دارد. همچنین اقدامات متعددی در دانشگاه ها برای 
شروع واکسیناسیون دانشجویان انجام شده و لیست کلیه دانشجویان جهت 
اولویت بندی به مراجع ذی صالح ارسال شده است؛ امید داریم که در آینده 
نزدیک این امر محقق شود. با مشخص شدن زمان و نوبت واکسیناسیون 

دانشجویان، مراتب سریعا اطالع رسانی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در پاسخ به سوال برخی 
دانشجویان در خصوص واکسیناسیون دانشجویان در یک دانشگاه خاص، 
باید یادآور شد احتماال به دلیل وجود دانشجویان رشته های علوم پزشکی و 
حوزه های مربوطه در آن دانشگاه برای دانشجویان خوابگاهی اقدام شده و در 
هیچ دانشگاه دیگری تاکنون واکسیناسیون انجام نشده است. همه همکاران 
دانشگاه ها تمام تالش خود را برای تهیه واکسن دانشجویان انجام خواهند داد.

رتبه پنجم گروه آزمایشی زبان:
 پیوستگی مطالعه رمز موفقیت در کنکور است

حائز رتبه پنجم گروه آزمایشی زبان کنکور سراسری سال 1۴00 دانشگاه 
ها گفت : پیوستگی در مطالعه دروس و کتاب های کمک آموزشی رمز موفقیت 

در آزمون سراسری دانشگاه ها است.
به گزارش دنیای جوانان، سید محمد صادق سید هاشمی ریزی افزود:  
طی یک سال آخر  منتهی به کنکور سراسری مهارت تست زنی را تمرین 

کردم و برادرم در این مسیر بسیار مرا حمایت کرد.
سیدهاشمی ریزی گفت : از کتاب های کمک آموزشی بهره گرفتم و از 
آزمون ها نیز استفاده کردم ؛ با توجه به اینکه در کنکور تجربی نیز شرکت کرده 
بودم بیشتر وقت را صرف  مطالعه کتاب های کمک آموزشی و تستی گذراندم.

وی بیان داشت: هیچ اراده ای برای تغییر و بهبود وضعیت کنکور در 
کشور ندیده ام؛ در کنکور معیار درستی برای صالحیت ورود به رشته ها نیست.

وی ادامه داد: سعی و تالش در افراد متفاوت است و اگر از رتبه های 
تک رقمی سووال کنیم که برای موفقیت چکار کردند؟ هر کدام روشی را برای 
مطالعه و خواندن دروس برای کنکور بیان می کنند اما در مجموع  پیوستگی 

در خواندن دروس به موفقیت بیشتر کمک می کند.
سیدهاشمی ریزی گفت: آموزش های آنالین فرصتی بود که آزادی 

عمل بیشتری داشته باشم.
حائز رتبه پنجم گروه آزمایشی زبان بیان داشت : کنکور باعث می شود 
داوطلبان به صورت تنظیم شده به سمتی خاص هدایت شوند و از این رقابت 
نمی شود  همه را به یک سمتی حرکت داد؛  اگر شرایط برای رشته های 

دیگر فراهم بود آنقدر استرس نبود.
سیدهاشمی ریزی در آزمون گروه تجربی سال 1۴00 دانشگاه ها نیز 

حائز رتبه 131 شده است.

محاکمه مردی که بخاطر سروصداکردن یک کارگر، او را کشت
2۴ آذر سال 9۸ پیکر نیمه جان یک کارگر ساختمانی به نام اکبر به بیمارستانی 

در غرب تهران منتقل شد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، مرد جوانی که وی را به بیمارستان منتقل 
اما جای  پایین سقوط کرده است  از باالی ساختمان به  کرده، مدعی بود اکبر 
چاقوخوردگی روی پهلو و پیشانی او نمایان بود. به همین دلیل مأموران کالنتری 
1۵0 تهرانسر در جریان قرار گرفتند. اکبر تحت عمل جراحی قرار گرفت اما ساعتی 
بعد به  خاطر شدت خون ریزی تسلیم مرگ شد و مأموران پلیس برای رازگشایی 
جنایت به تکاپو افتادند.با تحقیق پلیس از دوستان اکبر و همسایه ها مرد 3۶ساله ای 
به نام مسعود به اتهام درگیری با کارگر ساختمانی ردیابی و بازداشت شد و به قتل 
اعتراف کرد. او گفت کارگر ساختمانی را به  خاطر سروصدا و آوازخوانی کشته است.

این مرد در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه 
ایستاد و گفت: کارگران در ساختمان روبه رویی خانه ما مشغول به کار بودند. آنها 
همیشه سروصدا می کردند. شب ها با صدای بلند آواز می خواندند و با هم شوخی 
می کردند. ظهرها هم همیشه صدای خنده شان به گوشم می رسید. خانواده ام در 
آسایش نبودند. به همین خاطر چند بار به آنها تذکر داده بودم اما بی اعتنا به تذکر 

من به سروصداها ادامه می دادند.

متهم ادامه داد: آخرین بار اکبر را مقابل خانه دیدم و به او تذکر دادم اما 
اوج عصبانیت چند ضربه  او درگیر شدم و در  با  بی اعتنایی کرد،  به من  وقتی 
چاقو به او زدم. همان موقع پدرم او را سوار ماشین کرد و به بیمارستان رساند. 
من واقعا قصد کشتن او را نداشتم و در اوج عصبانیت کنترلم را از دست دادم. 
سپس وکیل مسعود به دفاع پرداخت و گفت: موکلم به بیماری اعصاب و روان 
مبتالست و به همین خاطر هم از خدمت سربازی معاف شده است. تقاضا دارم تا 
وی برای بررسی دقیق تر سالمت روان به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی شود.
با این درخواست مسعود به کمیسیون پزشکی قانونی منتقل شد. کارشناسان 
کمیسیون پزشکی قانونی در گزارشی اعالم کردند اگرچه او به اختالل اعصاب و 
روان مبتالست اما این اختالل رافع مسئولیت کیفری نیست و او هنگام ارتکاب 
جرم جنون نداشته است. با این اظهارنظر مسعود بار دیگر در شعبه دوم دادگاه 
کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه وکیل اولیای دم 
درخواست قصاص متهم را مطرح کرد.سپس متهم در جایگاه ویژه  ایستاد و گفت: 
کارگران ساختمانی همیشه سروصدا می کردند و آرامش را از من و خانواده ام گرفته 
بودند. چند بار به آنها تذکر دادم اما بی فایده بود. آن روز برای خریدن نان از 
خانه بیرون رفته بودم که با اکبر روبه رو شدم و به او اعتراض کردم. من آن روز 
عصبانی بودم و کنترلی بر رفتار خودم نداشتم. به همین دلیل روی او چاقو کشیدم 
و ضربه ای به پهلو و پیشانی او زدم. وقتی کارگر جوان روی زمین افتاد، از ترسم 

به خانه خواهرم فرار کردم اما روز بعد بازداشت شدم.
و  بودم  مبتال  روان  و  اعصاب  بیماری  به  کودکی  از  من  داد:  ادامه  وی 
به همین دلیل از خدمت سربازی معاف شدم. باور کنید هنگامی که چاقو کشیدم 

قصد کشتن او را نداشتم. من متوجه نبودم چه کاری انجام می دهم.
با توجه به  تا  اولیای دم خواست  از  سپس وکیل متهم به دفاع پرداخت و 
شرایط روحی و روانی متهم از قصاص گذشت کنند. در پایان جلسه قضات وارد 

شور شدند تا رأی صادر کنند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB1۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸100y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز 1۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸100y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R1۵ و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.1 دیده می شود. پردازنده ی ۸100Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷9۷ دربرابر 
۷00(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶0 دربرابر 1،۴۴1 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/1 برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش:
روزانه 100 تا 120 هزار معلم واکسینه 

می شوند
طبق  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت  تندرستی  و  سالمت  دفتر  مدیرکل 
دستورالعملی که وزارت بهداشت ارسال کرده اعالم شده تا 2۵ مرداد واکسیناسیون 

معلمان تمام شود.
به گزارش دنیای جوانان، محمد محسن بیگی مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی 
وزارت آموزش و پرورش، آخرین گزارش از روند واکسیناسیون معلمان را ارائه داد 
و گفت: از روز شنبه هفته پیش که واکسیناسیون معلمان به طور رسمی در همه 
جای کشور شروع شده، اکثریت استان ها نیز واکسیناسیون را آغاز کرده اند. غیر 
از چند شهر بزرگ که تراکم باالتری داشتند و الزم بود به مجموعه هایشان فضا 
اضافه کنند و یا وزارت بهداشت نیرو کم داشت که در این شهرها با یکی دو روز 

تاخیر کار را شروع کردند. 
وی در ادامه توضیح داد: گزارش هایی که در حال حاضر کسب شده، نشان 
می دهد رونِد خوب و قابل قبولی برای  نوبت بندی بین استان ها و دانشگاه های 
علوم پزشکی و آموزش و پرورش هماهنگ شده و تا آخر وقت روز سه شنبه 12 
مرداد نزدیک به 30درصد مجموعه کارکنان آموزش و پرورش در سطح کشور 

واکسینه شدند. 
مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: البته 
این آماری که عنوان شد در برخی از شهرها صددرصد بوده، یعنی کل معلمان 
واکسینه شدند. در این میان ممکن است در برخی از شهرها هم آمار واکسیناسیون 
هنوز 1۵٪ باشند. ان شااهلل کار ما در چند روز آینده سرعت بیشتری پیدا می کند 
چون هم واکسن بیشتری توزیع خواهد شد و هم پایگاه های جدیدی که راه اندازی 

شده به چرخه استفاده اضافه می شوند. 
محسن بیگی در پاسخ به این سوال که اگر معلمان به هر مرکزی مراجعه 
کنند می توانند واکسن بزنند؟ گفت: خیر، آن ها به هر مرکزی نمی توانند مراجعه 
کنند. معلمان دو گروه هستند با توجه به این که شرایط سنی را هم تغییر دادند 
و شرایط سنی را پایین تر آوردند اگر از شیوه سن برای واکسن اقدام کرده باشند 
در هر جایی که به آن ها نوبت داده شود می روند و واکسن می زنند و ما در این 
قسمت دخالتی نداریم. اما همکارانی که از طریق آموزش و پرورش باید نوبت 
دهی شوند محل تزریق را به آن ها اعالم می کنند که به چه پایگاهی مراجعه 
کنند لذا هر شهری پایگاه را به افراد معرفی می کند، یا پیامک می زنند و یا تلفنی 

به آنان اعالم می کنند. 
وی در پاسخ به این پرسش که روزانه چند نفر از معلمان واکسینه می شوند؟ 

گفت: ظرفیت در کل کشور ۵00 هزار نفر برای واکسیناسیون تعریف شده است 
که قطعا همه آن برای فرهنگیان نیست. زیرا در حال حاضر گروه های مختلفی 
حال  عین  در  و  هستند  واکسیناسیون  حال  در  فرهنگیان  با  همزمان  شکل  به 
گروه های سنی مختلف هم اعالم شده اند. به نظرم با توجه به این که 30٪ از 
مجموعه فرهنگیان واکسینه شدند به طور میانگین روزانه چیزی در حدود صد تا 

120 هزار نفر واکسن می زنند. 
مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش درباره واکسن هایی 
که برای فرهنگیان در نظر گرفته شده، گفت: واکسن ها متفاوت است و هر واکسنی 
که در شبکه توزیع می شود همکاران فرهنگی هم از آن استفاده می کنند. در حال 

حاضر هم برکت، سینوفارم و آسترزنکا در شبکه توزیع می شود. 
وی در ادامه بیان کرد: البته در برخی از نقاط تعداد محدودی واکسن پاستور 
داشتند که در این جاها افراد اختیار دارند و هر کدام را که خواستند انتخاب می کنند. 
محسن بیگی در پاسخ به این سوال که معلمان بیشتر ترجیح می دهند کدام 
واکسن را بزنند؟ گفت: آماری در این رابطه نگرفتیم که ببینیم چگونه است و 

نمی توانیم این مورد را قضاوت کنیم. 
مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با پیش بینی 
زمان اتمام واکسیناسیون معلمان گفت: در دستورالعملی که وزارت بهداشت ارسال 
کرده، اعالم شده است تا 2۵ مرداد واکسیناسیون معلمان تمام شود. طبق روندی 
که اکنون وجود دارد احتماال همینطور هم خواهد شدو اگر قرار باشد نوبت دوم 
بر اساس همین انجام شود یک هفته تا 10 روز قبل از مهر واکسن نوبت دوم 

هم تکمیل می شود. 
وی تاکید کرد: البته ممکن است تعداد محدودی باقی بمانند به عنوان مثال 
افرادی هستند که اجازه تزریق واکسن را پیدا نکردند؛ از جمله آن هایی که در دوره 
بیماری کرونا قرار دارند و در مورد این افراد گفته شده باید بین چهار تا شش هفته 
از بهبودی آن ها بگذرد و بعد اجازه واکسن زدن داشته باشند. این افراد به صورت 

محدود باقی می مانند و در زمان های بعدی می توانند واکسن را دریافت کنند. 
گفت:  مدارس  سرویس های  رانندگان  واکسیناسیون  درباره  بیگی  محسن 
از آنجا که هنوز قرارداد و تکلیف شرکت ها روشن نشده است،  احتماال لیست 
رانندگان سرویس های مدارس در شهریور ماه تحویل داده شود و ما هم به وزارت 
بهداشت ارسال می کنیم. البته رانندگانی که در شبکه سرویس شهری  کار می کنند 
در گروه واکسیناسیون قرار گرفتند و اینها واکسن دریافت می کنند. ممکن است 
تعداد محدودی از رانندگان سرویس مدارس کسانی باشند که در چرخه رانندگان 
سرویس و تاکسی ها نبودند و الزم باشد واکسیناسیون آنها در بخش آموزش و 

پرورش انجام شود. 
مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در مورد بخش 
نامه  صادر شده مبنی بر اینکه فضای باز مدارس می تواند در اختیار هیئت های 
عزاداری برای محرم قرار بگیرد، در حالی که اکنون در مدارس مراحل ثبت نام 
باحضور دانش آموزان و معلمان در حال انجام است، گفت: هیئت های عزاداری در 

شب ها از فضای باز مدارس استفاده می کنند و در روز برنامه ای ندارند.
وی در پایان تاکید کرد: بخش اداری آموزش و پرورش و مدرسه در اختیار 
هیئت ها قرار نمی گیرد و فقط فضای باز در اختیار هیئت ها قرار خواهد گرفت لذا 
مورد خاصی وجود ندارد. ضمن این که بازه زمانی آن دهه محرم است و این کار 

طی 10 شب اتفاق می افتد.
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کار  عالی  شورای  عضو 
با اشاره به شکاف بیش از ۶ 
میلیون تومانی در هزینه های 
درآمدهای  به  نسبت  کارگران  معیشت 
پس  بالفاصله  که  کرد  اعالم  آن ها، 
از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، گروه 
کارگری، درخواست ترمیم قدرت خرید 
و  مزد  در  بازنگری  طریق  از  کارگران 
در همین حال راهکارهای غیرنقدی را 

مطرح می کند.
جوانان،علی  دنیای  گزارش  به 
خدایی )عضو شورای عالی کار( پیرامون 
کاهش قدرت خرید کارگران در شرایطی 
کمیته  محاسبات  آخرین  طبق  که 
اسالمی  شوراهای  عالی  کانون  مزدی 
کارگران  معیشت  سبد  هزینه های  کار 
رسیده  تومان  میلیون   10 از  بیشتر  به 
است، گفت: »معیشت کارگران در تورم 
با  است.  رفته  دست  از  افسارگسیخته 
تورم بی سابقه ای که در تمام ردیف های 
زندگی اتفاق اُفتاده، عمال تاثیر افزایش 
ابتدایی  ماه  مزد کارگران در همان دو 
به  نیازی  بنابراین  رفت.  بین  از  سال 
اینکه بگوییم در ماه های خرداد، تیر و 
مرداد چه بر سر معیشت کارگران آمده، 

وجود ندارد!« 
وی با بیان اینکه شاید 39 درصد 
افزایش اسمی دستمزد کارگران در سال 
1۴00 قابل قبول باشد اما میزان افزایش 
این  ریالی به چشم نمی آید، گفت:»در 
 1۴00 سال  از  که  ماهی   ۴ از  بیش 
گذشته است، قحطی بر معیشت کارگران 
می توان  که  بطوری  است؛  حاکم شده 
لنگ می زند  گفت که کمیت کارگران 
شده اند.  مشکل  دچار  کارگران  تمام  و 
اعتقاد دارم که حتما دولت سیزدهم از 
همان روز پس از تعیین وضعیت کابینه، 
باید ساماندهی وضعیت مزدی کارگران 
را در دستور کار قرار دهد؛ بویژه اینکه 
حوزه های مسئولیت های دولت سیزدهم، 
در ادامه راه دولت دوازدهم قرار گرفته 
نخواهیم  چه  و  بخواهیم  چه  و  است 
دولت جدید با آگاهی از وضعیت موجود 
برای اصالح امور داوطلب شده است.« 
اینکه دولت جدید  با بیان  خدایی 
مکانیزم های  شدن  رها  از  خوبی  به 
خلق تورم مطلع است، گفت:»کارگران 
غالب  قوت  تهیه  در  بازنشستگان  و 
چه  هستند؛  مواجه  با سختی  هم  خود 
رسد به هزینه های سنگین بهداشت و 
درمان، که این روزها با شیوع کرونا به 
صورت ناجوانمردانه ای در حال افزایش 
هستند. در این وضعیت تامین هزینه های 
است،  امری  آشامیدنی ها  و  خوراکی 
گروه  این  اقالم  از  بسیاری  و  علیحده 
بهداشت  سهم  شدن  سنگین  دلیل  به 
و درمان از سبد مصرف خانوارها خارج 
کاهش  به  می توان  جمله  از  شده اند؛ 
چشمگیر مصرف مواد پروتئینی و لبنی 

اشاره کرد.« 
عضو شورای عالی کار با اشاره به 
مطرح شدن مسائلی مانند توزیع کارت 
خرید کاالهای لبنی میان فرودستان یا 
توزیع بن الکترونیک خرید کاال، افزود: 

در  رسانه،  شمای  و  کارگر  من  »اگر 
عرصه عمومی مسائلی را مطرح می کنیم 
برای پیشگیری از تبعات آینده سوز بعدی 
متولیان  و  مسئوالن  ظاهرا  اما  است 
رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی 
مردم،  مشکالت  حل  جای  به  مردم 
خواسته های  مرور  به  ازچندگاهی  هر 
آن ها می پردازند. آن ها تنها می خواهند 
نامشان از سرخط خبرها پایین نیاید به 
وضع  از  جامعه  با  دلیل همصدا  همین 
موجود انتقاد می کنند؛ در حالی که باید 

پاسخگوی انفعالشان باشند.« 
نائب رئیس کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار کشور، افزود:»سیر افزایش 
تورم ناشی از خلق نقدینگی و تحریک 
نرخ های  به  حالی  در  پرقدرت،  پول 
باالتر متمایل شده است، که راهکارهای 
سطح  در  عمال  نی  جبرا و  حمایتی 
داخل  از  و  مانده اند  باقی  رسانه ها 
وضع  متولیان  یند.  می نما بی محتوا 
موجود، بدون هیچ ساز و کار مشخصی 
سنگ معیشت را بسته اند و سگ تورم را 
رها کرده اند. این سگ رها شده، زندگی 
آن ها  نتیجه  در  می بلعد؛  را  کارگران 
این  ندارند.  خود  از  دفاع  برای  چیزی 
وضعیتی نیست که بتوان تحملش کرد 
و باید بازنگری صورت گیرد؛ حاال در این 
فضا یکسری از نمایندگان مجلس، نعل 
وزارانه می زنند و یک سری اقتصاددان 
صحبت هایی می کنند که نشان می دهد 

الفبای اقتصاد را نیاموخته اند.« 
افراد  این  اینکه  بیان  با  خدایی 
مدعی برخورداری از دانش مکانیزم های 
شکل دهنده ی عرضه و تقاضا هستند 
و خود را عالم می دانند، گفت:»تورمی 
که خود را در خیزهای بلند، در بازارها 
تخلیه می کند را به حقوق بازنشستگان و 
شاغلین ربط می دهند؛ در حالی که خلق 
نقدینگی در ایران اساسا به عدم تحرک 
انداختن  دست  و  مولد  سرمایه های 
مرتبط  مرکزی  بانک  دخایر  به  دولتی 
را  اقتصاد  اساسی  مصائب  اینها  است. 
خالصه  دستمزد  و  حقوق  افزایش  در 
می کنند. کسی نیست که به این آقایان 
بگوید که سرکشی دیوانه وار نقدینگی به 
بازارها و میل پنهان سیاست گذار پولی 
افزایش  تکاثر  ضریب  تحریک  برای 
تورم  این  سرگردانی  عامل  نقدینگی، 
متوحش است؛ تورمی که هر بازاری را 
به بازار سیاه و انبار دپوی کاال و تهاجم 
گرانی به سفره های فقرا تبدیل می کند.« 
بیان  با  کار  عالی  شورای  عضو 
اینکه مزد و مستمری که افزایشش به 
به  می شود  زده  جا  تورم  عامِل  عنوان 
به عنوان پس انداز  اندازه ای نیست که 
در قالب دالر، سکه و… پس انداز شود، 
گفت:»پولی که اساسا قدرت پس اندازد 
کردن را ندارد، سیال است و در قالب 
نمی شود.  ذخیره  نامولد  سرمایه های 
دستمزد کارگران در محدود 3 و نیم تا ۴ 
میلیون تومان امروز در برابر هزینه های 
سبد معیشت که قطعا به بیشتر از 10 
میلیون تومان رسیده، کمبود ۶0 تا ۷0 
درصدی دارد. بنابراین نقدینگی که به 

عنوان دستمزد در اختیار کارگران و به 
عنوان مستمری در اختیار بازنشستگان 
قرار می گیرد، نه تنها در گرانی سیمان 
ندارد؛  تاثیر  موتور  روغن  گرانی  و 
بازارها  در  سفته بازی  رواج  سبب  بلکه 

نمی شود.« 
نائب رئیس کانون عالی شوراهای 
تمام  اینکه  بیان  با  کار کشور  اسالمی 
آمارها نشان می دهد که حجم مصرف 
مردم  آشامیدنی های  و  خوراکی ها 
اخص  طور  به  و  است  آمده  پایین 
قابل  درآمدی  کسری  با  هم  کارگران 
مالحضه ای برای تهیه اقالمی رایج سبد 
مصرفی خود مواجه هستند، گفت:»تحت 
کارگران  مصرف  حجم  کاهش  تاثیر 
ریزش  شاهد  درآمد،  کم  گروه های  و 
و  پوشاک  حوزه های  در  تقاضا  موثر 
محصوالت نساجی، میوه جات، گوشت 
و مرغ، لوازم خانگی و به تازگی نان و 
غالت هستیم. اوضاع به گونه ای است 
روی  کاالها  این  از  زیادی  حجم  که 
بازار  و  می ماند  فروشان  خرده  دست 
در بسیاری از حوزه ها با رکود دست به 

گریبان است.« 
وی با بیان اینکه حتی در دسته ی 
ندازه ی  ا به  خرید  حجم  میوه جات، 
است  یافته  کاهش  مالحضه ای  قابل 
کیلویی  خرید  توان  دیگر  خیلی ها  و 
یافته  رواج  دانه ای  خرید  و  ندارند 
هم  نانی  حال،  افزود:»درهمین  است، 
که نانوایان حاضر شده بودند، نسیه ای 
تعطیل  ن  یشا ها گا ر کا تا  شند  بفرو
خودسرانه  گرانی های  دلیل  به  نشود، 
در  فروش  توجه  قابل  افت  با  اخیر، 
برخی از مناطق مواجه شده است. این 
دست  در  نقدینگی  که  است  حالی  در 
نقدینگی هاست.  مولدترین  کارگران، 
این نقدینگی می تواند با افزایش تقاضا، 
موجب افزایش میزان تولید شود و چراغ 

کارخانه ها را روشن نگه دارد.« 
به  حال  این  »با  افزود:  خدایی 
که  هستند  نی  نا ا دد قتصا ا اصطالح 
سیاسی  مقاصد  به  کامال  را  اقتصاد 
وصل کرده اند. آن ها معیشت را گروگان 
تنها  بازی های سیاسی خود کرده اند و 
ریاست  نتخابات  ا برگزاری  ز  ا پس 
جمهوری، می گویند باید این بار اجرای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان را از 
روی دوش دولت برداشت؛ البته فعاالن 
افزایش  نگران  این  از  پیش  کارگری 
که  شرایطی  در  صندوق ها  مصارف 
است،  یافته  کاهش  آن ها  ورودی های 
اقتصاد  نخبگان  این  از  من  اما  بودند 
می پرسم که آیا اگر روند افزایش حقوق 
و دستمزد را متوقف کنند تا هزینه های 
جدید برای دولت ایجاد نشود و به قول 
شود،  کنترل  تورم  اقتصاددانان  این 
از  آیا  دارند؟  آن  برای  جایگزینی  آیا 
خالی  سفره های  حال  به  فکری  حاال 

بازنشستگان و کارگران کرده اند؟« 
بیان  با  کار  عالی  شورای  عضو 
اینکه وظیفه نمایندگان مجلس در درجه 
اول دفاع از »حق معیشت« است، گفت: 
معیشت،  برابر  در  آن ها  حال  این  »با 

سد می سازند تا پشت این سد را برای 
بگذارند؛  خالی  دولت  مخارج  مدیریت 
هستند  موظف  آن ها  که  حالی  در 
بازنشستگان  و  کارگران  معیشت  حق 
دولت  از  قانونی  ابزارهای  طریق  از  را 
به  مورد می توان  این  در  کنند.  مطالبه 
اشاره کرد که  اساسی  قانون  اصل ۴3 
اسالمی  جمهوری  اقتصاد  دارد،  تاکید 
ایران بر مواردی از جمله در راس آن، 
تأمین نیازهای اساسی )مسکن، خوراک، 
و  آموزش  درمان،  بهداشت،  پوشاک، 
تشکیل  برای  امکانات الزم  و  پرورش 
است  شده  استوار  همه(  برای  خانواده 
اما چگونه می شود که عده ای در مقام 
نماینده مجلس یا اقتصاددان به اصطالح 
ملتزم به قانون اساسی، اجرای اصل ۴3 
قانون اساسی را پیگیری نمی کنند و در 
کارگر  زیست  محمل  تنها  به  عوض 
هجوم  رانده،  جا  همه  از  بازنشسته  و 

می برند؟« 
خدایی افزود: »نمی شود که مردم 
اینها  استدالل  به  چون  کنند،  رها  را 
وضعیت  تورم زاست!  دستمزد  و  حقوق 
هیچ  به  خانوارها،  بر  حاکم  معیشتی 
حالی  در  این  نیست.  قبول  قابل  وجه 
است جمیع شرایط نشان داد که دولت 
این  در  را  تغییری  نتوانست  دوازدهم 
دوره  این  در  حتی  آورد؛  بوجود  حوزه 
مجلس  نمایندگان  سمت  از  افکاری 
بدون  و  خالی  داخل  از  که  شد  مطرح 
به  بودند.  اجرایی  کار  و  پیش بینی ساز 
همین جهت هیچ سیاست فعالی برای 
تامین معیشت کارگران و بازنشستگان 
اما این دلیل نمی شود که  تعریف نشد 
بهبود شرایط را از دولت سیزدهم مطالبه 
نکنیم. همانطور که گفتم مجدد یادآوری 
می کنم اولین خواسته کارگروه کارگری 
از  تشکیل جلسه  کار،  عالی  از شورای 
همان روزهای اول تشکیل کابینه توسط 

رئیس دولت، است.« 
کانون  رئیس  نائب  گفته ی  به 
عالی شوراهای اسالمی کار همه ارقام 
اقتصادی نشانگر سقوط قابل مالحضه 
و  شاغل  کارگران  خرید  قدرت  کفه ی 
بازنشسته هستند؛ بویژه اینکه بین درآمد 
۴ میلیون تومانی کارگران در سال جاری 
با رقم واقعی سبد معیشت، که بیشتر از 
 ۶ از  بیش  رسیده،  تومان  میلیون   10
وی  دارد.  وجود  شکاف  تومان  میلیون 
گفت:»امروز خیلی واضح هزینه  معیشت 
اما  است  کرده  غلبه  کارگر  جیب  بر 
مقام های مسئول جزء تشریک مساعی 
در سطح رسانه ها و جلسات دانشگاهی، 
میان،  این  در  ندارند.  دیگری  خروجی 
برای جبران عقب آفتادگی درآمدی که 
به سبب رها گذاشتن فنر تورم، در شیب 
صعودی قرار گرفته، الزامی وجود ندارد 
که در طول سال 1۴00، حتما افزایش 
دستمزد داشته باشیم؛ بلکه می توان با 
قدرت  زخم های  غیرنقدی  راهکارهای 
خرید را ترمیم کرد اما حتما ترمیم قدرت 
خرید به صورت افزایش مجدد دستمزد 
در سال 1۴00 و یا راهکاری غیرنقدی، 

ضروری است.«

محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن:
همه امکانات بانک مسکن برای واکسیناسیون بسیج شد

مسکن  بانک  خانواده  سراسری  واکسیناسیون 
آغاز شد.

مسکن-هیبنا  بانک  خبری  پایگاه  گزارش  به 
هفته  حداکثر یک  است ظرف  قرار  این طرح  در   ،
بازنشسته  و  شاغل  از  اعم  بانک  کارکنان  تمامی 

واکسینه شوند.
این طرح به دنبال آغاز فاز اول واکسیناسیون کارکنان این بانک در 
نیروهای  در حال حاضر همه  و  است  درآمده  اجرا  به  ماه  مرداد   ۷ تاریخ 
خدمتگزار در شبکه بانکی کشور تحت پوشش عملیات واکسیناسیون برای 

مقابله با کرونا قرار گرفته اند.
محمود شایان صبح امروز در مجتمع خدماتی – فرهنگی – رفاهی 
بانک مسکن خطاب به کارکنان بانکی که برای واکسیناسیون حضور پیدا 
کرده بودند ، اعالم کرد: این خدمت به دنبال پیگیری های شورای هماهنگی 
بانک ها و تالش مدیران عامل شبکه بانکی برای کارکنان به اجرا درمی آید 
چرا که اعتقاد داریم کارکنان بانک ها در صف اول خدمات رسانی به مردم 
قرار دارند و به همین خاطر در معرض بیشترین خطر ابتال به کرونا می باشند.

مدیرعامل بانک مسکن افزود : از امروز عملیات واکسیناسیون کارکنان 
شبکه بانکی در 1۷ نقطه شروع شده است و امیدواریم در یک هفته همه 

همکاران در سطح استان تهران واکسینه شوند.
شایان خطاب به کارکنان بانک مسکن یک توصیه مطرح کرد . وی 
گفت: از آنجا که طبق اعالم صریح مقامات وزارت بهداشت و پزشکان معتبر 
فرآیند ایمن سازی افراد واکسینه یک هفته بعد از دوز دوم شروع می شود 
الزم است همه شما عزیزان تا آن زمان همچنان نسبت به حداکثر مراقبت 
و رعایت پروتکل های بهداشتی دوره پاندمی اقدامات الزم ، احتیاطی ، 

بهداشتی و تکمیلی را انجام دهید.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه گفت: تاکنون 3۵0 نفر از کارکنان 
خدوم شبکه بانکی به خاطر کرونا جان خود را از دست داده اند که با خانواده 

این از دست رفتگان اظهار همدردی میکنم.

افتتاح شعبه جدید بانک توسعه تعاون در فیروزکوه
در  تعاون  توسعه  بانک  شعبه  دومین  و  چهل 

استان تهران در شهرستان فیروزکوه افتتاح شد.
احمد رسولی نژاد، نماینده فیروزکوه در مراسم 
افتتاح این شعبه گفت: در این ایام خجسته و مبارک 
توسعه  بانک  مدیرعامل  همراهی  و  مساعدت  با 
تعاون و سایر مدیران این بانک شاهد افتتاح شعبه 

این بانک در شهرستان فیروزکوه هستیم و امیدواریم با حمایت مدیران و 
مسئوالن شهرستان شاهد ارائه خدمات ویژه به مشتریان و مردم زحمتکش 
این شهرستان باشیم و شعبه فیروزکوه در سطح استان و کشور به شعبه 

نمونه تبدیل شود.
در بخش دیگری از این برنامه سعید معادی معاون مدیرعامل در امور 
استان ها و بازاریابی با اشاره به اهداف بانک توسعه تعاون و حمایت این 
بانک از بخش تولید گفت: بانک توسعه تعاون در راستای توسعه خدمات خود 
به شهروندان این شهرستان، با اخذ مجوزهای الزم از بانک مرکزی، باجه 
توسعه تعاون در شهرستان فیروزکوه را به شعبه ارتقاء داده است. ازاین پس 
این شعبه با اختیارات بیشتر و محدودیت های کمتر قادر به ارائه خدمات 

بانکی به کلیه شهروندان این شهرستان خواهد بود.
معادی افزود: در حال حاضر بانک توسعه تعاون با تخصیص اعتبار 
در عقود مختلف به بخش های مختلف اقتصادی و عاملیت در طرح های 
گوناگون، با تخصیص ۷0 درصد منابع خود به بخش تعاون و 30 درصد به 
سایر بخش ها، نقش ویژه ای در تأمین مالی واحدهای تولیدی و تسهیالت 

عمومی و قرض الحسنه بر عهده دارد.
گفتنی است پیش تر خدمات بانک توسعه تعاون در شهرستان فیروزکوه 
از طریق باجه به شهروندان ارائه می شد که با دستور مدیرعامل این بانک 
و پیگیری مسئوالن این شهرستان با اخذ مجوزهای الزم باجه مزبور به 

شعبه تبدیل شده است.

در جشنواره شهید رجایی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
صورت گرفت:

انتخاب بانک صنعت و معدن به عنوان بانک برتر جشنواره 
شهید رجایی

بانک صنعت و معدن در ارزیابی شـاخص های 
عمومی و اختصاصی جشـنواره شـهید رجایی وزارت 
امـور اقتصـادی و دارایی عنوان بانک برتر را کسـب 
نمـود و مـورد تقدیـر معـاون رییس جمهـور و وزیر 

امـور اقتصادی و دارایـی قرار گرفت.
بانـک  رسـانی  اطـالع  پایـگاه  گـزارش  بـه 

صنعـت و معـدن، وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی در راسـتای اجـرای جزء 
»ب« بخشـنامه جشـنواره شـهید رجایی سـال 1۴00 و بر اسـاس تصویب 
سـتاد جشـنواره، در ارزیابـی شـاخص هـای عمومی و اختصاصـی عملکرد 
بانـک صنعـت و معـدن در سـال 1399 این بانـک را به عنـوان بانک برتر 

انتخـاب نموده اسـت.
بنـا بـر این گـزارش فرهاد دژپسـند انجام وظایف سـازمانی در جهت 
بهبـود و ارتقـا عملکـرد وزارت امور اقتصادی و دارایـی و همچنین همت و 
مسـاعی ارزشـمند مدیرعامـل و پرسـنل بانک صنعت و معـدن را از دالیل 
انتخـاب ایـن بانـک به عنوان بانک برتر در جشـنواره شـهید رجایی سـال 

1۴00 ایـن وزارتخانـه اعالم کرد.
رئیـس سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی کشـور نیـز ضمن تشـریح 
جزئیـات برگـزاری جشـنواره شـهید رجایـی در سـطوح مختلـف ملـی و 
اسـتانی، گفـت: در دوره بعـد از انقـالب ارزیابـی عملکرد سـازمانها بعنوان 
یـک برنامـه توسـط دفتر بررسـی ارزیابی عملکرد شـکل گرفـت و تالش 

شـد شـاخص منـد و هدفمند شـود.
ایشـان ضمـن تقدیـر از برترین های جشـنواره شـهید رجایی وزارت 
امـور اقتصـادی و دارایـی بـا تجلیـل از سـازمان هـا و دسـتگاه هـای برتر 
منتخـب، خاطـر نشـان کـرد: اقدام خـوب وزارت امـور اقتصـادی و دارایی 
کـه هر سـال بـه صورت ویـژه عملکرد مجموعـه های مختلـف وزارتی را 
مـورد ارزیابـی قـرار مـی دهد و نتیجـه درون دسـتگاهی خود را هر سـال 

منتخـب و اعـالم می کند، کار بسـیار ارزشـمندی اسـت.
گفتنـی اسـت تمرکـز بـر وصـول مطالبـات، افزایـش ۷2 درصـدی 
پرداخـت تسـهیالت ریالـی، عـدم ایجـاد تعهـدات ارزی جدید در راسـتای 
اجـرای تکالیـف مجمع، پیاده سـازی حاکمیت شـرکتی، آغاز پیاده سـازی 
بانکـداری دیجیتال، عدم اضافه برداشـت از حسـاب هـای بانک نزد بانک 
مرکـزی، تأمیـن مالـی ۴0 شـرکت دارویـی در راسـتای مقابلـه بـا پاندمی 
کرونـا، تدویـن و تصویـب برنامـه راهبـردی پنـج سـاله بانـک، تمرکـز بر 
پرداخـت تسـهیالت سـرمایه در گـردش و نیز تسـهیالت تکمیلی به طرح 
هـای بـا پیشـرفت فیزیکی بـاالی ۷0 درصد، افتتـاح ۸ محصول و خدمت 
جدیـد بانکـی در راسـتای پیاده سـازی بانکداری دیجتال، اجـرای مواد 1۶ 
و 1۷ قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیر، پیاده سـازی چرخـه بهره وری 
در بانـک، اصـالح سـاختار سـازمانی، اصـالح فرایندهـای بانـک در جهت 
مشـتری محـوری، شایسـته گزینـی و تربیـت مدیـران آینـده و اسـتقرار 
مدیریـت دانـش در بانـک بخشـی از مهمترین اقدامات و رخدادهای سـال 

1399 در بانـک صنعـت و معـدن بوده اسـت.

کارشناسان بین المللی:
قیمت نفت به زودی به ۸۰ دالر می رسد! 

بازارهای نفت خام اخیرا تحت تاثیر افزایش عرضه اوپک پالس که با نگرانیها 
در خصوص افزایش دوباره آمار ابتال در کشورهای مصرف کنندنه بزرگ همزمان 
شده است، ملتهب بوده اند با این حال همچنان برخی بر این باورند که نفت می 

تواند به ۸0 دالر در هر بشکه صعود کند.
به گزارش دنیای جوانان، دن ابرهارت از شرکت کاناری ال ال سی در مقاله ای 
برای فوربس نوشت: تحلیلگران معتقدند تقاضای قوی در نیمه دوم سال 2021 فراگیر 
خواهد بود. عالوه بر انتظاراتی که برای تقاضای قوی وجود دارد، همچنان ابهامات 
قابل توجهی در خصوص توافق هسته ای ایران و آمریکا وجود دارد به خصوص 
پس از این که واشنگتن و لندن در ادعایی ایران را متهم کرده اند در حمله اخیر به 
یک نفتکش دست داشته اند.نفتکش مرسر استریت تحت کنترل رژیم صهیونیستی 
هفته گذشته در نزدیک سواحل عمان هدف حمالت پهپادی قرار گرفت که در جریان 

آن دو نفر از خدمه کشته شدند.
ایران دست داشتن در این حمله را تکذییب کرده اما این رویداد ممکن است 
تاثیر منفی روی مذاکرات هسته ای داشته باشد که مدتی است متوقف شده است. 
هفته گذشته آمریکا به دولت جدید ایران هشدار داد که شرایط بهتری را پیشنهاد 
نخواهد کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا هم هشدار داد مذاکرات نمی تواند 

برای همیشه ادامه پیدا کند.
بنابراین چشم انداز بازگشت نفت ایران به بازارهای رسمی دورتر شده و از فشار 
نزولی بر قیمتها کاسته است. معامله گران احتمال بازگشت نفت ایران به بازارهای 
جهانی را در نظر گرفته بودند و اکنون این احتمال ضعیف شده است. در این بین 
انتظارات برای کاهش بیشتر سطح ذخایر نفت آمریکا از قیمتها حمایت کرده است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، جیووانی استونوو، تحلیلگر موسسه یو بی اس 
اظهار کرد: نگرانیهای مربوط به کرونای دلتا بازارهای نفت را در هفته های آینده 
نوسانی نگه می دارد اما همزمان افزایش پروازهای هوایی در سراسر اروپا و آمریکا 

از تقاضا برای نفت پشتیبانی می کند.
قیمت نفت که روز دوشنبه بیش از سه درصد ریزش کرده بود، در معامالت 
پرنوسان روز سه شنبه به روند نزولی خود ادامه داد و بهای معامالت نفت برنت با 32 
سنت کاهش، به ۷2 دالر و ۵۷ سنت در هر بشکه رسید و معامالت وست تگزاس 

اینترمدیت آمریکا با ۵۵ سنت کاهش، ۷0 دالر و ۷0 سنت شد.

دور جدید فروش دارایی های نفتی سعودی و اماراتی
بزرگترین شرکتهای نفتی دولتی خاورمیانه شامل آرامکوی سعودی و شرکت 
ملی نفت ابوظبی )ادنوک( در نظر دارند برای بهره برداری بیشتر از کسب و کار 
باالدستی و پایین دستی در بحبوحه رشد قیمت نفت، دارایی های بیشتری را به 

سرمایه گذاران بفروشند.
به گزارش دنیای جوانان، دو منبع آگاه به رویترز گفتند: شرکت آرامکوی سعودی 
در حال بررسی فروشی بخشی از دارایی های باالدستی و پایین دستی خود شامل 

خطوط لوله گاز و سهام پاالیشگاهها و نیروگاههاست.
بلومبرگ اوایل امسال به نقل از منابع آگاه گزارش کرده بود آرامکو که تحت 
یک امتیاز چند دهه ای همه دارایی های نفت و گاز باالدستی را در عربستان سعودی 
اداره می کند، در حال بازبینی کسب و کار باالدستی خود بوده و ممکن است برای 
فروش سهم در بعضی از میادینی که استراتژیک نیستند به سرمایه گذاران خارجی 
تصمیم گیری کند.آرامکو امسال یک قرارداد فروش دارایی بزرگ داشت و سهم ۴9 
درصدی در کسب و کار خط لوله خود را در توافقی به ارزش 12.۴ میلیارد دالر به 
 EIG Global Energy کنسرسیومی فروخت که در راس آن شرکت آمریکایی

Partners قرار داشت.
امین ناصر، رییس و مدیرعامل آرامکو در زمان بستن این قرارداد در ژوئن 
اظهار کرده بود: ما قصد داریم به بررسی فرصتها برای بهره برداری از توانمندیهای 
خود ادامه داده و نوع درستی از سرمایه گذاری را به عربستان سعودی جذب کنیم.

به گفته منابع آگاه، در امارات متحده عربی هم ادنوک آماده عرضه اولیه عمومی 
کسب و کار حفاری خود می شود و قصد دارد سرمایه گذاران خارجی را جلب کند.

ادنوک پیش از این از فروش دارایی های انرژی خود میلیاردها دالر جمع کرده 
است که شامل فروش سهم ۴9 درصدی در خطوط لوله گاز در سال میالدی به ارزش 
10 میلیارد دالر بوده است. این فروش سرآغاز فروش دارایی های تولیدکنندگان نفت 

خاورمیانه بوده که به دنبال تهیه نقدینگی و جذب سرمایه گذار هستند.
به گفته منابع آگاه به رویترز گفتند: عمان و بحرین هم به دنبال بهره برداری 

از دارایی های انرژی خود از طریق فروش سهم یا عرضه اولیه عمومی هستند.
بلومبرگ آوریل امسال گزارش کرده بود دولت عمان به بررسی گزینه های 
متعدد برای جبران کسری بودجه پرداخته که شامل فروش سهم در شرکت نفتی 

دولتی QQ از طریق عرضه اولیه عمومی بوده است.

عضو شورای عالی کارخطاب به مجلس؛

در برابر حق معیشت مردم، سد نسازید!
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زیر نظر: محمد امامی

روسیه دومین صادرکننده بزرگ نفت به آمریکا 
شد

آمریکا  برای  نفت  بزرگ  کننده  تامین  دومین  کانادا  از  پس  روسیه 
شناخته شد.

به گزارش دنیای جوانان، آمار رسمی نشان داد واردات نفت و فرآورده 
های نفتی به آمریکا از روسیه در ماه مه 23 درصد نسبت به ماه پیش از آن 
رشد کرد و به ۸۴۴ هزار بشکه در روز رسید. مکزیک با رشد کمتر از سه 

درصدی صادراتش به همسایه شمالی، از رتبه دوم نزول کرد.
روسیه به منبع محبوب تامین نفت پاالیشگاههای آمریکایی تبدیل شده 
زیرا تولیدکنندگانش محصوالتی مانند مازوت 100 را که خوراک ایده آلی 
برای پاالیشگاههای آمریکایی است، به میزان فراوانی تولید می کنند. این 
پاالیشگاهها سابق بر این از ونزوئال و خاورمیانه خوراک مورد نیازشان را 
تامین می کردند اما واردات از ونزوئال به دلیل تحریمهای واشنگتن متوقف 
شده و اوپک هم محدودیت عرضه را دنبال می کند که صادراتش را متاثر 

کرده و راه را برای فروش صادرکنندگان روسیه هموار کرده است.
رشد صادرات روسیه با وجود تشدید تنش میان واشنگتن و کرملین بر 
سر خط لوله جنجالی که گاز سیبری را مستقیما به آلمان منتقل می کند، 
اتفاق افتاده است. اما در نبود تحریمهای واقعی، شرکتهای آمریکایی در قید 

و بند اهداف دیپلماتیک و ژئوپلیتیک کاخ سفید قرار نمی گیرند.
شیرین الکانی، تحلیلگر نفت ارشد گروه راپیدان انرژی گفت: به نظر 
می رسد خوراک روسیه به جانشین خوبی برای نفت ونزوئال تبدیل شده است 

به خصوص در فصل تابستان که تقاضای باالیی وجود دارد.
عنوان  به  کانادا  موقعیت  کشور  این  روسیه،  صادرات  رشد  وجود  با 
بزرگترین فروشنده خارجی نفت به بزرگترین اقتصاد جهان را تهدید نمی 
کند. در واقع کانادا منبع حدود نیمی از واردات نفت آمریکا است که پنج 
برابر روسیه محسوب می شود. با این حال اهمیت بازار آمریکا در مسکو نمود 
بزرگی پیدا کرده و آمار سرویس گمرک فدرال نشان می دهد که آمریکا 
بزرگترین خریدار خارجی فرآورده های نفت سنگین این کشور شامل مازوت 
100 است. خریداران آمریکایی تقریبا مشتری یک پنجم صادرات نفت سنگین 

روسیه در پنج ماه نخست سال میالدی جاری بوده اند.
عمده نفت روسیه به مقصد آمریکا به کرانه غربی می رود تا خوراک 
پاالیشگاههایی نظیر تاسیسات فیلیپس ۶۶ در 1۶0 کیلومتری شمال سیاتل 
انرژی  و پاالیشگاههای کالیفرنیا که متعلق به شرکتهای شورون و والرو 

هستند را تامین کند.
لوییزیانا هم  و  تگزاس  در  پاالیشگاهها  بلومبرگ،  گزارش  اساس  بر 
پیش 1.۵  کنند. درست هفته  را خریداری می  روسیه  نفتی  فرآورده های 
میلیون بشکه از دریای سیاه و دریای بالتیک به این منطقه رسید. جریان 
ورود نفت به حدی قابل توجه بود که باعث کاهش حدود سه درصدی قیمتها 

در کانال کشتی هیوستون در اوایل هفته جاری شد.

زیر نظر« میثم اسدی

ی
صاد

اقت
له
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زیر نظر: بهنام مومنی

سیاست خارجی مطلوب و جبران کسری بودجه؛
عوامل اصلی بهبود حال نامساعد بازار 

سرمایه
عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و دولت سیزدهم در حالی بر صندلی 
پاستور تکیه زده است که رئیس جمهوری جدید بارها بر به تعادل رسیدن بازار 
سرمایه تاکید کرده است. در این راستا یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور 
است که اگر دولت اقداماتی را در زمینه سیاست خارجی و همچنین کسری بودجه 

انجام ندهد، وضعیت بازار سرمایه نیز چندان مطلوب نخواهد بود.
به گزارش دنیای جوانان، سعید جعفری با اشاره به کسری بودجه دولت 
اظهار کرد: دولت جدید باید در دو زمینه سیاست خارجی و به تبع آن رفع کسری 

بودجه اقداماتی را انجام دهد. درواقع دولت باید به سمت احیای برجام حرکت و 
از این طریق کسری بودجه را جبران کند. در این شرایط است که بازار سرمایه 

در دولت سیزدهم رشد مالیم و پایداری را تجربه میکند.
وی درمورد اهمیت جبران کسری بودجه توضیح داد: جبران کسری بودجه از 
طریق احیای برجام مهم است. زیرا اگر اتفاق نیوفتد و دولت قادر نباشد صادرات 
نفت را افزایش دهد، احتمال اینکه در سود صنایع بزرگ مخصوصا پتروشیمی 
و گروه فلزات  از طریق افرایش هزینه انرژی، افزایش هزینه خوراک، عوارض 
بازار  به  میتواند  روند  این  و  است  زیاد  ببرد  مالیات دست  برقررای  و  صادرات 

سرمایه آسیب بزند.
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راهداری،فنی  معاونین 
و نظارت بر بهره برداری و 
روسای ادارات شهرستانهای 
دشتستان، بوشهر و جم در اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

بوشهر منصوب شدند .
توسعه  معاون  فرامرزی  عباس 
مدیریت و منابع اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان با اعالم 
تقویت  راستای   افزود:در  خبر  این 
راهداری  بخش  سازی  توانمند  و 
و  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
استفاده از ظرفیت و دانش نیروهای 
بدنه مدیریتی  در  جوان و متخصص 
و  کل  اداره  سطح  در  انتصاب  چند 

شهرستانها صورت گرفت .
و  راهداری  بخش   : افزود  وی 
حمل و نقل جاده ای بعنوان یکی از 
اصلی  محرک   و  توسعه  پیشرانهای 
از  استفاده  نیازمند  همواره  اقتصاد 
در  جوان  نیروی  تخصص  و  دانش 
تغییرات  و  است  مدیریتی  سطوح 
صورت گرفته در استان نیز در همین 

راستا قابل ارزیابی است.
در  نخبگی  ،گردش  فرامرزی 

دیگر  یکی  را  بخش  مدیریتی  بدنه 
اخیر  انتصابات  و  جابجایی  اهداف  از 
از  بعد  نمود:از  تصریح  و  کرد  بیان 
و حمل  راهداری  مجموعه  دو  ادغام 
و نقل جاده ای در چهار سال پیش با 
هدف شناسایی و استفاده از نیروهای 
مستعد و جوان کمیته نخبگی در اداره 
کل ایجاد و نفرات مستعد شناسایی و 

پیشنهاد شده اند .
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره 
جاده ای استان افزود : اززمان ادغام 
در  مدیریتی  فرصت  چندین  تاکنون 

سطح معاونین،روسای ستاد و ادارات 
میانیگن  و  شده  ایجاد  شهرستانها  
و  راهداری  بخش  در  مدیریتی  سنی 
حمل و نقل جاده ای استان به شکل 
قابل مالحظه ای کاهش یافته است .

وی بیان داشت:در بخش بانوان 
فرصت  چندین  کل  اداره  این  نیز، 
مدیریتی در اختیار بانوان همکار قرار 
ادارات  از  یکی  جهت  این  از  و  داده 

پیشتاز در سطح استان است.
تغییرات   پی  :در  گفت  فرامرزی 
لکریم  عبدا مهندس  مده  آ بوجود 
از معاونت فنی و نظارت  اخترشناس 

روستایی  راههای  برداری  بهره  بر 
اداره کل به معاون راهداری و بهرام 
بودجه  و  برنامه  اداره  رییس  اسدی 
نیز به معاونت فنی و نظارت بر بهره 
کل  اداره  روستایی  راههای  برداری 
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان 

منصوب شدند .
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
مدیریتی  بخش  افزود:در  استان  ای 
شهرستانها نیز با بازنشستگی مهندس 
سامان  مهندس   ، عبدالهی  صدراهلل 
قلی پور بعنوان رییس اداره راهداری 
شهرستان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 

دشتستان منصوب شد .
سطوح  در  داشت: بیان  وی 
مدیریتی دو شهرستان جم و بوشهر 
نیز شاهد تغییراتی بوده ایم و بر اساس 
 ، مدیرکل  سوی  از  صادره  احکام 
بعنوان  حاتمی  اله  نعمت  مهندس 
جاده  ونقل  حمل  و  راهداری  رییس 
ای شهرستان جم و مهندس محمدباقر 
امیری بعنوان رییس راهداری و حمل 
بوشهر  شهرستان  ای  جاده  نقل  و 

منصوب شدند .

تغییر و چند انتصاب در اداره کل راهداری
 و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر

برگـزاری دومین جلسـه کمیته بهداشـت و درمان 
اربعین حسـینی در دانشـگاه در سال ۱۴۰۰

بـا حضـور رییـس دانشـگاه، مسـئول نهـاد رهبـری در دانشـگاه، 
معاونین و مدیران سـتادی دانشـگاه؛ دومین جلسـه کمیته بهداشـت و 
درمـان اربعیـن حسـینی در دانشـگاه در سـال 1۴00 در دانشـگاه علوم 

پزشـکی ایـالم برگزار شـد.
در ابتـدای این جلسـه رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی ایالم ضمن 
خیرمقـدم بـه حاضـران؛ بیان مطالبی در رابطه اهمیـت و جایگاه واالی 
اربعین حسـینی و خدمت رسـانی و میزبانی اسـتان ایالم در سـال های 
اخیر و رضایتمندی زائران و مسـئوالن کشـوری و اسـتانی اشـاره کرد.

دکتـر کریمیـان خاطرنشـان کرد کـه در صورت برگـزاری کنگره 
عظیـم اربعیـن حسـینی در سـال جاری، دانشـگاه علوم پزشـکی ایالم 
بـا آمادگـی کامـل تالش خـود را بـرای خدمات دهی به زائـران به کار 

خواهـد گرفت.
وی تصریـح نمـود کـه اگر شـرایط فراهم باشـد و اربعین امسـال 
برگزار شـود، دانشـگاه علوم پزشـکی ایالم در راستای خدمت به زائران 
اربعیـن حسـینی نیازمنـد حمایت و مسـاعدت در سـطح ملـی و تمامی 

دسـتگاه ها و ارگان هـای اسـتانی خواهد بود.
در ادامـه نیـز مسـئول نهـاد رهبـری در دانشـگاه علـوم پزشـکی 
ایـالم ضمـن تقدیر از تـالش و اهتمام مسـئوالن و کارکنان دانشـگاه 
در راسـتای خدمـت بـه مـردم و مقابلـه با بیمـاری کرونا، بـه اعتبارات 
و نیازمندی هـای حـوزه سـالمت اسـتان در صـورت برگـزاری کنگـره  
عظیـم اربعیـن حسـینی اشـاره کـرد و خاطرنشـان نمـود کـه بـا توجه 
بـه میـزان رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی در کشـور عراق، شـرایط 
و آمادگـی ایـن کشـور بـرای میزبانـی از زائـران اربعین حسـینی یکی 

از ضروریات اسـت.
حجـت االسـالم والمسـلمین هاشـمی بیـان کـرد: بـا احتمـال 
اینکـه امسـال اربعیـن حسـینی برگـزار خواهـد شـد، باید تمام شـرایط 
و امکانـات و سـازوکارهای الزم بـرای میزبانـی و خدمت رسـانی بـه 
جمعیـت عظیـم زائـران فراهـم شـود و دانشـگاه نیـز باالتریـن میزان 

آمادگـی را داشـته باشـد.
در ادامه این جلسـه نیز معاونین و مدیران سـتادی دانشـگاه ضمن 
بیـان مطالبـی در خصوص اقدامـات و نیازمندی های مربـوط به اربعین 
حسـینی، دیدگاه هـا و نقطـه نظـرات خـود در رابطه بـا موضوعات ذکر 

شـده در جلسـه مطرح نمودند.
همچنیـن در بخـش دیگـری از ایـن جلسـه دکتـر علیمـرادی 
قائم مقام رئیس دانشـگاه در کمیته بهداشـت و درمان اربعین دانشگاه و 
رئیس اورژانس پیش بیمارسـتانی و مدیر حوادث دانشـگاه در سـخنانی 
به بیان مطالبی در خصوص رایزنی و پیگیریهای به عمل آمده توسـط 
دانشـگاه در سـطح وزارت و اسـتان در رابطـه با اقدامـات و برنامه های 

مرتبط بـا اربعین حسـینی پرداخت.

مرکـز فرهنگـی دفاع مقدس سـمنان  وظیفه نشـر 
ارزش هـای انقاب اسـامی و دفاع مقـدس را بر 

دارد عهده 
سـرهنگ »سـالمی« گفـت: مرکـز فرهنگی دفاع مقدس اسـتان 
سـمنان از مصوبـات سـفر رهبـر معظـم انقالب اسـالمی می باشـد که 
وظیفـه نشـر و ترویـج ارزش هـای انقـالب اسـالمی، دفـاع مقـدس و 
شـهدای واالمقام را بر عهده دارد که باید در الوویت و توجه مسـئولین 

گیرد.  قرار  اسـتان 
سـرهنگ پاسـدار »محمدحسـن سـالمی« مدیر کل حفـظ آثار و 
نشـر ارز شـهای دفـاع مقدس اسـتان سـمنان در جلسـه هیئـت مدیره 
مرکـز فرهنگـی دفـاع مقدس اسـتان سـمنان که بـا حضـور »علیرضا 
شـریفی نـژاد« سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور عمرانی اسـتاندار 
سـمنان و اعضـا در مرکـز فرهنگی دفاع مقدس اسـتان سـمنان برگزار 
شـد، بـا اشـاره بـه جایـگاه موزههـای دفـاع مقـدس و ویژگـی مرکـز 
فرهنگـی دفـاع مقدس اسـتان سـمنان اظهار داشـت: مرکـز فرهنگی 
دفـاع مقـدس اسـتان سـمنان از مصوبـات سـفر رهبـر معظـم انقالب 
اسـالمی میباشـد که وظیفه نشـر و ترویج ارزشـهای انقالب اسـالمی، 
دفـاع مقـدس و شـهدای واالمقام را بر عهـده دارد که بایـد در الوویت 

و توجـه مسـئولین اسـتان قـرار گیرد.
وی گفـت: بـا توجـه بـه طوالنی شـدن مراحل سـاخت و تکمیل 
مرکـز فرهنگـی دفـاع مقـدس اسـتان سـمنان، ایـن پـروژه نیازمنـد 
همـکاری و تعامـل دسـتگاههای اجرایـی و اختصاص منابع اسـتانی به 

ایـن پـروژه عظیم اسـت.
سـالمی ضمـن قدردانـی از تالشـهای شـهرداری سـمنان بیـان 
داشـت: شـهرداری سـمنان درموضوع نشـر ارزشـهای دفـاع مقدس و 
اقدامـات عمرانـی درمرکـز فرهنگـی دفـاع مقـدس در حد قابـل قبول 
تـالش نمودنـد و انتظـار داریم شـهرداری توجـه بیشـتری در پیگیری 
و اجـرای توافقـات مربـوط بـه مرکـز فرهنگـی دفـاع مقـدس اسـتان 

سـمنان داشـته باشد.
مدیرکل حفظ آثار و نشـر ارز شـهای دفاع مقدس اسـتان سـمنان 
بـا تجلیـل از مجاهدتهـای رزمنـدگان جهـاد سـازندگی در دوران دفاع 
مقـدس افـزود: احـداث سـنگر جهـاد در مرکـز فرهنگی دفـاع مقدس 
اقدامـی جهـادی و ارزشـمند اسـت و از همه دسـت انـدر کاران در این 

میشـود. قدردانی  زمینه 
بـا مشـارکت  اورژانـس جبهـه  ایجـاد  وی خاطـر نشـان کـرد: 
دسـتگاههای نظـام سـالمت بـه ویـژه دانشـگاههای علـوم پزشـکی 
سـمنان و شـاهرود بـه عنوان نماد تـالش و مجاهدت جامعه پزشـکی 
در دوران دفـاع مقـدس حائـزه اهمیـت اسـت و انتظـار داریـم پـروژه 
اورزانـس جبهـه بـا روجیـه انقالبـی در سـال جـاری اتمـام و پـس از 

تجهیـز مـورد بهـره بـرداری قرارگیـرد.
سـالمی در ادامه به آخرین وضعیت یادمان شـهدای گمنام اشـاره 
نمـود و خاطـر نشـان کرد: اسـتان سـمنان میزبـان 1۵۷ شـهید گمنام 
دفاع مقدس اسـت که در ۵1 یادمان خاکسـپاری شـده اند که سـاخت 
و تکمیـل یادمانهـا و انجـام فعالیتهـای فرهنگـی بـا محوریـت یادمان 
شـهدای گمنـام دو دغدغه مـا در موضوع یادمانها اسـت و انتظار داریم 
بـا مسـاعدت و همـکاری الزم مدیریـت برنامـه ریزی اسـتان سـمنان 
در خصـوص ۷ یادمـان مناطـق محـروم و نیازمند اسـتان، شـاهد اتمام 

و تکمیـل کلیـه یادمانهـا تا پایان سـال جاری باشـیم.
در ادامـه جلسـه، پـس از ارائـه نظـرات و پیشـنهادات اعضا حاضر 
در جلسـه، »علیرضـا شـریفی نژاد« سرپرسـت معاونـت هماهنگی امور 
عمرانی اسـتاندار سـمنان افزود: همه اقشـار و جوانان از برکات موزه و 
مرکز فرهنگی دفاع مقدس بهرهمند خواهند شـد و همه دسـتگاههای 
مرتبـط موظـف هسـتند وظایـف و تهعـدات خـود را نسـبت بـه مرکـز 

فرهنگـی دفـاع مقدس اسـتان اسـتان به صـورت دقیق انجـام دهند.
وی ادامـه داد: انتظـار داریـم در هفتـه دفاع مقدس 1۴00 شـاهد 
چهـره زیباتـر و پیشـرفت محسـوس تـری از مرکـز فرهنگـی دفـاع 

مقدس اسـتان باشـیم.
در پایـان ایـن جلسـه مقـرر شـد مراحـل سـاخت و سـاز یادمـان 
شـهدای گمنـام مناطـق محـروم اسـتان با حمایـت سـازمان مدیریت 
و برنامـه ریـزی انجـام و نیز دسـتگاههای مسـئول از جمله شـهرداری 
سـمنان، اداره راه و شهرسـازی، راه آهـن شمالشـرق، دانشـگاه علـوم 
پزشـکی و دسـتگاههای نظـام سـالمت نسـبت بـه انجـام توافقـات و 
تعهـدات خـود پیرامـون مرکـز فرهنگـی دفـاع مقـدس تا هفتـه دفاع 

مقـدس اقـدام نمایند.

در آخرین روزهاي فعالیت دولت دوازدهم:
 سـه پروژه شـرکت گاز اسـتان سـمنان با حضور 

شد افتتاح  اسـتاندار 
پـروژه گازرسـاني بـه پایـگاه پدافنـد هوایـي سـمنان، نیـروگاه 
خورشـیدي)فتو ولتائیـک( و مرکـز آمـوزش تخصصـي بخـش گاز 

فنـي و حرفـه اي بـه بهـره بـرداري رسـید.
بـه گـزارش روابط عمومـي؛ علیرضا اعواني مدیرعامل شـرکت 
گاز اسـتان سـمنان بـا اعـالم خبر فـوق، گفت: این مراسـم با حضور 
علیرضا آشـناگر اسـتاندار سـمنان، معاونیـن اسـتاندار، مدیر کل فنی 
و حرفـه ای، فرماندهـی پایـگاه پدافنـد هوایـی و جمعـی از مدیـران 
دسـتگاه هـای اجرایی و با رعایـت پروتکل های بهداشـتی همزمان 
در سـالن کوثـر اسـتانداری ؛ سـالن اجتماعات اداره فنـي و حرفه اي 
سـمنان و در محـل پـروژه هـای مذکور بـه صورت ویدئـو کنفرانس 

برگزار شـد.
علیرضـا اعوانـی مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان سـمنان در 
ابتـداي مراسـم بـه شـرح مختصری از مشـخصات پروژه هـای قابل 
بهـره بـرداری پرداخـت و در خصـوص اولیـن پـروژه عنوان داشـت:  
بـا توجـه بـه وضعیت خاص جغرافیایـی پایگاه پدافند هوایی سـمنان  
و عـدم امـکان تأمیـن اعتبارات این پـروژه در قالب خـط اختصاصی 
توسـط متقاضـی، اجـرای پـروژه گازرسـانی بـه ایـن پایـگاه را بـا 
تأخیـر مواجـه کـرد؛ اما بـا پیگیری هـای مجدانه اسـتاندار و نماینده 
سـابق سـمنان و همچنین دسـتور ویژه وزیر نفت، پروژه گازرسـانی 
بـه ایـن پایـگاه تعریـف و مجـوز آن صـادر شـد کـه  با اجـرای 30 
کیلومتـر خطـوط فـوالدی و دو ایسـتگاه حفاظـت از زنـگ در مدت 
حدود یکسـال با مشـارکت مالی شـرکت گازاسـتان و پایـگاه پدافند 
هوایـی اجـرا و بـه بهـره بـرداري رسـید؛ بـا اجـرای این پـروژه زیر 
سـاخت مناسبی برای توسـعه واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی 

در طـول مسـیر گازرسـانی بـه پایگاه مذکور فراهم شـده اسـت.  
اعوانـی در ادامـه از پـروژه احداث نیروگاه خورشـیدی به عنوان 
یکی از اقدامات مؤثر در حوزه مسـئولیت های اجتماعی شـرکت گاز 
اسـتان سـمنان یـاد کـرد و آن را جزو تعهدات شـرکت بـرای اجرای 
قانـون و نیـز توسـعه وظایف در قبال جامعه محسـوب کـرد و افزود: 
عمـل بـه الـزام قانونـی تأمیـن 20% بـرق مصرفی سـاختمان های 
دولتـی از طریـق انـرژی هـای تجدیـد پذیـر، ظرفیـت و بسـتري را 
بـرای  برنامـه ریـزی احداث نیروگاه خورشـیدی ایجـاد نمود که این 
مهـم بـا هزینـه ای معادل یـک میلیارد و ششـصد میلیـون تومان و 
 12۵KW  ظـرف مـدت ۶ مـاه اجرا شـد، به طوری کـه هم اکنـون
بـرق تولیـدي در ایـن نیروگاه به شـبکه توزیع برق تزریق می شـود.
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان سـمنان در ادامه این مراسـم از 
احـداث مرکـز آمـوزش تخصصـي بخـش گاز فنـي و حرفـه اي نام 
بـرد و گفـت: پـس از انعقـاد تفاهم نامه بین شـرکت ملـی گاز ایران 
و سـازمان فنـی و حرفـه ای کشـور، شـرکت گاز اسـتان سـمنان  با 
مشـارکت اداره کل سـازمان فنی و حرفه ای اسـتان نسبت به احداث 
و تجهیـز آموزشـگاه تخصصـی بخـش گاز به منظور تعلیـم و تربیت 
نیروهـای متخصـص مـورد نیـاز در بخـش هـای عملیاتـی شـرکت 
اقـدام نمـوده اسـت؛  امیدواریـم فراهم شـدن این بسـتر، نقش ویژه 
ای جهـت اشـتغال مولـد و رفـع مشـکالت مهارتـی نیروی انسـانی 

ایفـا نماید.
وي ادامـه داد: پـس از آمـاده سـازی ۵۸0 مترمربـع فضـای 
اختصاصـي فنـي و حرفـه اي، کارگاه هـای آموزشـي در ایـن فضـا 
تجهیـز و راه انـدازي شـدند و فرآینـد شـبیه سـازي انتقـال گاز از 
ایسـتگاه تقلیل فشـار گاز اصلی در ورودی شهر تا مرحله مصرف گاز 
مشـترک ) کنتـور( بـه صورت کامـاًل واقعی به منظـور آموزش هاي 
تئـوري و عملي پیاده سـازي شـد؛ فرآیند اجراي ایـن پروژه با صرف 

هزینـه دو میلیـارد تومـان و طـی مـدت یکسـال به طـول انجامید.
در پایـان مراسـم علیرضا آشـناگر اسـتاندار سـمنان ضمن بیان 
اهمیت پروژه های یاد شـده و تقدیر و تشـکر از شـرکت گاز اسـتان 
سـمنان و همـه عوامـل اجرایـی، به صـورت ویدئو کنفرانـس پروژه 

هـای مذکـور را افتتاح کرد. 
گفتني اسـت اجراي این سـه پـروژه در مجمـوع هزینه اي بالغ 

بر 13میلیارد و ۶00 میلیون تومان در برداشـته اسـت.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:
گازرسـانی بـه نیروگاه هـای بـرق اسـتان ۲3 

یافت افزایـش  درصـد 
مشـهدمقدس سـمیه باقرزاده-مدیرعامل شـرکت گاز خراسـان 
رضـوی گفـت: در چهـار ماهـه ابتدایـی امسـال رقمـی بالـغ بر یک 
میلیـارد و ۷00 میلیـون مترمکعـب گازطبیعـی تحویل نیـروگاه های 
تولیـد بـرق اسـتان شـده کـه این رقم نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبـل 23 درصد افزایش داشـته اسـت.
 حسـن افتخـاری بیـان کـرد: در پـی افزایـش دما و بـه تبع آن 
رشـد مصرف برق در بخش خانگی، مصرف گاز در بخش نیروگاهی 

اسـتان هم به باالترین سـطح خود رسـید.
وی افـزود: در چهـار ماهـه ابتدایی سـال 1۴00، یـک میلیارد و 
۷00 میلیـون مترمکعـب گازطبیعـی تحویل نیروگاه هـای تولید برق 
اسـتان شـده و ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن رقـم در مدت مشـابه 

سـال قبـل از آن)99( یـک میلیـارد و 3۷۵ میلیـون مترمکعب بود.
افتخـاری، مجمـوع گاز مصرفی خراسـان رضوی در مدت چهار 
ماهه اول سـال 1۴00 را سـه میلیارد و ۸3۸ میلیون مترمکعب عنوان 
کـرد و گفـت: از ایـن آمار یک میلیـارد و ۷00 میلیـون مترمکعب در 
بخـش نیروگاهـی، یک میلیـارد و ۴0۴ میلیـون مترمکعب در بخش 
خانگـی، تجـاری و صنایـع جـزء و ۷۴1 میلیـون مترمکعـب هـم در 

صنایـع فـوالد، سـیمان و حمل و نقل اسـتان مصرف شـد.
گاز خراسـان رضـوی تصریـح کـرد: در  مدیرعامـل شـرکت 
روزهـای پایانـی تیر مـاه و روزهای ابتدایـی مردادماه امسـال روزانه 
بالـغ بـر 2۶ میلیـون مترمکعـب گازطبیعـی در نیروگاه هـای منطقـه 
خراسـان مصـرف شـد که این میزان بـه تنهایی بیشـتر از تولید یک 
فـاز پـارس جنوبی و رکوردی بی سـابقه در تاریـخ مصرف گاز بخش 

نیروگاهی منطقه خراسـان اسـت.
وی تاکیـد کـرد: کارکنـان واحدهـای تابعه شـرکت ملی نفت 
و شـرکت ملـی گاز در خراسـان رضـوی در شـرکت هـای بهـره 
بـرداری نفـت و گاز شـرق، پاالیشـگاه گاز شـهید هاشـمی نـژاد، 
منطقـه چهـار عملیـات انتقـال گاز و شـرکت گاز اسـتان علی رغم 
همـه گیـری و شـیوع گسـترده کرونـا بـا مجاهـدت، تالش شـبانه 
روزی و بـدون وقفـه حتـی در ایـام وضعیت قرمز کرونا و در سـالی 
کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـه سـال حمایـت و پشـتیبانی 
از تولیـد نـام گـذاری شـده اسـت در کنار تامیـن پایـدار گازطبیعی 
 ،)CNG( بخـش هـای خانگـی، تولیـدی، صنعتـی و حمـل و نقـل
در زمینـه تامیـن حداکثـری گاز مصرفـی نیـروگاه هـای تولید برق 

منطقـه خراسـان نیـز اقـدام کردند.
مدیرعامل شـرکت گاز خراسـان رضوی با اشـاره به محدودیت 
منابـع خـدادادی گاز و ایـن نکتـه کـه گاز امانتـی از آینـدگان نزد ما 
اسـت از مصـرف کننـدگان عمـده و شـهروندان درخواسـت کـرد با 
مدیریـت درسـت مصرف، رعایـت الگوها و روش های بهینه سـازی 
گاز طبیعـی و انـرژی زمینـه خدمت رسـانی بهتر و مسـتمر در بخش 

هـای مختلف را فراهـم آورند.

ایالم_مدیرکل دامپزشکی استان ایالم 
گفت: در چهارماهه اول سالجاری 2 میلیون 
و 21۸ هزار و 911 نوبت سر واکسیناسیون 
برعلیه بیماریهای دامی و مشترک در استان 
انجام شد.دکتر رامین پورنجف در گفت و گو 
با خبرنگاران  اظهار داشت: از ابتدای سالجاری 
تا پایان تیرماه در مجموع 1۸ تن مواد خام 
دامی فاسد در سطح استان ضبط گردیده است.

وی افزود: همچنین در این مدت 2۴1 
بیماری  برعلیه  واکسینه  مورد   ۵۷2 و  هزار 
بروسلوز دام سبک و سنگین و 3 هزار و 2۴0 

قالده سگ  انجام شده است.
در  ایالم  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
بازدید  از انجام 33 هزار و ۸3۷ مورد  ادامه 
فرآورده خام دامی  تولید  و  اماکن عرضه  از 

در چهارماهه اول سال خبر داد و گفت: در 
این راستا 93۴ مورد اخطار کتبی صادر، تعداد 
1۶۵ مورد به مراجع قضایی معرفی و 3۸ مورد 
داد: طرح تشدید  ادامه  پلمپ شدند.وی  نیز 
مراکز عرضه  بر  بهداشتی  نظارت  کنترل  و 
حفظ  منظور  به  دامی  خام  فرآورده  تولید  و 
باالبردن  و  عزیز  استانی های  هم  سالمت 

ضریب امنیت غذائی ادامه دارد.
هم  عموم  ز  ا پایان  در  پورنجف 
که  کرد  درخواست  عزیز  استانی های 
از  را  نیاز خود  دامی مورد  فرآورده های خام 
مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی خرید 
نمایند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
مراتب را به شماره تلفن 1۵12 روابط عمومی 

اعالم نمایند.

مدیرکل دامپزشکی ایالم خبر داد:

 انجام بیش از 2 میلیون سر واکسیناسیون دام در ایالم

وحیدی/ زهره  مقدس  مشهد 
مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان 
رضوی  خراسان   : گفت  رضوی 
در  خون  کننده  ذخیره  بزرگترین 
کشوراست که  با 1۷0 هزار نفر اهدا 
هزار   3۵ که  باشد  می  خون  کننده 
به صورت  ها  کننده  اهدا  این  از  نفر 
بار  به عبارتی در سال سه  مستمر و 
واقعی  اینها ذخایر  و  خون می دهند 

جامعه هستند.
اسالمی بیان کرد : زمانی خون 
به صورت خون مورد استفاده قرار می 
به  خون  درصد   9۵ االن  اما  گرفت 
از جمله پالسما  فراورده های خونی 
تبدیل می شود و برای بیماران مختلف 
از جمله سرطانی ها استفاده می شود.
های  روش  اینکه  بیان  با  وی 
خون  انتقال  دانش  و  خون  انتقال 
کرد  اظهار  است؛  پیشرفت  حال  در 
جزو  زمینه  این  در  نیز  ما  کشور   :
کشورهای پیشتاز بوده است به گونه 
ای که سازمان انتقال خون، ۴۷ سال 
پیش زمانی که بسیاری از کشورهای 
آسیایی نداشتند، در ایران تاسیس شد؛ 
انتقال  سازمان  که  هایی  تکنولوژی 
خون، ایران را جزو سه کشور برتر در 
آسیا در زمینه بانک انتقال خون نادر 

کرده است.
خون  انتقال  سازمان  مدیرکل 
ما   : اظهارداشت  رضوی   خراسان 
تهیه  نیز خون  نادر  برای خون های 
بتوانیم  نیاز  صورت  در  تا  کنیم  می 
همچنین  دهیم.  نجات  را  افراد  جان 
روش های پیشرفته طب انتقال خون 
در خراسان رضوی موجب شده تا به 
عنوان منطقه هاب شمال شرق کشور 

محسوب شود .
اسالمی با بیان اینکه این سازمان 
حجم  خود  پیشرفته  های  سیستم  با 
بسیار زیاد خون را تعیین گروه خون 

می کند و تمام عفونت های
می  شناسایی  را  خون  داخل 
انتقال  سازمان  همچنین   : کند؛گفت 
های  روش  ز  ا استفاده  با  خون 
پیشرفتهپالسما و پالکت فریزی را از 
خون جدا می کند و به المان برای تهیه 
داروهایی در این خصوص ارسال می 
نماید.مصرف خون دربیمارستان های 
استان درحال افزایش است “                                                                   
در  خون  مصرف  افزایش  وی 
برای  جدی  تهدید  را  ها  بیمارستان 
بیان  و  دانست  خون  انتقال  سازمان 
بیمارستان  در  خون  مصرف   : کرد 
های استان در حال افزایش است به 
گونه ای که در چهار ماه گذشته 32 
درصد افزایش درخواست داشته اند و 
مصرف  انبوه  حجم  این  به  توجه  با 
خون ممکن است ما در آینده نتوانیم 
جوابگوی بیمارستان ها شویم و مجبور 

به سهمیه بندی شویم.  
مدیرکل سازمان انتقال خون  با 
بیان اینکه بیمارستان ها در حال حاضر 
نباید عمل  بیماری کرونا  به  با توجه 
عمل  همان  یا  الکتیو  جراحی  های 
های زیبایی را انجام دهند؛ اظهارکرد 
: متاسفانه در برخی بیمارستانهای ما 
شود  می  زیبایی  جراحی  های  عمل 
نیست  کروناضروری  درشرایط  که 
های  عمل  برای  حاضر  ومادرحال 
هانمی  بیمارستان  به  خونی  زیبایی 
خراسان  خون  انتقال  سازمان  دهیم 
درمانی  ومرکز  ۶2بیمارستان  رضوی 

دراستان راتحت پوشش دارد .
اسالمی بیان کرد:سازمان انتقال 
خون خراسان رضوی ۶2  بیمارستان 
تحت  را  استان  در  درمانی  مرکز  و 
زیر  اینها  از  تعدادی  پوشش دارد که 
مشهد،  پزشکی  علوم  دانشگاه  نظر 
و  نظامی  های  بیمارستان  تعدادی 
خصوصی  های  بیمارستان  تعدادی 

خیریه هستند.
سال  در  ما   : افزود  اسالمی 
خون  کیسه  هزار   3۵0 از  متجاوز 
و  کنیم  می  تولید  خونی  فراورده  و 
که  دهد  می  رخ  وضعیتی  در  تولید 
که  هایی  برنامه  نظر  از  این سازمان 
مربوط به توسعه خود است ، نسبت به 
بیمارستان ها و سرعت افزایش تخت 
بیمارستان ها در استان مقداری عقب 
افتاده است به گونه ای که در ۵ سال 
گذشته حدود 3 هزار تخت به تخت 
افزوده  استان  های  بیمارستان  های 

شده است.
خون  انتقال  سازمان  مدیرکل 
بیان کرد : در ده سال گذشته حدود 
۸ هزار تعداد پرسنل فقط در دانشگاه 
گرفته  کار  به  مشهد  پزشکی  علوم 
شده اند اما از 10 سال گذشته تاکنون 
پرسنل انتقال خون 1۶ نفر کم شدند و 
حتی پرسنل روز جمعه نیز در محل کار 
خود هستند اما  با این سرعت  رشد 
و افزایش تخت های بیمارستانی، اگر 
ادامه  وضعیت  همین  با  خون  انتقال 
با مشکل مواجه خواهد شد.وما   دهد 
و  استانی  مسئولین  حمایت  نیازمند 
کشوری از نظر نیرو ، بودجه و خیرین 

سالمت هستیم.
وی اظهارداشت : بیمارستان ها 
تقویت  را  ها  بیمارستان  خون  بانک 
بیمارستان  خون  بانک  به  اگر  کنند 
ر  د همچنین   ، د شو توجه  بیشتر 
بیمارستان ها عالوه بر توجه به بانک 
خون و گذاشتن وسایل الزم در بانک 
خون و تست اسکرین آنتی بادی که 
در تعدادی از بیمارستان های استان 
شروع شده، در شرایط کرونایی  عمل 

ها را به سمت اورژانس ببریم.
ینکه  ا ن  بیا با می  سال ا
من«  ثا ن  خو ی  ا هد ا ه  یگا ۶پا
شهیدسلیمانی«شهیدکریمی »وامید« 

کرد  »ومهر«درمشهدبیان  رضا  امام 
درشهرهای  خون  اهدای  ۶پایگاه  :
استان تربت حیدریه »سبزوار«قوچان 
»فعال  »نیشابور  جام  :گناباد«تربت 

هستند .
بیمارستان  به  بااشاره  اسالمی 
ناظران که بارویکرد بیمارستان سرطان 
خون فعال شده است اظهارکرد :این 
بیمارستان باتوانمندی بسیار قوی به 
شهراضافه شده است وامیدواریم بتواند 
دهد  ادامه  کارخود  به  توان  باحداکثر 
ومشکالت بیماران به ویژه بیمارستان 
بیماران  این  میشود  باعث  سرطانی 

دغدغه ی کمتری داشته باشند .
 اسالمی بیان کرد:باید رسانه ها 
کنند  سازی  رافرهنگ  خون  اهدای 
ومردم را آگاه کنند که بااهدای خون 
ماتقویت  وخونسازی  ایمنی  سیستم 
میشود  بیماری  دچار  وفرد  میشود 
ها  نم  خا فکرمیکنند  ها  »برخی 
که  درحالی  بدهند  خون  ند  نمیتوا
کشورهای پیشرفته میزان اهدای خون 
درخانم واقایان یابرابرویابادرصداندکی 
موضوع  واین  است  همراه  اختالف 
»درچن  نیست  گونه  این  درکشورما 
روز گذشته اهدای خون توسط خانم 
ها ۴درصدبوده ودرحال حاضر بااطالع 
رسانی به ۶درصد افزایش یافته است .
خون  انتقال  سازمان  کل  مدیر 
خراسان رضوی درخصوص درخواست 
بیمارستان ناظران مبنی ایجاد پایگاه 
اهدای خون دراین بیمارستان گفت “
مصرف  ترین  زعمده  ا یکی 
سرطانی  ران  بیما خون  کنندگان 
هستند ودراین بیماران مصرف پالکت 
پایگاهی  واگربخواهد  بسیارباالاست 
عالوه  ایجادشود  بیمارستان  دراین 
براینکه پرسنل وتجهیزات بایدتوسط 
خود بیمارستان تامین شود وهم چنین 

سازمان خون کشور موافقت کند .

مدیر کل سازمان انتقال خون خراسان رضوی :

170هزار اهدا کننده ی خون درخراسان رضوی وجوددارد



5 نیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1805-شنبه 16 مرداد 1400 ند ا خو
زمان ارسـال اثـر به جشـنواره اسـتانی »رووژنا« 

تـا ۱۶ مهرماه تمدید شـد
ایالم_دبیر اجرایی اولین جشنواره استانی »رووژنا« با موضوع مصرف 
بهینه برق از تمدید ارسال اثر به دبیرخانه خبر داد و گفت: عالقمندان 
می توانند تا 1۶ مهرماه آثار ضبط شده را به دبیرخانه این جشنواره ارسال 

کنند.
محمد محمدیان شمالی با اعالم این خبر اظهار کرد: هدف از برگزاری 
این جشنواره افزایش سطح مشارکت کودکان در رابطه با بهینه سازی مصرف 
برق است عالوه بر آن، کودکان آموزش دیده و فرهنگ صحیح مصرف 

در آنها به عنوان آینده سازان جامعه نهادینه شود.
وی با بیان اینکه حجم فایل ارسالی باید کمتر از 20 مگابایت باشد، 
افزود: تولید آثار نمایشی در قالب کلیپ یک دقیقه ای به صورت استند 
آپ کمدی، آیتم های نمایشی، آموزشی و نمایش عروسکی بوده و شرکت 
کنندگان باید فایل ویدیوئی را در فرمت Wmv یا mp۴ به دبیرخانه 

ارسال کنند.
دبیر اجرایی جشنواره با تاکید بر اینکه باید در فیلم ضبط شده، فاصله 
اجتماعی و راهکارهای مراقبتی فردی در ایام پاندمی ویروس کرونا رعایت 
شود، گفت: شرکت کنندگان عالوه بر ضرورت و رعایت موازین شرعی 
باید آثار اورجینال تهیه کرده و از کوالژ و ادیت کردن ویدئو پرهیز کنند.

وی اولویت های جشنواره را ضرورت صیانت از منابع ملی به ویژه 
مدیریت مصرف برق؛ تاثیر شگرف برق در زندگی بشر؛ مصرف بهینه 
برق و آموزش به فرزندان و کودکان؛ ضرورت پایداری انرژی برق در ایام 
پاندمی ویروس کرونا؛ کودک، آینده و لزوم تداوم انرژی برق و همچنین 
نقش کودک به عنوان همیار انرژی )برق( در مصرف بهینه برق در خانه و 
جامعه برشمرد.محمدیان شمالی خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان می توانند 
آثار را به واتساپ یا تلگرام به شماره 093۷1۴1100۷ و یا به شبکه شاد به 

آدرس PJILAM9۷_1 ارسال کنند.
محمدیان شمالی جوایز نفر اول تا سوم را عالوه بر دریافت تندیس و 
لوح تقدیر به ترتیب هفت، سه و دو میلیون ریال اعالم کرد و تاکید کرد: 10 
نفر از برگزیدگان امکان استفاده از دوره آموزشی مهارت محور پژوهش سرا 
را در رشته های کد نویسی اسکرچ، نجوم، نانو فناوری، آزمایشگاه های علوم، 
دوره روش تحقیق و پژوهش، فتوشاپ، برنامه نویسی پایتون و C++ دارند.

مدیرعامل شـرکت گاز خراسـان رضوی بر ضرورت 
هم افزایی دسـتگاههای متولی انـرژی تاکید کرد

مشــهد مقــدس ســمیه باقرزاده-مدیرعامل شــرکت گاز خراســان 
رضــوی در نشســت هماهنگــی شــرکت هــای تابعــه وزارت نفــت و 
ــی  ــای متول ــتگاه ه ــی دس ــم افزای ــرورت ه ــر ض ــتان ب ــروی اس نی

انــرژی تاکیــد کــرد.
  حســن افتخــاری در ایــن نشســت کــه بــا حضــور مدیران عامــل 
2۵ شــرکت تابعــه وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو برگــزار شــد بــا تاکیــد 
هــم افزایــی مدیــران شــرکتهای تابعــه دو وزارتخانــه نفــت و نیــرو در 
اســتان گفــت: بررســی و ارتبــاط مســتمر شــرکت هــای زیرمجموعــه 
وزارت نفــت و نیــرو در موضــوع انــرژی امــری الزم و ضــروری اســت.
وی افــزود: متولیــان حــوزه انــرژی بــا ارتبــاط مســتمر و تعامــل 
می توانــد در حــوزه هــای بیــن بخشــی ضمــن تقویــت نقــاط قــوت 
و شناســایی فرصــت هــای بهبــود، در زمینــه ارتقــاء کیفیــت و کمــی 
ــتایی و  ــهری و روس ــف ش ــای مختل ــوزه ه ــه ح ــانی ب ــات رس خدم
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی مصــرف کننــده انــرژی برنامــه ریــزی 

و اقــدام کننــد.
در ادامــه ایــن جلســه مدیــران حاضــر بــه بیــان نقطــه نظــرات 
ــا هدایــت  ــا ب ــن نشســت مقــرر شــد ت ــان ای ــد. در پای خــود پرداختن
ــه تخصصــی  ــج کمیت ــب پن ــره و در قال ــت نف ــی هف و نظــارت هیات
ــل،  ــاخت داخ ــی و س ــی، خودکفای ــت، فن ــط زیس ــامل آب و محی ش
توســعه تکنولــوژی و مدیریــت مصــرف در حــوزه انرژی، بهــره وری و 
تحــول ســازمانی و کمیتــه رفــع موانــع و اجــرای بهینــه پــروژه هــای 
انــرژی شــرکت هــای تابعــه وزارت خانه هــای نفــت و نیــرو در زمینــه 
مســائل و مشــکالت اعالمــی توســط هــر یک از شــرکت ها، بررســی 

و راهکارهــای عملیاتــی ارایــه شــود.
ــران شــرکت گاز  ــر از مدی ــن جلســه دو نف ــی اســت؛ در ای گفتن
اســتان خراســان رضــوی بــه نــام هــای عــارف نعیمــی نیا )ذیحســاب( 
و حمیدرضــا افشــون )رییــس امــور پژوهــش و فنــاوری( بــا انتخــاب 
ورقــه ای بــه عنــوان هیــات هفــت نفــره ایــن مجمــع انتخــاب شــدند.
ایــن نشســت بــا حضور مدیــران عامــل شــرکتهای بهره بــرداری 
ــه ۴  ــژاد، منطق نفــت و گاز شــرق، پاالیشــگاه گاز شــهید هاشــمی ن
عملیــات انتقــال گاز، شــرکت گاز اســتان، مدیــران مناطــق ســه گانــه 
ــت  ــوی و ترب ــان رض ــق خراس ــی مناط ــای نفت ــرآورده ه ــش ف پخ
حیدریــه و ســبزوار از وزارت نفــت و مدیــران عامــل شــرکتهای بــرق 
ــرق  ــع ب ــرق خراســان رضــوی، توزی ــع ب ــه ای خراســان، توزی منطق
مشــهد، شــرکت تولیــد نیروگاههــای خراســان، شــرکتهای تولیــد برق 
ــن، شــریعتی مشــهد  فردوســی، شــریعتی، شــیروان، شــهید کاوه قای
و ...... و مدیــران عامــل آب منطقــه ای خراســان و شــرکتهای آب و 

فاضــالب خراســان رضــوی و مشــهد برگــزار شــد.

سودسازی مستمر بانک اقتصاد نوین/ تراز ۴ماهه این بانک به هزار 
میلیارد تومان نزدیک شد

بانـک اقتصادنویـن در تیرماه 1۴00، در ادامه رشـد کم سـابقه خود 
موفـق بـه کسـب دو هـزار و 9۵0 میلیارد ریال سـود عملیاتی شـد که 
این رقم نسـبت به سـود تیرماه 1399، بیش از 10 برابر شـده اسـت.

بر اسـاس اطالعات منتشرشـده در سـامانه اطالع رسـانی ناشـران 
)کـدال(، بانـک اقتصادنویـن در تیر مـاه 1۴00، حـدود 1۶ هـزار و ۸90 
میلیـارد ریـال از محـل واسـطه گری مالـی درآمـد کسـب کرده اسـت. 
هم چنیـن سـود پرداختـی بـه منابـع تامیـن شـده در این بانـک به 13 
هـزار و 9۴0 میلیـارد ریـال رسـیده کـه مقایسـه ایـن دو رقم نشـان از 
ثبـت سـود عملیاتـی به میـزان دو هـزار و 9۵0 میلیارد ریـال در تیرماه 

سـال جاری دارد.
ایـن بانـک در ماه مشـابه سـال 1399، حدود شـش هـزار و 3۴۶ 
میلیـارد ریـال درآمـد از محـل واسـطه گری مالـی کسـب و در مقابـل 
رقمـی حـدود شـش هـزار و ۵۷ میلیـارد ریـال بـه منابـع تامین شـده 
سـود پرداخـت کـرده بود. سـود عملیاتی بانـک اقتصادنویـن در تیر ماه 
سـال گذشـته حـدود 2۸۸٫۷ میلیـارد ریال بـود که این رقـم در تیرماه 

امسـال، بیـش از 10 برابر شـده اسـت.
همچنیـن سـود عملیاتـی بانـک اقتصادنویـن در ۴ماهـه ابتدایـی 
سـال 1۴00 نیـز بـه 9هـزار و ۶3۶ میلیارد ریال رسـید و یک گام دیگر 
بـه 10هـزار میلیـارد ریـال نزدیک تـر شـد. ایـن رقـم نسـبت بـه عدد 
ثبت شـده در دوره مشـابه سـال قبـل کـه حـدود ۸21٫۴میلیـارد ریـال 

اسـت، حـدود 12 برابر شـده اسـت.
 

قیمت ارزهای دیجیتال در مسیر صعود؛
بیتکوین

 و بازگشت به باالی جدول!

ــه نقــل از سی ان بی ســی، در  ــان، ب ــه گــزارش دنیــای جوان ب
ادامــه تــالش ها بــرای اســتفاده از ارزهــای دیجیتالــی در مبادالت 
ــس  ــه مجل ــه ای طرحــی را ب ــناتور اروگوئ ــک س ــی، ی ــی مل پول
ارایــه کــرده اســت کــه در صــورت تصویــب، باعــث قانونــی شــدن 
رمزارزهــا بــه عنــوان ابــزار پرداخــت خواهــد شــد. تــب ارزهــای 
ــت  ــه نیس ــه اروگوئ ــدود ب ــی مح ــکای جنوب ــی در آمری دیجیتال
ــالش  ــام ت ــال انج ــه در ح ــس پاراگوئ ــدگان مجل ــی نماین و برخ
مشــابهی هســتند. پیشــتر الســالوادور بــه نخســتین کشــور جهــان 

تبدیــل شــد کــه بیتکویــن را پــول رســمی خــود اعــالم کــرد. 
بیتکویــن پــس از ریــزش هــای کــم ســابقه اخیــر اکنــون بــه 
تدریــج در حــال بازیابــی و بازگشــت بــه ســطوح قدرتمندتر اســت. 
اگرچــه ایــن رمــزارز فاصلــه قابــل توجهــی بــا رکــورد ۶2 هــزار 
ــال  ــا تثبیــت در کان ــا ب دالری خــود دارد امــا در تــالش اســت ت
۴0 هــزار دالری راه خــود را بــه ســمت رســیدن مجــدد بــه قلــه 
۶0 هــزار دالری همــوار کنــد. داده هــای درون شــبکه نیــز نشــان 
مــی دهنــد کــه در روزهــای اخیــر نگهــداری و خریــد بیتکویــن 

افزایــش محسوســی داشــته اســت.  
ــرای  ــدی ب ــال معرفــی الیحــه جدی ــه دنب ــکا ب کنگــره آمری
دریافــت مالیــات از فعالیــت هــای مرتبــط بــا رمزارزهــا از جملــه 
مبادلــه و یــا اســتخراج آن هــا اســت. بــا ایــن حــال، شــماری از 
نماینــدگان بــه دنبــال آن هســتند تــا اســتخراج بیتکویــن و انجــام 
برخــی تراکنشــات را از دریافــت مالیــات معــاف کننــد. ایــن الیحه 
مالیاتــی بــه عنــوان بخشــی از تامیــن منابــع مالــی الیحــه یــک 
تریلیــون دالری دولــت آمریــکا بــرای تقویــت رشــد اقتصــادی این 

کشــور و کاســتن از تبعــات کرونــا اســت.
ــال  ــی در ح ــای دیجیتال ــی ارزه ــازار جهان ــوع ارزش ب مجم
حاضــر 1۶30 میلیــارد دالر بــرآورد می شــود کــه ایــن رقــم نســبت 
ــه روز قبــل ۴.23 درصــد بیشــتر شــده اســت. در حــال حاضــر  ب
۵0 درصــد کل بــازار ارزهــای دیجیتالــی در اختیــار بیــت کویــن و 
1۸ درصــد در اختیــار اتریــوم اســت. بیــت  کویــن 12 ســال پیــش 
ــن  ــتر بالک چی ــر بس ــران ب ــی از معامله گ ــروه گمنام ــط گ توس
ایجــاد شــد و از ســال 2009 معامــالت اولیــه آن شــکل گرفــت.  
ــاعت 13  ــا س ــال )ت ــای دیجیت ــت ارزه ــانی قیم به روزرس
ــه وقــت شــرقی(؛ ایــن رده حــاوی تغییــرات قیمتــی 10  ظهــر ب

ــت. ــازار اس ــر ارزش ب ــزرگ از نظ ــی ب ارز دیجیتال

1- بیت کوین
قیمت: ۴1 هزار و 290.۴۴ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: ۴.20 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۶1 درصد افزایش

2- اتریوم
قیمت: 2۸1۸.33 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: ۴.۷2 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 21.۶۴ درصد افزایش

3- تتر
قیمت: 1.00 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 0.01 درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 0.01 درصد افزایش

۴- بایننس کوین
قیمت: 339.۸۸ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 1.۷2 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۸.39 درصد افزایش

۵- کاردانو
قیمت: 1.۴0 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 1.۸۷ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 9.20 درصد افزایش

۶- ریپل
قیمت: 0.۷3۵ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 0.3۵ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 3.۸0 درصد افزایش

۷- دوج کوین
قیمت: 0.201 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 0.2۷ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 0.0۸ درصد کاهش

۸ - یو اس دی کوین
قیمت: 1.00 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 0.01 درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 0.01 درصد افزایش

9- پولکا دوت
قیمت: 19.29 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 0.0۷ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 2۸.9۴ درصد افزایش

10- یونی سواپ
قیمت: 2۵.0۴ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: ۸.3۶ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 30.1۵ افزایش

سوگند رام

ها
ارز 

مز
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حتما شنیده اید که وقتی کسی در 
می اندازد  لنگر  معروف  قول  به  جایی 
او  به  می کند،  زیاد  آرامش  احساس  و 
قنبر  قهوه خانه  این جا  »مگر  می گویند 

است؟«
خیلی ها تصور می کنند »فهوه خانه 
قنبر« یک اصطالح یا نام مکانی فرضی 
در  و  نیست  چنین  حالی که  در  است، 
این  به  قهوه خانه ای  واقعا  قدیم  تهران 
قهوه خانه  اولین  که  داشته،  وجود  اسم 
تهران هم بوده و به این جهت اسمش 
بر سر زبان  ها افتاده است، اما قهوه خانه 
و  دایر شده  تهران  در  از کی  چیست؟ 

تاریخ آن چه سیری را پیموده؟
در  که  است  پرسش هایی  این ها 
این گزارش به آن ها پاسخ داده می شود.

خوش،  خوی  و  خلق  داشتن 
از  مشتریان  به   احترام  و  مردمداری 
و  بود  قهوه چی ها  برای  واجب  صفات 
متعددی  مشتریان  قهوه خانه  هر  چون 
نسیه بری  اهل  به  دالیلی  که  داشت 
بودند، قهوه چی ها خود را ملزم می دیدند 
ماه  چند  دایمی،  مشتری  یک  اگر  که 
نپرداخت،  چای  پول  یک سال  حتی  و 
حتی  و  نکنند  کم  احترامش  از  چیزی 
با  هم  میهمان  نفر  ده  آن حال  در  اگر 
خود  به حساب  را  همه  و  آورد  خودش 

مرخص کرد، خم به  ابرو نیاورند.
تعریف قهوه خانه

سابق بر این، نه  فقط بر سر راه ها و 
منزلگاه های بین شهری، قهوه خانه هایی 
وجود داشت که مسافران می توانستند در 
آن ها اندکی بیاسایند و کامی تازه کنند، 
درگوشه و کنار بیشتر شهرها نیز اماکنی 
قهوه خانه  به اسم  سرپوشیده  و  وسیع 
وجود داشت که بهترین  و جذاب  ترین 
مکان ها برای گذراندن اوقات فراغت 

شهروندان به شمار می آمد.
قهوه خانه که منشاء غیرایرانی دارد، 
مختصات  ایران،  به   ورود  از  پس  اما 
ایرانی پیدا کرده، با کشف قهوه بی ارتباط 
روایتی  قهوه  کشف  باره  در  و  نیست 
نیمه تاریخی - نیمه افسانه یی وجود دارد 
این که در سال ۸۵0 میالدی  بر  مبنی 
»چوپانی به نام کلدی، روزی از شادی 
فوق العاده گوسفندان خود دچار حیرت 
شد و چون دانست آنها از کدام برگ های 
بوته چریده اند، خود نیز از آن گیاه خورد و 
نشاط خاصی به  وی دست داد و سپس، 
خبر اکتشاف خود را به  جهانیان رساند. 
مصرف قهوه، نخستین بار در میان مردم 
یمن و ساکنان جنوب غربی عربستان 
رواج یافت و ظاهرا اولین کسی که آن 
عمر  علی بن  برد،  به  یمن  حبشه  از   را 
و  بود  شاذلیه  فرقه  مشایخ  از  شاذلی، 
به  همین جهت، مردم الجزایر قهوه را 
شاذلیه می نامند. ولی در این باب، اقوال 

دیگری هم هست. 

قهوه خانه در ایران
سابقه تأسیس قهوه خانه در ایران، 
تقریبا به اندازه تأسیس آن در استانبول 
923 شمسی است و اکثر محققانی که به  
تحقیق پیرامون تاریخچه قهوه خانه در 
ایران پرداخته اند، اصفهان را جزو اولین 
شهرهایی می دانند که قهوه خانه در آن 
ایجاد شد و همان عده، تاریخ علنی  شدن 
استعمال قلیان و چپق را نیز در ارتباط با 
ایجاد قهوه خانه می دانند و اسنادی وجود 
نخستین  می سازد  مشخص  که  دارد 
قهوه خانه های ایران در دوره صفویه و 
به احتمال زیاد در زمان شاه طهماسب 
قزوین  شهر  در  قمری(   9۸۴ تا   930(
شکل گرفت و بعد، در زمان شاه عباس 
و  یافت  توسعه  اصفهان  شهر  در  اول 
مردان  که  آمد  در  مکانی  صورت  به 
قهوه،  نوشیدن  برای  فراغت  اوقات  در 
اخبار،  کسب  همدیگر،  با  نظر  تبادل 
کاریابی، داد و ستد و همچنین شنیدن 
داستان های شاهنامه که هر شب به طور 
متوالی توسط نقال اجرا می شد، به آن جا 

می رفتند.
ز  ا نه  قهوه خا هم،  ن  یرا ا ر  د
میعادگاه  به صورت  تأسیس  بتدای  ا
اهل فضل در آمد و در طول روز عده 
سایر  و  شعرا  نویسندگان،  از  زیادی 
در  را  خود  وقت  از  ساعاتی  هنرمندان 
توجه  با  و  می گذراندند  قهوه خانه ها 
وسایل  و  گروهی  رسانه های  به فقدان 
را  خود  نوشته های  و  آثار  نشر،  و  طبع 
برای همدیگر یا حاضران می خواندند و 
همان امر موجب می شد تا بعضی رجال، 
شخصیت های لشکری و کشوری و حتی 
شاهزادگان و وابستگان خانواده سلطنتی 
به چنان  قافله،  از  نماندن  عقب  برای 
اماکنی روی خوش نشان بدهند و کم 
به هم  حضور  قهوه خانه ها  در  بیش  و 
برسانند« و این، در حالی بود که طبقات 
ممتازه جامعه، قهوه خانه نشینی را کاری 
خالف شأن اجتماعی و خانوادگی خود 
است شاه عباس که  نقل  و  می دانستند 
یکی از مخالفان جدی حضور رجال و 
شخصیت ها در قهوه خانه بود، روزی به 

میرداماد گفت:
و  ل  جا ر بعضی  م  ه ا شنید  -
ساعات  در  مملکتی،  شخصیت های 

فراغت به  قهوه خانه ها می روند و وقت 
خود را در چنان اماکنی تلف می کنند!

میرداماد، بالفاصله جواب داد:
- خالف به عرض رسانده اند. چون 
خود من اغلب به قهوه خانه می روم و تا 
شما  اشاره  مورد  که  را  افرادی  کنون 

هستند، در آن جا ندیده ام!

ساختمان قهوه خانه های اولیه
»در اطراف هر قهوه خانه طاق نماها 
و شاه نشین هایی وجود داشت که با قالی 
نشستن  مخصوص  و  شده  مفروش 
مقامات و هنرمندان بود و در میان صحن 
قهوه خانه سکوهایی با سنگ و آجرتعبیه 
شده بود که به طور معمول روی آن ها 
و  می کردند  فرش  زیلو  یا  گلیم  با  را 
اختصاص به نشستن و چای خوردن، یا 
قلیان و چپق کشیدن مشتریان عادی 
دارای  قهوه خانه ها  از  بعضی  و  داشت 
وسط  در  صاف  آب  از  لبریز  حوضی 
صحن بود و همچنین در مجاورت بعضی 
داشت  وجود  باغچه هایی  قهوه خانه ها 
که در فصولی از سال، برای پذیرایی از 

مشتریان مورد استفاده قرار می گرفت.
بعد از اشغال ایران توسط افغان ها، 
که در زمان سلطنت شاه سلطان حسین 
به  انقراض  دولت  افتاد و منجر  اتفاق 
به  دلیل  آن  از  پس  و  شد  صفویه 
طبعا  که  سیاسی  مرج های  و  هرج 
در  زندگی  جهات  و  جنبه ها  کلیه  بر 
و  قهوه خانه داری  اثرگذاشت،  ایران 
هم  اگر  و  شد  تعطیل  قهوه خانه نشینی 
قهوه خانه هایی فعالیت داشتند، تعدادشان 
دوره  در  این که  تا  بود.  محدود  بسیار 
قاجاریه مجددا قهوه خانه مورد توجه قرار 
گرفت و قهوه خانه یکی از پررونق ترین 
ادوار عمر خود را تجربه کرد. در آن دوره 
شاهنامه خوانی، اسکندرنامه خوانی، شرح 
جنگ های موالی متقیان و بعضا مداحی 
و  یافت  رواج  قهوه خانه ها  در  نقالی  و 
مرشدهای متعددی در این زمینه صاحب 

اسم و رسم شدند.

اولین مشتریان قهوه خانه ها 
ساختمانش  سوای  قهوه خانه،  هر 
 ، بود نه ها  قهوه خا دیگر  شبیه  که 
مشتریان  و  داشت  خاص  مشتریانی 
مشاغل  را صاحبان  قهوه خانه ها  اصلی 
خدماتی تشکیل می دادند و هر قهوه خانه 
پاتوق و محل تجمع اعضای یک صنف 
بنایی،  چون  مشاغلی  صاحبان  و  بود 
باغبانی،  آشپزی،  عمله گی،  باغبانی، 
مقنی گری، چاخویی، توفال کوبی و... هر 
یک پاتوق های خاصی داشتند و کسانی 
که نیازمند به استفاده از نیروی کار چنان 
کارگرانی بودند، به راحتی می توانستند با 
مراجعه به قهوه خانه، محل تجمع ایشان، 
نظرشان  و  شده  مذاکره  وارد  آنان  با 

تأمین شود.
و  گسترش  با  بهتر،  به عبارت 
رونق قهوه خانه ها و انس و الفت یافتن 
و  قهوه خانه  تازه پا،  نهاد  آن  با  مردم 
به ویژه قهوه خانه های تهران، به صورت 

کار  و  کاریابی  اجتماعی  مؤسسه  یک 
میان  شغلی  ارتباطات  برای  راه اندازی 
نیازهای مردم  برآوردن  و  کارپیشه گان 

هر قشر و گروه در آمد.

حل  دگاه  دا ولین  ا نه،  قهوه خا
اختالف

برای  قهوه خانه  روزها،  آن  در 
داوری و حل و فصل مشکالت محلی 
و حتی گاهی مسایل خانوادگی و فامیلی 
استفاده به عمل می آمد و معمواًل انواع 
اختالفات و دعاوی شخصی و شغلی در 
قهوه خانه و توسط ریش سفیدان محلی 
همان  در  دعوا  طرفین  و  می شد  حل 
به توافق می رسیدند، سر و روی  مکان 
همدیگر را می بوسیدند و اختالفاتشان 
جهت،  به همین  و  می گذاشتند  کنار  را 
حرمت  عوام  نزد  قهوه خانه ها  صاحبان 

و عزت زیادی داشتند.
 

صاحبان قهوه خانه های اولیه 
قهوه خانه  چون  قدیم  تهران  در 
کسی  هر  که  داشت  را  مکانی  حکم 
بود  رسم  شود،  آن  وارد  می توانست 
قهوه چی، یعنی صاحب قهوه خانه حتما 
آدمی آبرودار، متین و پرهیبت باشد تا 
به مشتریان،  گذاشتن  حرمت  با  بتواند 
در  انضباط  و  نظم  به  رعایت  آنان  را 
محیط ملزم سازد. به همین جهت اغلب 
پیر،   ورزشکاران  بین  از  قهوه چی ها 
یا  لوطی ها  سالمند،  داش مشدی های 
پنجاه باشی های  و  دهباشی ها  نایب ها، 
سالخورده قشون بودند. گذشته از این، 
داشتن خلق و خوی خوش، مردمداری و 
احترام به  مشتریان از صفات واجب برای 
قهوه خانه  هر  چون  و  بود  قهوه چی ها 
مشتریان متعددی داشت که به  دالیلی 
خود  قهوه چی ها  بودند،  نسیه بری  اهل 
را ملزم می دیدند که اگر یک مشتری 
پول  و حتی یک سال  ماه  چند  دایمی، 
احترامش  از  چیزی  نپرداخت،  چای 

کم نکنند و حتی اگر در آن حال ده نفر 
را  و همه  آورد  با خودش  میهمان هم 
به حساب خود مرخص کرد، خم به ابرو 
قهوه چی ها  جهت،  به همین  نیاورند. 
داشتند  فوق العاده یی  احترام  مردم  نزد 
بود  جایی  تا  احترام،  و  عزت  آن  و 
خیابان  در  واقع  سیدعلی  چهارراه  که 
وجود  به دلیل  مردم  را،  جنوبی  سعدی 
به این  آن جا  در  سیدعلی  آقا  قهوه خانه 
یک  از  و  بودند  کرده  نامگذاری  اسم 
کوچه در خیابان خانی آباد، به دلیل آن که 
فردی قهوه چی در آن سکونت داشت، با 

عنوان قهوه چی باشی یاد می شد.

قهوه خانه های معروف تهران
تقریبا تمام کسانی که به تحقیق در 
باره قهوه خانه و تاریخچه آن پرداخته اند، 
از قهوه خانه قنبر به عنوان معروف ترین 

قهوه خانه تهران قدیم یاد کرده اند.
محمدعلی  سید  که  به طوری 
از  قنبر  »قهوه خانه  نوشته:  جمال زاده 
قهوه خانه های معروف تهران و در بازار 

مروی واقع و قهوه خانه درخت داری بود 
که می شد آن را باغچه نامید. آب باریک 
و شکیبایی بی سرو صدا از کنار آن روان 
طراوتی  مختصر  اطراف  به هوای  بود 
بازار  و جاهل های  جوان ها  می بخشید. 
و بازارچه های اطراف، شامگاهان برای 
رفع خستگی وتر کردن گلو یا صحبت، 
درددل و تفریح به آن جا می رفتند، روی 
زور  از  که  کهنه  تخته یی  نیمکت های 
آتش چپق و قلیان مانند پوست پلنگ 
خال حال شده بود می نشستند، پاهای 
و  متشخص  اشخاص  مانند  را  خود 
چای،  و  می انداختند  هم  روی  بااعتبار 
قلیان، ترش و شربت سفارش می دادند«.

قهوه خانه یوزباشی
بعد از قهوه خانه قنبر، معروف ترین 
قدیم،  تهران  قهوه خانه  زیباترین  و 
قهوه خانه یوزباشی بود که در نزدیکی 
شمس العماره قرار داشت و شاهزادگان، 
و...  قشون  سرداران  افسران،  اعیان، 
به شنیدن  و  می شدند  جمع  آن  در 
هرگاه  همچنین  می نشستند.  شاهنامه 
می سرود،  نغزی  شعر  شاعران  از  یکی 
برای  و  می رفت  یوزباشی  به قهوه خانه 
نزدیکان و مقربان شاه می خواند و آنان، 
در صورتی که شعر را مناسب تشخیص 
کرده  معرفی  به شاه  را  وی  می دادند، 
فراهم  را  گرفتنش  صله  موجبات  و 
از  بسیاری  به طوری که  می ساختند. 
شعرای درباری دوره قاجاریه، از طریق 
راه  به دربار  توانستند  قهوه خانه  همان 
القاب  و  عناوین  صاحب  و  کنند  پیدا 

پرطمطراق یا مقرری شوند. 

دومین  قهوه خانه قنبر
دیگر  معروف  و  معتبر  قهوه خانه   
تهران در دوره قاجاریه، قهوه خانه قنبر 
در خیابان ناصریه بود که به علت سابقه 
قبلی  قنبر  قهوه خانه  از  مردم  ذهنی 
باره  نکته جالب توجه در  تأسیس شد. 
قهوه خانه مورد بحث این که در آن هر 
مملکتی  مسایل  پیرامون  مباحثه  نوع 
در  و  بود  روزنامه خوانی ممنوع  و حتی 
عوض، درویشی به نام مرحب ، هر شب 
به نقالی  و گاهی حتی روزها، در آن جا 
روایات  و  داستان ها  با  و  می پرداخت 
شیرین، مشتریان را سرگرم می کرد. در 
بعضی روزها نیز، لوطی غالمحسین و 
لوطی عظیم که هر دو از عنتری های 
قهوه خانه  آن  در  بودند،  تهران  معروف 
نمایش های  به انجام  و  یافته  حضور 
جالبی با استفاده از میمون می پرداختند 
و عالوه بر این، هر از چندگاه یک بار، 
گروهی از هنرمندان تخته حوضی، در آن 
قهوه خانه به اجرای نمایش پهلوان کچل 

و گل بدن خانم می پرداختند. 

قهوه خانه عرش
تهران  معروف  قهوه خانه  دیگر   
باالخانه  در  و  برق  چراغ  درخیابان  که 
پامنار  خیابان  نزدیکی  در  ساختمانی 
دو  از  که  داشت  نام  عرش  بود،  واقع 
اتاق تو در تو تشکیل شده ، با پله هایی 
به خیابان وصل می شد  بلند  و  باریک 
و به طور شبانه روزی دایر بود.  در باره 
وجه تسمیه آن قهوه خانه دو علت ذکر 
تنها  چون  این که  نخست  است:  شده 
قهوه خانه یی بود که در طبقه دوم یک 
ساختمان قرار اشت، مردم به طعنه آن را 
در  زیرا  می خواندند.  عرش  قهوه خانه 
آن زمان هنوز احداث ساختمان دوطبقه 
در تهران مرسوم نشده بود و ساختمان 
آن قهوه خانه جزو معدود ساختمان های 

دوطبقه شهر محسوب می شد.

قهوه خانه های دیگر
از بین دیگر قهوه خانه های معروف 
دوره قاجاریه، که اثری از آن ها برجای 
نمانده و اطالعاتی نیز در باره شان موجود 
َسِرگذر،  به  قهوه خانه  می توان  نیست، 
پهلوان  قهوه خانه  اناری،  باغ  قهوه خانه 
قهوه خانه  پنجه باشی،  قهوه خانه  نایب، 
حیدر،  نایب  قهوه خانه  اکبر،  لوطی 
قهوه خانه دهباشی غالم، قهوه خانه تلمبه 
)در کوچه مروی(، قهوه خانه آقاسیدعلی 
قهوه خانه  فعلی(،  سعدی  خیابان  )در 
)در  سنگتراش ها  قهوه خانه  سرچشمه، 

بازار جامع( و... اشاره کرد.

قهوهخانهقنبر
پایهگذارهنرنقالیدرپایتخت



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1805-شنبه 16 مرداد 61400 ورزش دنیای 

جایزه طایی برای نایب قهرمان المپیک

کمیته ملی المپیک در راستای احترام به افکار عمومی و تجلیل ملت از رشادت 
و تالشهای حسن یزدانی در بازیهای المپیک 2020 توکیو، پاداش پای سکوی وی را 

10000 یورو و معادل پاداش مدال طال پرداخت کرد.
به گزارش دنیای جوانان، پاداش حسن یزدانی، آزادکار با اخالق کشورمان ظهر روز 
گذشته)جمعه(  با حضور رضا صالحی امیری  رئیس کمیته ملی المپیک ، نصراهلل سجادی  
سرپرست کاروان،علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، پیمان فخری معاون کاروان، 
محسن رضوانی عضو هیات اجرایی، بهداد سلیمی،فرید فتاحیان،حمید سالمی و دیگر 
اعضای کادر سرپرستی در محل دهکده بازیها  به این قهرمان شایسته  پرداخت شد . 
بر اساس این گزارش، پاداش اعطایی کمیته، نقدی و در محل بازیها پرداخت 
می شود و بدیهی است که بر اساس مصوبه وزارت ورزش و جوانان پاداشی جداگانه از 
سوی دولت به مدال آوران این دوره از بازیهای المپیک نیز پس از بازگشت به کشور 
و با حضور رئیس جمهور اهدا خواهد شد. بر اساس تصمیم وزارت ورزش و جوانان به 
مدال آوران طالی بازیهای المپیک توکیو 2 میلیارد تومان ،برای مدال آوران نقره یک 
میلیارد و دویست میلیون تومان و برای مدال آوران برنز ۸00 میلیون تومان از سوی 

دولت پرداخت خواهد داشت.
طبق مصوبه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به مدال آوران طال، نقره و برنز 
کاروان اعزامی ایران در بازی های المپیک 2020 توکیو به ترتیب 10000 ، ۵000 و 
3۵00 یورو  پاداش نقدی بعنوان پاداش پای سکو در همان محل دهکده بازیها به 

مدال آوران اهدا خواهد شد.
****

تیلور: یزدانی به من کمک کرد تا کشتی گیر بهتری باشم
نمی خواهم  گفت:  توکیو  المپیک  مدال طالی  دارنده  و  آمریکایی  کشتی گیر 
تا  به من کمک کرد  او  یزدانی صحبت کنم چرا که  مقابل حسن  بردهایم  درباره 

کشتی گیر بهتری شوم.
اتحادیه جهانی کشتی، در گزارشی مبسوط به دیدارهای برگزارشده کشتی آزاد 
در روز پنجشنبه پرداخت و در این بین در مورد دیدار حساس و تاریخی حسن یزدانی و 
دیوید تیلور آمریکایی در فینال وزن ۸۶ کیلوگرم هم گزارشی منتشر کرد و مصاحبه ای 

را با ورزشکار آمریکایی انجام داد.
بر سه و دیرهنگام  با شکست چهار  تیلور  آمده است: دیوید  این گزارش  در 
سوپراستاری به نام حسن یزدانی، مدال طالی وزن ۸۶ کیلوگرم را به دست آورد و 

مانع از 2 طالئه شدن یزدانی و تاریخ سازی اش برای کشتی ایران شد.
دیوید تیلور گفت: دوست دارم همیشه 10 بر صفر به برتری برسم اما پیروزی 

در لحظات آخر هم زیبایی خودش را دارد.
کشتی گیر 30 ساله آمریکایی که حاال در هر سه تقابل با یزدانی برنده بوده است، 
در این باره بیان داشت: نمی خواهم درباره بردهایم مقابل حسن یزدانی صحبت کنم 
چرا که او به من کمک کرد تا کشتی گیر بهتری شوم. برای عالقه مندان کشتی در 
جهان تقابل ما با هم در فینال یک رقابت خاص بود. ما هر دو مسوولیت بزرگی در 

کشتی جهان داریم و بار بزرگی را در این مسیر حمل می کنیم.
او  کرد:  تصریح  آخر  لحظات  در  پیروزی اش  و  مسابقه  جریان  درباره  وی 
نمی خواست وارد درگیری شود. نمی خواست حمله کند. می خواست مسابقه پرفشار و 
نزدیکی را داشته باشد. او کارش را به خوبی انجام داد. فکر می کنم فقط سه بار برای 

کسب امتیاز تالش کرد.
تیلور درباره رسیدن به عنوان قهرمانی در المپیک گفت: شما آن را بارها از 
جهات مختلف تصور می کنید اما هیچ چیز شبیه حس واقعی آن نیست. برای اینکه 
در لحظه ای باشید که برایش خودتان را مهیا کرده اید و زحمت کشیده اید عزم راسخ 
برای رسیدن به پیروزی چیزی است که به آن احتیاج دارید. شما به راحتی می توانید 
بگویید »شاید دفعه بعد« یا راه دیگری برایش پیدا کنید. می توانید بارها و بارها آن را 
تصور کنید. اما وقتی آنجا هستید هیچ چیزی شبیه آن موقعیت نیست و باید از فرصت 

به دست آمده استفاده کنید.

سرپرست تیم ملی والیبال:
دود حاشیه ها به چشم والیبال ایران رفت 

سرپرست تیم ملی والیبال ایران در المپیک توکیو می گوید که پس از صحبت 
های قائمی، از سراسر جهان 2۴00 ایمیل به آلکنو ارسال شد تا موضوع برای دوستداران 

آلکنو روشن شود.
به گزارش دنیای جوانان، امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران در 
المپیک توکیو، در خصوص عدم صعود والیبال ایران به مرحله بعدی بازی های المپیک 
گفت: به طور کلی و در تمام بازی ها ملی پوشان ایران آنچه که در توان داشته را 
به نمایش گذاشتند و نمی توان گفت که هیچ بازیکنی کم فروشی و حتی کم کاری 
کرده است. بازیکنان والیبال برای تمام بازی ها انگیزه داشتد و این اشتیاق برد در 

همه بازیکنان موج می زد.
او ادامه داد: حریف ایران هم در این رقابت ها عالوه بر آنالیز تیم ما تالش خود 
را کرده بود. می توان گفت در بازی با ژاپن پایاپای رقابت کرده اما به دلیل اشتباهاتی 
که بازیکنان انجام دادند بازی را واگذار کردیم. سرویس ایشیکاوا در آخر بازی ممکن 
بود به تور برخورد کند اما اینطور نشد. این موضوعات هیچ چیزی از ارزش های تیم 
ملی والیبال کم نخواهد کرد چرا که همه تالش کردند. همگی ما از باخت مقابل ژاپن 
و عدم صعود ناراحت شدیم اما این اتفاق رخ داد. اگر دقت کنید روز گذشته هم برزیل 
مقابل روسیه در مرحله حساس شکست خورد و از فینال بازماند. روی کاغذ پیش بینی 

ها سخت است اما همانطور که دیدید برزیل حذف شد.
خوشخبر در باره علت های عدم صعود ایران به مرحله حذفی المپیک گفت: شاید 
بخشی از عدم صعود به دلیل اشتباهات است. حتی ممکن بوده خود من موفق  به آماده 
سازی بازیکنان ایران برای رقابت با کانادا نشده باشم. اشتباهات بازیکنان، اشتباهات 
خودمان و ... باعث شد این اتفاق بیفتد. در بازی با کانادا شرایط ویژه بود چرا که اگر 
این تیم مقابل ایران شکست می خورد از المپیک حذف می شد و می توان گفت که 
این بازی برای آنها مرگ و زندگی بود. انتظار می رفت که کانادا ریسکی بازی  کند 
و خود را به آب و آتش بزند و این موضوع هم برای ما قابل پیش بینی بود. ۶ صبح 
بازیکنان را بیدار کردم و صبحانه خوردند، شاید آنها نتوانستند تمرکز کافی را برای بازی 
با کانادا داشته باشند. متاسفانه علت عدم صعود ما به دور بعد، باخت مقابل کانادا بود چرا 

که باید کانادا را شکست می دادیم و پیروزی ما مقابل این تیم دور از دسترس نبود.
سرپرست تیم ملی والیبال ایران در المپیک ادامه داد: این المپیک آخرین تورنمنت 
من به عنوان سرپرست بود. کارنامه من مشخص است و اکنون باید بگویم که این 
کارنامه بسته شده است. قطعا اگر نیازی به من باشد می توانم با افتخار در پست و جای 

دیگر به تیم ملی کمک کرده و تجربیاتم را در اختیار تیم ملی بگذارم.
خوشخبر در واکنش به اینکه شما گفته بودید بعد از این رقابت ها صحبت 
هایی را انجام خواهید داد، گفت: فکر می کنم از صحبت هایم بد برداشته شده 
از  بعد  برای گفتن  زیادی  نبود که حرف های  این طور  است. صحبت های من 
رقابت های المپیک داشته باشم. با توجه به آرامشی که در آن مقطع برای تیم ملی 
والیبال نیاز بود اعالم کردم که اگر سوالی باشد بعد از المپیک پاسخگو خواهم بود 
اما منظورم این نبود که صحبت های زیادی دارم. در باره آقای قائمی هیچ چیز 
پیچیده ای وجود ندارد و آلکنو در کنفراس خبری اصرار کرد که اگر موضوعی وجود 

دارد مطرح شود تا به آن پاسخ دهد.

باورنکردنی اما واقعی؛
لیونل مسی از بارسا جدا شد! 

برای  ممکن  اتفاق  بدترین 
هواداران بارسلونا در شبی رقم خورد 
که آنها در انتظار شنیدن خبر تمدید 

قرارداد لیونل مسی بودند.
جوانان،  دنیای  گزارش  به 
یک حقیقت تلخ وجود دارد، هیچ 
چیز ابدی نیست، اما یک حقیقت 
چیز  هیچ  دارد،  وجود  نیز  شیرین 
آخر  تماشای  برای  نیست.  ابدی 
زمین  نیست  الزم  حتما  الزمان، 
تکه تکه شده، طوفانی سهمگین 
راه افتاده یا دیگر خورشید تصمیم 
بگیرد روی خود را از زمین برگرداند. 

گاهی جدایی یک فوق ستاره از یک باشگاه نیز می تواند تعبیری از آخرالزمان 
برای هواداران آن تیم لقب گیرد.

کارلس رکساچ روایت می کند علیرغم مخالفت باشگاه، قرارداد لیونل مسی 
روی یک دستمال کاغذی بسته شد، اما همان قرارداد بود که بی تردید مهم 
ترین لحظه ظهور یک ستاره از دل الماسیا لقب گرفت؛ ستاره ای که مختصات 

تاریخ را به کلی تغییر داد.
شاید 20 سال قبل فقط حاضران در آکادمی الماسیا خبر داشتند قرار است 
روزی چنین فوق ستاره ای ظهور کند؛ مسی برای دریبل زدن به هیچ کس 

رحم نمی کرد.
بعد از ظهر ششم آگوست دیگر هیچ وقت برای هواداران بارسلونا سحر 
نخواهد شد. قرار نبود چنین اتفاقی هرگز رخ بدهد، اما باالخره خبر جدایی لیونل 
مسی منتشر شد. از آن شنبه شبی که لیونل مسی با موهایی بلند و چهره ای 
جوان در استادیوم نوکمپ روی پاس چیپ و فوق العاده رونالدینیو دروازه آلباسته 

رو باز کرد، حاال تقریبا 1۷ سال گذشته است.
کسی تصور نمی کرد لیونل مسی اینقدر زود وارث فوق العاده ای برای 
رونالدینیو لقب بگیرد، اما او برای الصاق به تاریخ حد و مرزی برای خود قائل نبود.
این تقویم نزدیک به دو دهه ای، بی تردید تا ابد مهم ترین دلیل برای 
پوشیدن لباس آبی اناری برای هواداران بارسلونا در سراسر جهان خواهد بود. اگر 
در روزهای ابتدایی هزاره جدید رئال مادرید با ستاره های کهکشانی خودش مانند 
رونالدو، روبرتو کارلوس، زیزو، لویس فیگو و ...  دمار از روزگار بارسلونا درآورده 
بود،  حاال این لیونل مسی بود که یک تنه تاریخ فوتبال اسپانیا رو از مرکز کشور 
به سمت شرق تغییر می داد.دوران طالیی لیونل مسی از چنین شبی آغاز شد؛ در 
دیداری که همه منتظر بودند رونالدینیو بارسلونا را نجات دهد، مسی رئال مادرید 
را بیچاره کرد.دیگر دلیلی برای تحقیر و شکست برابر رقیب دیرینه وجود نداشت. 
لیونل مسی در این 1۷ سال اینقدر دروازه رئال مادرید را باز کرد که حتی بعد 
از جدایی او نیز حتما این عبارت هشت حرفی، تا ابد بزرگ ترین کابوس لوس 

بالنکوس لقب خواهد داشت.
سال های فراموش نشدنی ال کالسیکو؛ نبرد با کریستیانو رونالدو و رقابتی 

که شاید همپا و حتی باالتر از جنگ جو فریزر و محمد علی کلی بود.
هر وقت می گفتند لیونل مسی تمام شده، او مثل یک شعبده باز، جادوی 
جدیدی از خود نشان می داد. در سال های میانی دهه ابتدایی هزاره جدید، این 
ستاره ریزنقش بازی به بازی همه را دریبل کرد تا با کنار زدن رونالدینیو، نقش 

اول تیکی تاکای برگرفته از فلسفه رینوس میشل لقب بگیرد.
اولین پیروزی بزرگ برابر کریستیانو رونالدو؛ لیونل مسی این بار با ضربه سر 
باالتر از ستاره های بلند قد منچستریونایتد قهرمانی را برای بلوگرانا به ارمغان آورد. 

این تیم تاریخ ساز نیز موفق به فتح شش گانه در سال 2009 شد.
از همان روزی که در دیدار مقابل ختافه از وسط زمین و مانند گل فراموش 
نشدنی مارادونا مقابل انگلیس همه بازیکنان حریف را جا می گذاشت، مشخص 
بود قرار نیست این نام به این زودی ها از دل تاریخ پاک شود. بارسلونا برای 
احیای غرور از دست رفته و سال ها تماشای موفقیت های دشمن همیشگی در 

اروپا، به یک جادوگر نیاز داشت و چه کسی بهتر از لیونل مسی.
اولین سری از شش گانه توپ طالی کینگ لئو؛ تماشای این تصویر روی سن 
از اسطوره آرژانتینی در سال های بعد تبدیل به عادت هواداران بارسلونا شده بود.
مقایسه کلکسیون افتخارات بارسلونا قبل و بعد از دوران حضور لیونل مسی، 
مانند یک اثر هنری صامت، دیگر نیازی به صداگذار و تدوین گر ندارد. البته بارسلونا 
در طول تاریخ ستاره های مشهور و بزرگی مثل یوهان کرویف، روماریو، ژاوی، 
رونالدینیو، آندرس اینیستا و نام های بزرگ دیگری هم در اختیار داشته، اما بی تردید 
این لیونل مسی است که وارث لقب مهم ترین ستاره تاریخ این باشگاه خواهد بود.
شبی که نفر به نفر ستاره های رئال مادرید را در برنابئو از پیش رو برداشته 

و دروازه ایکر کاسیاس را طبق یک عادت دیرینه باز کرد.
فقط به این آمار و ارقام حیرت انگیز دقت کنید؛ 10 اللیگا، هفت سوپرکاپ 
اسپانیا، هفت کوپا دل ری، چهار لیگ قهرمانان، سه سوپرکاپ اروپا و سه جام 
باشگاه های جهان. کینگ لئو شش بار فاتح توپ طال و شش بار نیز برنده جایزه 
کفش طال شده و احتماال به زودی برای هفتمین بار جایزه نشریه فرانس فوتبال 

را البته در لباس تیم دیگری به جز بارسلونا از آن خود خواهد کرد.
تیم زخم خورده لوییس انریکه در اواسط فصل، با درخشش رویایی مثلث 
MSN دوباره موفق به فتح سه گانه شد و بی تردید مثلث مسی، نیمار و لوییس 

سوارز نقش اصلی را در این موفقیت تاریخی ایفا کرد.
قهرمانی بارسلونا در لیگ قهرمانان با ظهور او از یک به پنج رسید، اختالف 
فاحش در فتح اللیگا با رئال مادرید خیلی کم شد و بارسلونا در ال کالسیکوهای 
پیش رو از رقیب پیش افتاد. لیونل مسی خیلی زود عنوان بهترین گلزن این رقابت 

دیرینه را هم از آن خود کرد و دو دهه بالی جان رقیب لقب گرفت.
لحظه ای که مغرورانه لباس شماره 10 خود را در برنابئو و در دقیقه 93 
به هواداران رئال مادرید نشان داد؛ لیونل مسی یک تنه غرور زخم خورده یک 

ایالت را ترمیم کرد.
تاریخ  بهترین گلزن  بازیکن،  ترین  پرسابقه  باشگاه،  تاریخ  بهترین گلزن 
اللیگا و ... کلکسیون افتخارات لیونل مسی به قدری گسترده است که حتی مرور 
فهرست وار آن هم کار راحتی نیست. اما حاال داستان افسانه ای و باشکوه او در 

لباس بلوگرانا تمام شده است.
جشن شادی فراموش نشدنی مسی بعد از حماسه برابر پاری سن ژرمن، 
شاید خالصه ای از این سال های ماندگار در تاریخ بارسلونا باشد؛ انگار خدای 

فوتبال در مقابل بندگان خود فریاد شادی سر داده است.
دلیلش شاید چندان هم پیچیده نیست؛ اگرچه خوان الپورتا نتوانست وعده 
های انتخاباتی خود را عملی کند و اشتباهات افتضاح جوزپ بارتومئو پاک شدنی 
نبود، پس در نهایت این روند منجر به جدایی بهترین بازیکن تاریخ بارسلونا در 
تابستان سال 2021 شد؛ اتفاقی که البته یک سال قبل هم فاصله ای تا وقوعش 
وجود نداشت.آخرین توپ طال در لباس بارسلونا با اختالفی نه چندان زیاد با ویرژیل 
فن دایک. حاال هفتمین جایزه در ماه دسامبر در لباس تیم دیگری به مسی اهدا 
می شود.اما احتماال هواداران بارسلونا ترجیح می دهند این ساعات تلخ را به مرور 
روزهای درخشان هنرنمایی لیونل مسی در نوکمپ بپردازند، تا این جنگ های 

فرسایشی با مدیریت در سال های پایانی.
حذف های مکرر از لیگ قهرمانان و تصاویری مغموم از چهره لیونل مسی، 
در برابر این همه سکانس هایی از فریاد شادی این فوق ستاره 3۴ ساله را می 

توان به هیچ انگاشت
وقتی ال دیگو جان خود را از دست داد، تاثیر این فوق ستاره در باشگاه 
ناپولی به قدری زیاد بود که اسم استادیوم این باشگاه از سن پائولو به دیگو آرماندو 
مارادونا تغییر کرد.  شاید حتی اگر اسم شهر ناپل هم به مارادونا تغییر می کرد، 
کسی چندان متعجب نمی شد. اما لیونل مسی نیز در گوشه دیگری از اروپا چنین 

اثری در فوتبال اسپانیا از خود بر جای گذاشت.
سکانس پایانی این روایت هرگز مطابق میل هواداران بلوگرانا پیش نرفت؛ 

اما لیونل مسی مانند یک قدیس این باشگاه را ترک خواهد کرد.
اما حاال هر چقدر هم تلخ و غیرقابل باور، دیگر لحظه وداع هواداران بارسلونا 
با این ستاره بزرگ فرا رسیده است. در حالیکه به نظر می رسید قرارداد مسی 
تمدید می شود، به یکباره خبر جدایی او از بارسا منتشر شد. شاید قوانین اللیگا 
اجازه ندهد شماره 10 متعلق به مسی برای همیشه بایگانی شود، اما این عدد در 
شرق سرزمین ماتادورها و در سلول به سلول این تیم پرهوادار، تا ابد به نام یک 

نفر ثبت خواهد شد؛ لیونل آندرس مسی.

باشگاه  اینکه  وجود  با 
پرسپولیس درگیر بحران مالی 
بزرگی شده است، اما مدیران 
این باشگاه برای حل این بحران ها حساب 
ویژه ای روی پاداش آسیایی باز کرده اند.

لیگ  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بیستم درحالی برای پرسپولیس به پایان 
با وجود همه پستی  تیم  این  رسید که 
بلندی ها و بحران های مالی که داشت، 
جام  قهرمانی را برای پنجمین بار باالی 
سر برد و افتخار دیگری برای هوادارانش 
قهرمانی  این  کسب  اما  کرد  کسب 
بدهی های سنگینی به پرسپولیس تحمیل 
کرد و کسی دقیق نمی داند این بدهی ها 

چطور قرار است بازپرداخت شود.
کجا  از  پرسپولیس  مالی  بحران 

شروع شد؟
باشگاه پرسپولیس در آبان 139۸ 
حسن  محمد  مدیریت  دوره  در  و 
تمام  قرارداد  یک  طی  انصاری فرد، 
فضاهای درآمدزایی و رسانه ای خود را به 
شرکتی به عنوان کارگزارش واگذار کرد 
تا این شرکت منابع مالی الزم را برای 
باشگاه تامین کند. با توجه به اینکه در 
قرارداد اولیه »کف قراردادی« به عنوان 
حداقل الزام پرداختی از کارگزار تعیین 
برای  تعهدی  هم  کارگزار  بود،  نشده 
تا  نهایت  در  و  نمی دید  پول  پرداخت 
اردیبهشت سال 1399، فقط 2 میلیارد 
به عنوان درآمد  و ۷00 میلیون تومان 
به باشگاه پرداخت کرد. در واقع یعنی 
نوزدهم و در شرایطی  لیگ  در کوران 
بازیکنانش را  باید مطالبات  که باشگاه 
اینکه  تا  نشد  حاصل  درآمدی  می داد، 
باشگاه به دنبال فسخ قرارداد رفت اما در 
نهایت با امضای الحاقیه جدیدی قرارداد 

همکاری ادامه پیدا کرد.
و  پرسپولیس  جدید  قرارداد  در 
کارگزار، کف قرارداد 110 میلیاردی به 
صورت ناخالص برای باشگاه تعیین شد 
توافق  با  مبلغ  این  از  زیادی  بخش  اما 
طرفین پیش از شروع فصل جدید )مهر 
1399( پرداخت شد تا باشگاه بتواند بخش 

زیادی از مطالبات بازیکنان و بخشی هم 
از مطالبات برانکو را بپردازد. این یعنی به 
خاطر اینکه در 9 ماه ابتدایی همکاری 
چندانی  درآمد  کارگزار،  و  پرسپولیس 
بود  مجبور  باشگاه  بود،  نشده  حاصل 
بیستم،  لیگ  برای  تعهد شده  درآمد  از 
را  نوزدهم  لیگ  در  باشگاه  هزینه های 
بپردازد. همین امر هم باعث شد زمانی 
که جعفر سمیعی مدیریت باشگاه را بر 
عهده گرفت، متوجه شود بخشی زیادی 
از تعهدات کارگزار )که تنها منبع درآمد 
باشگاه است( هزینه فصل قبل شده و 
پرسپولیس با منابع مالی اندکی باید لیگ 

بیستم را سپری کند.
پرسپولیس برای لیگ بیستم چقدر 

قرض گرفت؟
و  کارگزار  قرارداد  به  توجه  با 
پرسپولیس و عمال بسته بودن راه های 
درآمدزایی باشگاه، در زمان جعفر سمعی، 
تامین  برای  شد  مجبور  پرسپولیس 
به  را  مبالغی  بیستم،  لیگ  هزینه های 
مختلف  شرکت های  از  قرض  صورت 
بگیرد تا پس از وصول پاداش آسیایی، 
مدیران  شود.  پرداخت  بدهی ها  این 
بارها  در مصاحبه های خود  پرسپولیس 
با  عمال  را  بیستم  لیگ  کردند  تایید 
کرده اند  سپری  شده  قرض  پول های 

به صورت  دقیقی  مبلغ  امروز  به  تا  اما 
رسمی اعالم نشده است اما یک بار در 
برنامه شب های فوتبالی شبکه ورزش، 
ابراهیم  از  برنامه  مجری  که  زمانی 
پرسپولیس  باشگاه  شکوری سخنگوی 
فکری  »آیا  که  کرد  سوال  پرسپولیس 
برای پرداخت قرض های ۶0 میلیاردی 
شده است، یا خیر؟« مقروض شدن ۶0 

میلیاردی را رد نکرد.
می شود  آسیایی  پاداش  با  واقعا 

بدهی ها را پرداخت کرد؟
درباره میزان دقیق پاداش آسیایی 
پرسپولیس اعداد مختلفی مطرح می شود 
مدیران  رسمی  اظهارات  آخرین  در  اما 
برنامه  در  شکوری  ابراهیم  باشگاه، 
فوتبال برتر اعالم کرد با توجه به پنج 
لیگ  جدید  فصل  در  پرسپولیس  برد 
قهرمانان آسیا و حضور این تیم در فینال 
فصل گذشته، پاداش آسیایی پرسپولیس 
حدود 3 میلیون دالر است و این مبلغ 
قابل  آمریکا  به خاطر تحریم های  فعال 

وصول نیست.
پاداش  از  درحالی  پرسپولیسی ها 
پرداخت  ضمانت  عنوان  به  آسیایی 
صحبت  شده  انجام  که  قرض هایی 
می کنند که با یک حساب و کتاب ساده  
مشخص می شود با این مبلغ نمی توان 

تمام قرض های باشگاه را پرداخت کرد. 
در صورت رفع تحریم ها، پرسپولیس بر 
اساس حکم فیفا باید حدود ۷00 هزار دالر 
این پاداش را به کالدرون بدهد و باقیمانده 
پول را به ایران بیاورد تا بدهی های خود را 
پرداخت کند. درست است که این روزها 
قیمت دالر در بازار آزاد حدود 2۵ هزار 
با  کمی  که  کسی  هر  اما  است  تومان 
اقتصاد ایران آشنا باشد به خوبی می داند 
در صورت لغو تحریم ها )که پرسپولیس 
در این صورت می تواند به پاداش آسیایی 
دسترسی داشته باشد( شاهد ریزش قیمت 

دالر در بازار خواهیم بود.
باشد  قرار  اگر  دیگر  عبارت  به 
پرسپولیس دالرهایش را به ریال تبدیل 
و به ایران منتقل کند، احتماال با مبالغی 
بسیار کمتر از نرخ 2۵ هزار تومان باید 
دالرها را به ریال تبدیل کند. این یعنی 
آنچه مدیران پرسپولیس هر روز به آن 
تکیه می کنند و صحبت از پاداش آسیایی 
می کنند، احتماال کفاف قرض های چند 
ده میلیاردی پرسپولیس را نمی دهد. مگر 
تحریم  شرایط  در  پرسپولیسی ها  اینکه 
راهی برای دریافت پولشان را پیدا کنند تا 
این پاداش پس از تبدیل به ریال افزایش 
پیدا کند که تاکنون ممکن نبوده و بعید 

به نظر می رسد.

پاداش آسیایی نرسیده تمام می شود؛

قهرمان لیگ اسیر مشکات مالی!

این  در  استقالل  گفت:  استقالل  پیشکسوت 
باید  خوزستان  فوالد  با  بازی  تا  باقیمانده  روز  چند 
این  آمادگی کامل در  با  تا  را حفظ کند  تمرکز خود 
جدال حساس به میدان رود. هواداران استقالل سال 
سختی را پشت سر گذاشته اند و منتظر قهرمانی تیم 

هستند. محبوبشان 
اظهار  بیانی  شاهین  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
داشت: استقالل برای رسیدن به فینال راه سختی را 
پشت سر گذاشت، آنها توانستند در یک بازی نزدیک و 
فشرده به پیروزی رسیده و در یک قدمی جام قرار بگیرند.

وی افزود: استقالل نباید این فرصت بزرگ را برای 
گرفتن جام از دست بدهد، فصل گذشته آبی پوشان چنین 

شرایطی را داشتند اما به تراکتور باختند و از قهرمانی 
محروم شدند ولی این بار شرایط فرق می کند و آنها باید 

جام را به هواداران خود هدیه کنند.
پیشکسوت استقالل با اشاره به دیدار مقابل گل 
گهر خاطرنشان کرد: در نیمه دوم استقالل با تغییراتی 
که در روند تاکتیکی خود به وجود آورد عملکرد بهتری 
را از خود به نمایش گذاشت که حاصل آن دو پنالتی به 

سود این تیم بود.
 بیانی تصریح کرد: وریا غفوری با اعتماد به نفس دو 
بار گلزنی کرد تا نشان دهد یکی از بهترین پنالتی زن های 
فوتبال ایران است. در بازی های حساس به ثمر رساندن 
دو پنالتی کار هر بازیکنی نیست و با تجربه های تیم 

می توانند چنین کاری را انجام دهند.
وی تاکید کرد: اگرچه استقالل در فینال دو بازیکن 
خود را در اختیار ندارد اما بازیکنان دیگر این توانایی 
را دارند که جای خالی سید حسین حسینی و محمد 

دانشگر را پر کنند.
پایان گفت: استقالل  بازیکن اسبق استقالل در 
با فوالد خوزستان  بازی  تا  باقیمانده  روز  این چند  در 
باید تمرکز خود را حفظ کند تا با آمادگی کامل روحی 
و روانی در این جدال حساس به میدان رود. هواداران 
استقالل سال سختی را پشت سر گذاشته اند و منتظر 
قهرمانی تیم محبوبشان هستند و بازیکنان این مهم را 

به آنها بدهکار هستند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۴00/2۷21 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض بالمعارض متقاضی خانم زهرا نادعلی زاده فرزند رمضان در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 30۴/30 مترمربع قسمتی از پالک ۷۷ فرعی 
از 1۸ اصلی- به شماره کالسه 99/۷۷۷ واقع در اراضی نقاش محله بخش 1۷ ثبت بهشهر 
محرز گریده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۴ آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.شناسه آگهی 11۷2۴1۶
تاریخ انتشار نوبت اول 1۴00/0۵/1۶
تاریخ انتشار نوبت دوم 1۴00/0۵/30

محمدمهدی قلیان-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
هیات  مورخ 1۴00/0۴/1۴  شماره 12001۴۶1  رای  رسمی:برابر  سند  فاقد  ساختمانهای 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت نکا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای سید 
سعیدصالح نژادقلعه سری به شماره ملی 00۵۸3۷۴33۵3 فرزند رحیم در ۵ دانگ و 2۴ 
سیرو ۸ مثقال مشاع عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 230/2۴ مترمربع پالک 2۸—اصلی به کالسه ۸۵/99 واقع در اراضی نکا بخش 
9 ثبت نکا که مقدار1۵ سیر و ۸ مثقال مشاع عرصه وقف می باشد خریداری شده از خانم 

شهناز اتکا محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  
دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.شناسه آگهی 11۶۶۷۷۸
تاریخ انتشار اول : 1۴00/0۵/02

تاریخ انتشار دوم : 1۴00/0۵/1۶ 
امیرخندان رباطی-سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

اگهي فقدان سندمالکیت شش سهم مشاع ازیازده  سهام ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک 1۵۶۴واقع درشهربرا زجان بخش سه بوشهراقاي عبدالرحیم پاپري برجسته باارائه 
دوبرگ استشهاد محلي مدعي است سندمالکیت شش سهم مشاع از یازده سهم سهام 
ششدانگ یک قطعه زمین پالک 1۵۶۴ واقع درشهربرازجان بخش سه بوشهردردفترامالک 
برجسته صادروتسلیم  پاپري  اسمعیل  اقاي محمد  ثبت 1120بنام  جلد9صفحه 13۷ذیل 
گردیده است و بموجب سندقطعي۴3۵ ۵3-13۸9/3/۶دفتر10برازجان به عبدالرحیم پاپري 
برجسته(طي مشروحه شماره  پاپري  عبدالرحیم  )اقاي  است سپس  یافته  انتقال  برجسته 
1۴00/111/۷31۵-1۴00/۴/23اعالم نموده که سندمالکیت دراثرجابجایي مفقودگردیده 
است ودرخواست صدورالمثني سندمالکیت مذکور رانموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک 
اصالحي ماده120ائین نامه قانون ثبت اعالم میشود که هرکس  نسبت به ملک مورداگهي 
معامله اي نموده ویامدعي وجودسندمالکیت نزدخودمیباشد تاده روزپس ازانتشاراین اگهي 
به اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان دشتستان مراجعه واعتراض خودراضمن ارائه اصل 
سندمالکیت ویا سندمعامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرراعتراضي نرسدویادرصورت 
اعتراض اصل سندارائه نشودالمثني سندطبق مقررات صادروبه متقاضي تسلیم خواهدشد-
مهردادپرنیان خوي رئیس واحدثبتي اداره ثبت اسنادوامالک برازجان ازطرف امیرهوشنگ 

کرم پور-تاریخ انتشار1۴00/۵/1۶-م الف 30۸

جام شگفتی ها ادامه دارد...

بیانی: هوادارن منتظر قهرمانی تیم محبوبشان هستند!
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سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

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

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

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

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

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

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

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

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

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

مدیر  نان:  جوا دنیای 
گفت:  برین  صا ت  ا ر نتشا ا
ی  ح ها طر با  ن  ما همز
در  مردم  حضور  کتاب  فروش  فصلی 
کالبد  می شود  موجب  کتابفروشی ها 
شود؛  تقویت  بفروشی ها  کتا ضعیف 
زیرا حضور آنها باعث ایجاد ارتباط بین 

کتابفروش و مخاطب می شود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
یارانه  هدفمندکردن  برای   139۴ سال 
نشر طرح های فصلی فروش کتاب را 
آغاز کرد؛ در این طرح ها کتابفروشی ها 
می توانند روی فروش کتاب به خریداران 
تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده شده 
را از وزارت خانه دریافت کنند. در این 
فروش  های  طرح  نام  با  که  ها  طرح 
یارانه  توزیع  اند،  شده  مشهور  فصلی 
که  هایی  کتابفروشی  طریق  از  کتاب 
انجام  باشند  داشته  را  الزم  شرایط 
می شود که آن ها می توانند کتاب های 
خود را که با شرایط تعیین شده مطابقت 

داشته باشند به خریداران بفروشند.
فصلی  طرح   1۷ از  بیش  تاکنون 
دوره  هجدهمین  و  شده  برگزار  کتاب 
طریق  از  کتاب  یارانه  توزیع  طرح 
کتابفروشی ها )طرح های فصلی فروش 
کتاب  نه  »تابستا عنوان  با   ، کتاب(
مردادماه،  پانزدهم  تا  نهم  از   »1۴00
سراسر  کتابفروشی های عضو طرح  در 

کشور برگزار می شود. 
 1۴00 کتاب  تابستانه  طرح  در 
جمعه  فردا  تا  نند  می توا ران  خریدا
به  مراجعه  با  ه(  دما مردا پانزدهم  (
سقف  تا  طرح،   عضو  کتابفروشی های 
عمومی،  کتاب های  تومان  هزار   200
کودک و نوجوان و دانشگاهی را با یارانه 

20 درصدی بخرند. اسامی و مشخصات 
کتابفروشی های عضو طرح به تفکیک 
طرح های  سایت  روی  بر  استان  هر 

فصلی قابل مشاهده است.
انتشارات  مدیر  توکل  محمدرضا 
صابرین در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی 
اجرای  کردن  ارزیابی  مثبت  با  ایرنا 
طرح  تابستانه کتاب 1۴00 در خصوص 
برگزاری طرح های توزیع یارانه کتاب از 
طریق کتابفروشی ها )طرح های فصلی 
فروش کتاب( بیان کرد: با توجه به اینکه 
قیمت کتاب طی یکسال و نیم اخیر به 
صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده 
است؛ افزایش سقف خرید کتاب برای 
اقدام  و  بوده  ضرورت  یک  مخاطبان 
واقع بینانه ای از سوی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی است.
اظهار  صابرین  انتشارات  مدیر 
کردن  برابر  نیم  و  یک  البته  داشت: 
بودجه طرح نسبت به سال گذشته یعنی 
تعداد کسانی که می توانند در این طرح 
امکان  از  اما  است  ثابت  کنند  شرکت 

خرید بیشتری برخوردار هستند.

اشاره  با  صابرین  انتشارات  مدیر 
در  خرید  میزان  آمار  بررسی  لزوم  به 
در  کتاب  فروش  فصلی  طرح های 
خوب  کرد:  اظهار  گذشته،  دوره های 
امکان  این  آمار  از  استفاده  با  که  بود 
که  افرادی  تعداد  بر  که  داشت  وجود 
افزوده  کنند  استفاده  طرح  از  بتوانند 
شود تا جمع گسترده تری از مردم از آن 

بهره مند شوند.
فصلی  طرح های  کرد:  تاکید  وی 
بحث  به  بیشتری  توجه  کتاب  فروش 
تاثیر  و  می کند  جلب   را  کتاب  خرید 
و  داشته  سال ها  این  طول  در  خوبی 
معتقدم که باید به این اقبال عمومی با 

افزایش بودجه پاسخ داد.
طرح های  اینکه  بیان  ضمن  او 
فصلی فروش کتاب در طول سال های 
اخیر از بهترین اقدامات وزارت فرهنگ 
عنوان  است،  بوده  اسالمی  ارشاد  و 
فرصت  این  از  می توانند  مردم  کرد: 
نیاز  مورد  کتاب های  و  کنند  استفاده 
خریداری  خودشان  انتخاب  با  را  خود 
در  مردم  حضور  باعث  همچنین  کنند 

کتابفروشی ها می شود.
در  مردم  حضور  وی  گفته  به 
کالبد  می شود  موجب  کتابفروشی ها 
زیرا  تقویت شود  کتابفروشی ها  ضعیف 
حضور آنها باعث پیوند و ایجاد ارتباط 
و  می شود  مخاطب  و  کتابفروش  بین 
تاکنون هم موجب رشد رابطه مردم با 

کتابفروشی ها شده است.
بر  ادامه  در  انتشارات  مدیر  این 
فصلی  طرح های  بودجه  افزایش  لزوم 
شد:  یادآور  و  کرد  تاکید  کتاب  فروش 
با توجه به اثرگذاری و استقبال مردم از 
این طرح ها بودجه کنونی محدود است 
فروش  فصلی  طرح های  که  حالی  در 
اصولی ترین  و  بهترین  از  یکی  کتاب 
به  نشر  صنعت  از  حمایت  روش های 

صورت غیرمستقیم است.
توکل همچنین اجرای این طرح ها 
برای  قوی  انگیزه  یک  مردم  برای  را 
خرید کتاب دانست و گفت: بهتر است 
شرایطی مهیا شود که اجرای طرح های 
فصلی فروش کتاب به صورت تخصصی 

و موضوع

لزوم افزایش بودجه طرح های فصلی فروش کتاب

»خیابان هزاردرخت« منتشر شد
»خیابان  کتاب  جوانان:  دنیای 
هزاردرخت« نوشته نسیم خلیلی منتشر 

شد.
با  صفحه،   112 در  کتاب  این 
قیمت 30 هزار تومان با همکاری اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد 

و توسط نشر خزه منتشر شده است.
ن  با »خیا کتاب  معرفی  ر  د
می خوانیم:  ناشر  توسط  هزاردرخت« 
سرگشتگی  روایت  بلند،  داستان  این 
روز  هر  که  جهانی  در  ماست  و  من 
که  جوانی  دختر  می شود؛  غم انگیزتر 
در یک بیمارستان روانی در تهران کار 
می کند، رنجور از جهان، به یزد می آید 

و در پناه بادگیرها، در پناه سادگی و درستکاری آدم های شهر، در نامه هایی 
گاه پر از امید و گاه پر از تلخی، از نوستالژی و گذشته و روزهای دانشجویی، 
از غم و شادی با مخاطب خود حرف می زند؛ خواننده  کتاب از دل این نامه ها، 
هم به یزد و کوچه ها و جهان آدم هایش سفر می کند، هم به تاریخ و هم 

به عاشقانه های انسان معاصر، عاشقانه هایی که هنوز می توانند زیبا باشند.
نسیم خلیلی دانش آموخته  دکتری تاریخ ایران از دانشگاه الزهراست و 
سال ها در عرصه  مطبوعات قلم زده است. از خلیلی تا کنون پنج عنوان کتاب 
تاریخی و 12 عنوان کتاب داستانی منتشر شده که از میان آن ها مجموعه  
داستان »گلی روی داشبورد« و کتاب پژوهشی »طالی سیاه در مس داستان« 

در نشر خزه منتشر شده است.

چاپ خاطرات رزمنده عراقی 
عضو قرارگاه ِسّری جنگ تحمیلی

سیدرسول  ن:  نا ا جو نیای  د
موسوی)مجمد موسوی( عراقی االصل، 
اهل العماره عراق است که در دوران 
ِسّری  »قرارگاه  رزمنده  مقدس  دفاع 
جمهوری  پاسداران  سپاه  نصرت« 
اسالمی ایران بود و در اردوگاه »موصل 

2« دوران اسارت خود را سپری کرد.
باال  مرا  که  »زمینی  کتاب   
سرافراز  آزاده  شفاهی  خاطرات  برد« 
نویسندگی  به  موسوی  سیدرسول 

محبوبه سادات رضوی نیا است.
)مجمد  موسوی  رسول  سید 
العماره  موسوی( عراقی االصل، اهل 
عراق است که در دوران دفاع مقدس 

رزمنده »قرارگاه ِسری نصرت« سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران بود و 
در اردوگاه »موصل 2« دوران اسارت خود را سپری کرد. کتاب خاطرات این 

رزمنده از سوی انتشارات سوره مهر به تازگی رونمایی شده است.
*اطالعاتی از قرارگاه به کلی سری

*نباید از این فرمانده اسمی برده می شد
در بخشی از این اثر می خوانیم: »...این روزها ستاره های حلبی زیادند. 
سوپراستارها هم؛ اما مردهایی را از جنس ستاره، که کم و بیش در گذر زمان 
رنگ گمشدگی گرفته اند، دیگر شاید به ندرت بشود با چشم معمولی دید. 
سال های خیلی دور به دوستی مان گرفتیم و حاال کمی فقط کمی آن هم 

در نظر عده انگشت شماری از ما آشنا می آیند.
) سیدرسول موسوی( مجاهد عراقی، را نمی شناختم و اعتراف می کنم 
اصال به ذهنم خطور نمی کرد یک روز بخواهم روزهای زندگی چنین آدمی 
را این طرف و آن طرف کنم و حتی قالبی از جنس نوشته های کاغذی برای 
آن ها بگیرم. زمانه اش که دستم آمد و شد صفحات کتابی که نوشتم، تازه 
فهمیدم هنوز هم انسان هایی همین حوالی پیدا می شوند که نفس می کشند 
و جنس شان در مقایسه با انبوه مجسمه های گوشتی دور و برمان آن قدر 
ها توفیق دارد که بشود مثل یک ستاره، نقش و نگار کارهایی را که کرده اند 

جلوی چشم بگذاریم و برای راهی که می رویم نشانه کنیم و...«

نخستین شماره »نوشتار« رسید
دنیای جوانان: نخستین شماره مجله »نوشتار« ویژه کتاب، نشر و ترویج 

گفتمان علم منتشر شد.
انتشارات  روابط عمومی سازمان  از  نقل  به  دنیای جوانان  به گزارش 
جهاددانشگاهی، این مجله که تاکنون دو پیش شماره از آن نیز منتشر شده به 
تحلیل، بررسی و نقد فرآیندهای موجود در حوزه کتاب، نشر و ترویج گفتمان 

علم اختصاص دارد.
در هر شماره از این مجله در قالب پرونده ویژه، آثار یکی از اندیشمندان 
معاصر نقد و بررسی می شود که شماره نخست مجله به آثار و پروژه فکری 

دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن پرداخته است.
سرمقاله این شماره با عنوان »تأملی درباره جهان اینترنتی، مطالعه و 
پریشان خاطری« تأمالتی را درباره وضعیت کنونی و پیش  روی مطالعه در 

جهان جدید شامل می شود.
استادان  با  تخصصی  مصاحبه های  مجله،  این  گفت وگوی  بخش  در 
دانشگاه ها و  ناشران دانشگاهی با عنوان های »فانتزی نشر دانشگاهی در علوم 
انسانی و اجتماعی«، »قانونی ۵0ساله اما ناشناخته«، »علم در خأل به وجود 
نمی آید«، »غفلت تاریخی از تدوین دستور زبان فارسی« و... انجام شده است.
در بخش کتاب شناسی این مجله تعدادی از تازه ترین کتاب های ایران 
و جهان به تفصیل معرفی شده است.»حکایت نقدی که خوب است اما برای 
همسایه«، »روشنفکری که دغدغه دین داشت«، »از مراسم های بی سروصدا 
تا حاشیه های دنباله دار« و »جنجالی ترین برندگان »نوبل« ادبیات« از جمله 

عنوان های بخش رویداد این مجله است.
مجله »نوشتار« با صاحب امتیازی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و 

مدیرمسئولی حامد علی اکبرزاده به صورت فصلنامه منتشر می شود.
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پروانه رسولی خوشبخت

افتتاح موزه باستان شناسی بم
 طی ۶ ماه آینده

دنیای جوانان: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان کرمان گفت:موزه باستان شناسی بم در وسعت حدود یک هزار و 200 
مترمربع در محل ساختمان پایگاه میراث جهانی بم طی ۶ ماه آینده به بهره 

برداری خواهید رسید.
فریدون فعالی روز پنجشنبه در جریان سفر به بم اظهارداشت: ایجاد 
یک مرکز آفرینش صنایع دستی به عنوان مکانی برای تولید و آموزش رشته 
های مختلف صنایع دستی الزم و ضروری است که با ایجاد آن کارگاه های 
مختلف صنایع دستی تجمیع می شود و هنرجویان فرصت آموزش رشته های 

مختلف را خواهند داشت.
وی افزود: برای احداث پروژه موزه باستان شناسی اعتبار ملی جذب 
کرده ایم و همزمان با این پروژه، بازسازی درگاه ورودی بم، قلعه دارستان 
، قنات ها و آموزشگاه صنایع دستی در دستور کار میراث فرهنگی و پایگاه 

جهانی قرار دارد  .
فعالی درباره شروع طراحی و ساماندهی قنوات اکبرآباد و قاسم آباد بروات 
و محیط پیرامون آن نیز توضیح داد: عملیات طراحی و ساماندهی محوطه 
پیرامون این قنات ها شامل مظهر قنوات و کوچه باغهای پیرامون، آغاز شده 
و به زودی عملیات اجرایی آن با مشارکت شهرداری بروات آغاز خواهد شد.

به دنبال سند گردشگری بم هستیم
فرماندار بم نیز اظهار داشت:پروژه های زیر ساختی، عمرانی و توسعه 
گردشگری در دستور کار فرمانداری، شورای اسالمی و شهرداری بم قرار 

دارد .
هادی شهسوار پور توضیح داد: به دنبال طرح سه تا پنج ساله سند 

گردشگری در بم توسط جهاد دانشگاهی هستیم.
وی ادامه داد: حوزه گردشگری به صورت بالقوه در بم وجود دارد از 
جمله وجود ارگ قدیم تاریخی ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و همچنین 
وجود قنوات ثبت جهانی، باغشهر بم و کویر که در حال ایجاد یک طرح 

گردشگری در آن هستیم .
خاک ریز فرهنگی بم در دستان شورای شهر

در ادامه رئیس شورای اسالمی شهر بم نیز خاطرنشان شد:بم با قدمت 
سه هزار ساله شهرنشینی که دارد به عنوان نگین کرمان می درخشد.

کریم غضنفرآبادی تاکید کرد: توسعه هر شهر در بحث گردشگری باعت 
افتخار آن مجموعه خواهد شد و ما در شورای شهر بم نیز از هر سرمایه گذار 

در جهت تقویت زیرساخت های گردشگری حمایت خواهیم کرد
ترین  در بحث گردشگری مهم  اشتغال  و  توسعه شهر  گفته وی  به 

مسئله است زیرا خاک ریز فرهنگی بم دست شورای اسالمی شهر است.
رئیس شورای اسالمی شهر بم گفت: بم را به عنوان تنها باغ شهر 

جهانی به جهانیان خواهیم شناساند.
واقع  کرمان  استان  مرکز  کیلومتری   19۵ فاصله  در  بم  شهرستان 

شده است.

درگذشت سیدعلی کرامتی مقدم
 بر اثر کرونا

کرامتی  سیدعلی  جوانان:  دنیای 
مقدم، نویسنده، شاعر و مدرس دانشگاه 
از  سالگی   ۴۸ در  کرونا  به  ابتال  اثر  بر 

دنیا رفت.
 انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی 
در این باره نوشت: »پس از ارتحال همکار 
اعضای  از  گلچین  دکتر  خانم  عزیزمان 
هیات علمی  دانشگاه تهران اینک کرونا 
استاد فعال و فرزانه دیگری را از جمع ما 

گرفت. دکتر سیدعلی کرامتی مقدم از اعضای فعال و پرشور انجمن معلمان 
زبان و ادبیات فارسی خراسان و دانشگاه فرهنگیان بود و در بیشتر رویدادهای 
مهم ادبی در این استان نقش داشت. انجمن زبان و ادبیات فارسی در گذشت 
این دو  همکار گرامی را به همه همکاران عزیز و خانواده محترم ایشان 
تسلیت عرض می کند و از درگاه خداوند متعال برای آن ها رحمت و مغفرت 

بیکران و  برای باز ماندگان  صبر  و سالمتی آرزو می کند.«
 سیدعلی کرامتی مقدم، شاعر، استادیار و مدرس دانشگاه فرهنگیان و 
رئیس انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی، 
متولد شهریور 13۵2 بود. از آثار او می توان به »از فراسوی حماسه تا بلندای 
عرفان«،  »نامه اهل خراسان )گزیده نظم و نثر پارسی(«، »نگاهی به مکاتب 
ادبی«، »نثرنویسی و آیین نگارش«، »مهارت های زبانی و نوشتاری )راه های 
زرد  کتاب  بر  »مقدمه  نوشتن(«،  و  خواندن  گفتن،  سخن  مهارت  تقویت 
هوار«، »تارک زیبا بر حلۀ دیب«، »نغمه های مرغ سحری«، »شبنم صبح 
آزادی«، »میاسای از آموختن یک زمان«، »سخن های بهتر ز یاقوت زرد«، 
»خردپیشه ای در ره تربیت«، »نگارش علمی«، »کلید گنج سعادت«، »صد 

قافله دل«، »پلی میان دو جهان« و »کلید دانایی« اشاره کرد.

 جشنواره بین المللی صنایع  دستی 
ایران که به میزبانی اصفهان برگزار شد، 
دیروز به کار خود پایان داد، رخدادی که با 
وجود محدودیت کرونایی، توانست بخشی 
از قابلیت ها، فرصت ها و چالش های این 

بخش را به منصه ظهور بگذارد.
 نخستین جشنواره بین المللی صنایع  
دستی ایران با مشارکت و حمایت وزارت 
صنایع   و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  
دستی به میزبانی اصفهان از 10 مرداد آغاز 
شد و دیروز 13 مرداد به کار خود پایان داد.
با توجه به فعالیت افزون بر ۶0 هزار 
هنرمند صنایع دستی در اصفهان)یک سوم 
فعاالن صنایع دستی جهان( این جشنواره 
در بخش های مسابقه بین المللی نشان 
دست خالق، نشان همای زرین، مسابقه 
فرش  طراحی  ملی  مسابقه  فرش،  ملی 
دستباف، مسابقه طراحی خالقانه صنایع 

دستی برگزار شد.
طراحی  ملی  مسابقه  همچنین 
پوشاک با صنایع دستی ، مسابقه بسته 
بندی صنایع دستی و مسابقه ملی استار 
تاپ های صنایع دستی با برگزاری کارگاه ها 
و نشست های علمی و تخصصی و اجالس 
شهرهای جهانی و ملی صنایع دستی به 
همراه نمایشگاه آثار هنرمندان با مشارکت 

وزارت میراث فرهنگی برگزار شد.
دستی  صنایع   بین المللی  جشنواره 
ایران بعد از جشنواره هفته صنایع دستی 
ایران، دومین رویداد مهم بین المللی ایران 

در سال 2021 به شمار می رود.
در این جشنواره دو گونه تقدیر در نظر 
گرفته شده است که یکی تندیس  همای 
زرین و دیگری نشان دست خالق است.

اساس  بر  زرین  همای  تندیس 
فرهنگ توجه به حقوق مالکیت معنوی 
از  یکی  بعنوان  خالق  دست  نشان  و 
عالی ترین نشان های حوزه صنایع  دستی 

به هنرمندان و فعاالن اهدا شد.
صیانت از فرهنگ و جهش اقتصادی 

با تقویت صنایع دستی
کرونا،  ویروس  شیوع  به  توجه  با 
رویداد  این  افتتاحیه  برنامه  از  بخشی 

بصورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.
این رخداد، با پیام ویدئویی علی اصغر 
مونسان  وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری 

و صنایع  دستی آغاز به کار کرد.
وی به اهمیت برگزاری رویدادهای 
بین المللی در حوزه صنایع دستی اشاره و 
بیان کرد: رخدادها به مثابه پیشران های 
تغییر وضعیت موجود به سمت وضعیت 
مطلوب می توانند بعنوان امکانی ارزشمند، 

ضمن ایجاد امید، تحوالت محسوس عینی 
را نیز به ظهور برسانند.

مونسان افزود: صنایع  دستی، امروز 
از  به عنوان یکی  یافته و  جایگاه مهمی 
مهمترین صنایع خرد و در برخی از رشته ها 
با  وسیعی  ارتباط  سبز،  صنایع  به عنوان 
توسعه پایدار پیدا کرده، بنابراین پرداختن 
به مباحث مرتبط با این صنعت از هر نوع 
می تواند تاثیری ژرف بر سرنوشت اقتصاد 
و اشتغال کشور در عین صیانت از فرهنگ 

بومی و سبک زندگی اصیل داشته باشد.
وی افزور: برگزاری این برنامه بزرگ 
تداوم رخدادهایی در  برای  آغازی  نقطه 

تغییرات مثبت آینده خواهد بود.
برای  می تواند  وی،آنچه  گفته  به 
صنعتگران صنایع دستی نویدبخش باشد 
گسترش  در  برنامه هایی  چنین  تاثیر 
مبحث  بویژه  اقتصادی  و  بازرگانی  دید 
در  داده  نشان  که  است  تجاری سازی 
سخت ترین شرایط امکان تولید و فروش 
داخلی را دارد و حتی در اندک زمانی راه 
خود را برای حضور در بازارهای خارجی 
صادرات  و  مستقیم  صادرات  بصورت 

چمدانی هموار می کند.
رت  ا ز و ستی  یع د صنا ن  و معا
صنایع   و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
دستی نیز در این نشست ویدئوکنفرانسی 
در سخنانی گفت: ایران کشوری با سابقه 
تاریخی و تمدنی واجد 29۶ رشته فعال 
صنایع دستی، 1۴ شهر و روستای جهانی 
و اشتغال 2.۵ میلیون نفر، آمادگی هر نوع 
همکاری برای ارتقای جایگاه صنایع  دستی 

در دنیا را دارد.
تعامل،  ایجاد  محمودیان،  پویا 
به  رسیدن  و  تجربه  تبادل  همفکری، 
جایگاه  ارتقای  برای  مشترک  همکاری  
برگزاری  هدف  را  جهان  دستی  صنایع  
»جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران 
کشوری  ایران  افزود:  و  کرد  «عنوان 

قدرتمند در حوزه صنایع دستی است و این 
توان را دارد که بعنوان عضوی مهم در 
شورای جهانی صنایع  دستی نقش آفرینی 
و  منطقه ای  مشترک  طرح های  و  کند 

بین المللی را انجام دهد .
مدیر  جوبرت«  »لیندی  همچنین 
از  یونسکو  رصدخانه  مدرس  و  موسس 
دانشگاه دیکتوریا ملبورن استرالیا که از 
سخنرانان حاضر در این کنفرانس بود به 
پیش روی  مشکالت  و  راه کارها  بررسی 

صنایع دستی در تمام کشورها پرداخت .
بر  موجود  چالش های  بیان  با  وی 
از صنایع  دستی  لزوم حفظ و نگهداری 
و هنرهای سنتی به منظور حفظ هویت 

و اشتغالزائی در تمام کشورها تاکید کرد.
او پرداختن به آموزش صنایع  دستی 
این صنعت  حفظ  برای  اصلی  زمینه  را 
این  در  پایدار کشورها  توسعه  و  گرانبها 

زمینه دانست.
 »اسامه استیتی« وزیر گردشگری و 
آثار باستانی کشور فلسطین هم در نشست 
روز سوم جشنواره ضمن ارائه تاریخچه 
فعلی  و همچنین وضعیت  صنایع دستی 
لزوم  بر  فلسطین  در کشور  این صنعت 
کشورهای  در  دستی  صنایع   از  حمایت 
مختلف و همکاری های بین المللی بیشتر 

در این زمینه تاکید کرد.
در این ویدئوکنفرانس 19 مهمان از 
کشورهای انگلیس، ازبکستان، چین، هند، 
تایلند، استرالیا، فلسطین، مالزی، سنگاپور 

حضور داشتند.
استاندار اصفهان نیز در این مراسم با 
اشاره به اهمیت اصفهان در حوزه صنایع  
جشنواره  این  برگزاری  گفت:  دستی 
می تواند  اصفهان  میزبانی  به  بین المللی 
به معرفی ظرفیت های این استان و سایر 
صنایع دستی  حوزه  در  ایران  شهرهای 

کمک کند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 

و رییس جشنواره بین المللی صنایع دستی 
ایران نیز در این نشست گفت: اصفهان 
مهد هنر است و سابقه طوالنی در تولید 

صنایع  دستی دارد.
فزود:  ا اصفهانی  نصر  علیرضا 
ظرفیت های بزرگی در ایران از جمله در 
اصفهان در حوزه صنایع دستی وجود دارد 
که می توان آنها را شناسایی و روز به روز 

به بالندگی آنها کمک کرد.
ویدئوکنفرانسی  نشست  این  در 
همچنین رییس اکو، رییس سابق شورای 
جهانی صنایع دستی و رییس منطقه آسیا 
و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع  دستی نیز 
هر کدام در سخنانی با ابراز خرسندی از 
برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی 
خواستار تداوم برگزاری چنین رویدادهای 
بین المللی با توجه به ظرفیت های ایران در 

حوزه صنایع دستی شدند.
برگزاری  روز  دومین  در  همچنین 
نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی 
ایران، برگزیدگان این جشنواره معرفی و 

تجلیل شدند.
 بر اساس اعالم دبیرخانه نخستین 
جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران، در 
این جشنواره از برترین های صنایع دستی 
در بخش های نشان دست خالق، تندیس 
همای زرین و مسابقات چهارگانه تجلیل 

شد.
 در سفر به گوشه و کنار اصفهان، 
این ›هنر‹ و ›هنرمند‹ است که تار و پود 
تنوع فرهنگی را درهم می آمیزد تا طیف 
گسترده ای از هنرهای دستی پدیدار شود.

۶0 هزار هنرمند صنایع دستی در 
اصفهان فعالیت می کنند.

شاید به همین دلیل است که اصفهان 
با دارا بودن یک سوم صنایع دستی جهان و 
نیمی از صنایع دستی کشور به ›شهر صنایع 

دستی جهان‹ مشهور است.
این غنای هنری و فرهنگی، ظرفیتی 
مهم است که می تواند سکوی پرش بلندی 
به سوی رونق اقتصادی و کاهش بیکاری 
در این استان باشد.شهر اصفهان در سال 
9۴ از سوی یونسکو بعنوان نخستین عضو 
شبکه جهانی شهرهای خالق )معتبرترین 
شبکه جهانی( در عرصه صنایع دستی و 
هنرهای مردمی معرفی شد و به عضویت 

این شبکه درآمد.
نخستین جشنواره بین المللی صنایع  
دستی ایران با مشارکت و حمایت وزارت 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به میزبانی اصفهان از 10 مرداد آغاز شد 

و دیروز 13 مرداد به کار خود پایان داد.

صنایع  دستی ایران، پیشران توسعه فرهنگی و اقتصادی

زل
ل ع

ص
ف

زنده یاد پرویز شاپور و پسرش کامیار شاپور
اختصاصی دنیای جوانان

نه صبح از تو رها می شوم
نه شب از تو

علی اکبر رشیدی

نه بیت های من از تو قوام می گیرند
تمام اهل غزل از تو وام می گیرند

دوچشم عاشق من از گناه لبریزند
نگاه می کنم و التیام می گیرند 

نگاه اول ودوم نگاه پشت نگاه
مرا به هر بهانه ، حالل و حرام ، می گیرند

نه صبح از تو رها می شوم نه شب از تو 
دو چشم تو که مرا صبح و شام می گیرند

به سمت تو چه کنم؟ نامه ای نمی آید 
کبوتران مرا پشت بام می گیرند

تمام اهل محل دشمنند با من وتو
به هر بهانه فقط انتقام می گیرند

نه شاعرم  بسرایم تو را ،  خود کلمات
به یاد تو که بیفتم نظام می گیرند
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کیل گمش در خانه هنرمندان روایت مي شود

و  نویسنده  ه،  پاکرا سیاوش 
منظومه   تئاتر،  خوش ذوق  کارگردان 
ولین  ا که  را  گیل گمش  باستانی 
شمار  به  جهان  اساطیری  منظومه  
اینستاگرام  می رود در صفحه رسمی 
و سایت خانه هنرمندان ایران منتشر 

خواهد کرد. این نویسنده و کارگردان تئاتر 
که پیش از این نمایش هایی چون المپ، تریو بدون هارمونی، کوررنگی 
و من را به صحنه برده است، این منظومه  غنی را که از برجسته ترین آثار 
ادبی-تاریخی جهان است، به صورت هفتگی روایت خواهد کرد. آسیه 
مزینانی مدیریت پروژه، مرتضی آکوچکیان طراحی گرافیک، لیال نقلی 
تنظیم ویدئوها برای IGTV و پیام الریان، انتخاب موسیقی و طراحی 
صدای این پروژه  شنیداری را که در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام 

خانه هنرمندان ایران قابل دریافت خواهد بود به عهده خواهند داشت.

به همین سادگي با مهراوه شریفي نیا

مهراوه شریفی نیا فیلم سینمایی 
رضا  سید  ساخته  سادگی،  همین  به 
میرکریمی را برای نابینایان توضیح دار 
کرد. گروه سوینا که پیش از این هم 
نابینایان  براي  را  بزرگي  فیلم هاي 

تازه ترین  در  حاال  بودند  کرده  توضیح دار 
همین  به  تحسین شده  فیلم  خود  فعالیت 
سادگي را در اختیار نابینایان قرار دادند و مهراوه شریفي نیا چهره اي است 

که این کار را انجام داده است. 
زی نوری،  افشین  چون  چهره هایي  با  هم  این  از  پیش  گروه  این 
شبنم مقدمی، احترام برومند، علیرضا شجاع نوری، پریناز ایزدیار، ستاره 
اسکندری، علیرضا آرا، سارا بهرامی، پرویز پرستویی، رخشان بنی اعتماد، 
صابر ابر، هوتن شکیبا، مهدي پاکدل و فرشته صدرعرفایی در قالب این 

برنامه، همکاري کرده بود.

اختالل در پخش کنسرت سوم ماه و نوا

حمید قنبری، نوازنده و پژوهشگر 
موسیقی درباره اختالل در پخش بخش 
سوم کنسرت های آنالین ماه و نوا با 
زیرساخت های  نبودن  فراهم  از  انتقاد 
کنونی  شرایط  در  گفت:  اعتماد  قابل 

حتی اندک فرصت های موجود را برای حفظ 
ارتباط مردم با موسیقی نباید از دست داد. 
در شرایطی که امکان برگزاری کنسرت با حضور مستقیم مخاطبان در 
سالن های اجرا مهیا نیست، به طور قطع دغدغه هنرمندان، حفظ ارتباط 
مردم با موسیقی است و از سوی دیگر عوامل اجرایی کنسرت های آنالین 
همدل با این دغدغه در تالش برای بهره برداری از فرصت های مجازی 
برای تقویت این ارتباط هستند. مردم با اختالالت گاه و بیگاه اینترنتی 
آشنا هستند. به این ترتیب وجود اختالل در پخش یک کنسرت آنالین 

برایشان عجیب نخواهد بود!
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فروش یک فیلم به خاطر نام کارگردان
جواد نوروزبیگي: خون شد فقط به خاطر مسعود 

کیمیایي فروش داشته است

محمد حسین زاده
ایــن روزهــا فیلــم ســینمایي خــون شــد، بــه کارگردانــي مســعود 
کیمیایــي و تهیه کنندگــي جــواد نوروزبیگــي بــه صــورت آنالیــن در 
حــال پخــش اســت و ایــن در حالیســت کــه فــروش مناســبي در زمان 
اکــران خــود در شــرایط کرونایــي نداشــت و حــاال بــه نظــر مي رســد 
ــه آن از ســوي مخاطــب صــورت  ــي ب ــم توجه ــن ه ــبد آنالی در س
ــروش  ــم ف ــن فیل ــده ای ــی، تهیه کنن ــواد نوروزبیگ ــت. ج ــه اس نگرفت
ــم را در اکــران ســینماها کــم  ــرای ایــن فیل ــی ب 200 میلیــون تومان
ــزان از  ــن می ــی، همی ــد اســت در شــرایط فعل ــد، بلکــه معتق نمی دان

ــام مســعود کیمیایــی بــوده اســت. فــروش هــم به خاطــر ن
ــرکار و موفــق  جــواد نوروزبیگــي کــه یکــي از تهیه کننــدگان پ
ــی  ــئله اصل ــد: مس ــوده مي گوی ــور ب ــینماي کش ــر س ــال هاي اخی س
ــا یکســان اســت و  ــه فیلم ه ــرای هم ــود ب ــرایط موج اینجاســت، ش
چــاره ای هــم نیســت، نمی تــوان بــا وجــود اینکــه ســینماها بــاز اســت 
فیلمــی را اکــران نکــرد. بایــد همین گونــه ادامــه دهیــم تــا ســینماها 
ــن  ــا ای ــدگان ب ــام تهیه کنن ــن بلکــه تم ــط م ــه فق ــد. ن ــرار بمانن برق
ــد  ــا بای ــم ام ــرر می کنی ــه ض ــم ک ــتند، می دانی ــر هس ــرایط درگی ش
بــرای روشــن نگه داشــتن چــراغ ســینماها حرکتــی انجــام می دادیــم. 
ایــن اتفــاق هــم شــامل حــال همــه ســازنده ها می شــود. چــون یــک 
رقــم حــدودی بــرای فــروش فیلمشــان درنظــر گرفتــه بودنــد ولــی، با 
شــرایطی کــه بــه وجودآمــد همــه چیــز به هــم خــورد. اما کســب وکار 

ــم. ــده بگیری ــم آن را نادی ماسینماســت و نمی توانی
ــده  ــن تهیه کنن ــای ای ــر از کاره ــی دیگ ــز، یک ــم بی همه چی فیل
اســت کــه اثــري پربازیگــر مي باشــد و در جشــنواره بســیار موردتوجــه 
قــرار گرفــت. نوروزبیگــي دربــاره اکــران ایــن فیلــم مي گویــد: تصمیم 
اکــران بی همه چیــز، در اختیــار پخش کننــده اســت وگرنــه بــرای مــن 
تفاوتــی نــدارد. او تصمیــم می گیــرد کــه فیلــم را چــه زمانــی اکــران 
کنــد. ولــی ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بی همه چیــز امســال اکــران 
ــه خون شــد  ــري نســبت ب ــروش بهت ــز ف ــدوارم بي همه چی شــود. امی
داشــته باشــد چــرا کــه بــه نظــرم تــا آن زمــان قطعــا مــردم بیشــتری 

واکســینه شــدند و از حضــور در ســینماها اســتقبال خواهنــد کــرد.
ــر  ــک اث ــت ی ــه پش ــی ک ــر زمان ــی ه ــعود کیمیای ــم مس اس
بــوده فــروش خوبــی را بــرای فیلــم رقــم زده اســت. امــا چــرا ایــن 
ــزان  ــم می ــد: نمی گوی ــي مي گوی ــت!؟ نوروزبیگ ــرده اس ــار کار نک ب
۸۵00 مخاطــب بــرای ایــن فیلــم رضایت بخــش اســت، امــا همیــن 
ــینما  ــه س ــه ب ــد ک ــی بودن ــای کیمیای ــتداران آق ــم دوس ــداد ه تع
آمدنــد. ولــی دیگــر افــرادی کــه بــه ســینما عالقــه دارنــد، منتظــر 
اکــران آنالیــن ماندنــد. اکــران آنالیــن هــم کــه شــروع شــد، فیلــم 
ــه هرحــال دوســتداران ســینما آن را  ــا ب ــه قاچــاق شــد ام بالفاصل
ــا  ــد. در مجمــوع نیــز نمی توانیــم بگوییــم کــه فیلــم ب تماشــا کردن
ــروش  ــدر ف ــا چق ــه فیلم ه شکســت مواجــه شــده اســت، مگــر بقی
داشــته اند. فقــط فیلــم ســینمایی دینامیــت، فــروش خوبــی داشــته 
اســت کــه فکــر می کنــم آن هــم باتوجــه بــه تخمیــن ســازندگانش 
بــا شکســت مواجــه شــده اســت. تمــام فیلم هــا بــه همیــن وضعیــت 
ــی در  ــه، موفقیت ــنای پروان ــد ش ــی مانن ــی فیلم ــدند، حت ــار ش دچ
ــن در دو  ــران آنالی ــا در اک ــاورد ام ــه دســت نی ــینمایی ب ــران س اک
ــر  ــه فک ــی ک ــورد. در حال ــم خ ــرای آن رق ــژه ای ب ــات وی روز اتفاق
می کنیــم اکــران آنالیــن بــد اســت، ممکــن اســت ایــن اکــران روی 
یــک فیلــم مثــل شــنای پروانــه جــواب دهــد. بایــد یــک کارشناســی 
درســت انجــام شــود تــا ســینما را نجــات دهیــم و مخاطــب دوبــاره 
بــه ســینما بازگــردد. چــون عــدم ورود تماشــاگر بــه ســینما صدمــات 
ــم کــه در  ــد فرامــوش کنی ــن را نبای ــادی دارد. ضمــن اینکــه ای زی
ــا  ــی دارد. تهیه کننده ه ــرایط خاص ــت ش ــون کپی رای ــورما قان کش
ــد، امــا چــون هیــچ راه قانونــی  همیشــه پیگیــر ایــن موضــوع بودن
بــرای حمایــت از مــا وجــود نــدارد، عــادت کرده ایــم ســکوت کنیــم. 
همــه مــا هــم بارهــا ایــن آســیب را دیده ایــم چــون قانــون درســت 
و حمایــت کننــده ای نداریــم. در نتیجــه فیلم هــا بــه راحتــی پخــش 
ــن  ــان ســینمایی نتوانســتند کاری در ای ــران و متولی می شــود و مدی
خصــوص انجــام دهنــد. حتــی پلیــس فتــا هــم نمی توانــد بــه ایــن 

موضــوع ورود پیــدا کنــد.
ــا  ــده در بخــش دیگــري از صحبت هــاي خــود ب ــن تهیه کنن ای
ــاره اینکــه چطــور مجــاب مي شــود کــه فیلمــي  دنیــاي جوانــان درب
ــورد  ــن م ــت، ای ــه اس ــن فیلمنام ــار م ــد: معی ــد، مي گوی را تهیه کن
ــم  ــه فیل ــن اینک ــد ضم ــع کن ــم جم ــی را دوره ــم خوب ــد تی می توان
اجتماعــی بــا کمــدی تفــاوت دارد اگــر بخواهــم فیلــم کمــدی بســازم 

ــم.  ــه می کن ــروش گیشــه آن توج ــه ف ــا ب قطع

حامد بهداد پیرپسر سینما مي شود

حاتمی،  لیال  و  د  بهدا حامد 
سال هاي  پرکار  و  محبوب  بازیگران 
پیر  سینمایی  فیلم  در  سینما  اخیر 
پسر، به کارگردانی و نویسندگی اکتای 
می شوند.  همبازی  دیگر  بار  براهنی 
که  سینمایی  فیلم  این  تولید  پیش 

مقام  در  حمیدیان  بابک  تجربه   ولین  ا
را  آن  آغاز شده است و سرمایه گذاری  تهیه کنندگی محسوب می شود، 

ارسالن براهنی بر عهده دارد.
همکاري  به  باتوجه  و  واقع گراست  و  اجتماعی  فیلمی  پسر  پیر   
به نظر  لیال حاتمي در پروژه هاي قبلي شان  موفقیت آمیز حامد بهداد و 
مي رسد که مي توان فیلم موفقي را پیش بیني کرد. در خالصه داستان 
این فیلم آمده است: به قول اون خدا بیامرز: مردی که قانون نداشته باشه 

همیشه پسره، اگه پیر هم بشه، پیرپسره!
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ره  هموا خیر  ا سال هاي  در 
سرمایه ها  از  برخي  که  شنیده ایم 
سینمایي  فیلم هاي  تولید  در  که 
و حتي شبکه خانگي صرف شده، 
حال  عین  در  و  بوده  نامشروع 
باندبازي  و  پارتي  و  رانت  وجود 
قرار  بحث  مورد  سینما  در  بارها 
از  نامي  هرگز  ولي  است  گرفته 
نمي شود  برده  افراد خاص  یا  فرد 
که  سینما  لي  ها ا ز  ا برخي  و 
صحبت  موضوعات  ین  ا ره  با در
مي کنند صرفا بدون اینکه نامي از 
رانت خواري،  درباره  ببرند،  کسي 

در  نامشروع  پول هاي  و  باندبازي 
ین  ا و  مي کنند  صحبت  سینما 
دقیقا همان اتفاقي است که مدتها 
دست هاي  درباره  و  فوتبال  در 
هرگز  و  داشت  وحود  پرده  پشت 
حاال  نشدند.  معرفي  دست ها  این 
به  معترض  سینماگران  از  برخي 
که  رند  دا امید  موجود،  وضعیت 
ین  ا جلوي  ند  ا بتو جدید  دولت 

بگیرد. را  اتفاقات  از  دست 
کاوه صباغ زاده کارگردان جوان 
ولویت های  ا خصوص  در  سینما 
دنیاي  به  سیزدهم  دولت  سینمایی 

گذشته  سال های  در  گفت:  جوانان 
سینمای ایران آسیب های جدی دید! 
آزاردهنده ترین اتفاق در این سال ها، 
که  بود  خاص  افرادی  رانت خواری 
دیگر برای همه اهالی سینما شناخته 
شده هستند از این رو بنده معتقدم 
برچیده  مستقل،  سینمای  به  توجه 
شدن بساط رانت خواران و جلوگیری 
از ورود بی رویه پول های کثیف باید 
دولت  سینمایی  مدیران  اولویت  در 
تبعیض های  این  تا  باشد  سیزدهم 
سال ها  این  در  که  آزاردهنده ای 
همیشه  برای  باید  بودیم  شاهد 

و  تاسف  مایه  این  برود.  بین  از 
سینمای  در  که  است  شرمساری 
ایران یک تهیه کننده خاص همیشه 
و  است  آماده  پیش  از  مجوزهایش 
نسبت به سایر تهیه کنندگان اولویت 
با  دیگر  تهیه کننده  یک  اما  دارد 
سال ها تجربه و فعالیت برای رشد و 
اعتالی سینمای کشور باید مدت ها 
مجوز  بتواند  شاید  تا  کند  دوندگی 
از  یکی  بگیرد!  را  اثر  یک  ساخت 
بی رویه  ورود  اتفاقات  این  دالیل 
است  شبهه دار  و  کثیف  پول های 
در  کرات  به  اخیر  در سال هاي  که 

و  ویژه خواری  و  شد  سرازیر  سینما 
به  را  گسترده ای  رانت خواری های 
وجود آورد به نحوی که بسیاری بر 
این باورند که آنقدر سینمای ایران 
بدون  هرگز  دیگر  که  شده  آلوده 
هنرهفتم  در  نمی توان  پول ها  این 

کار کرد.
بخش  در  ده  ا غ ز صبا وه  کا
بیان  با  یخود  از صحبت ةا  دیگري 
تا  شد  باعث  پول ها  ین  ا ینکه  ا
دستمزدها به شدت باال برود متذکر 
شد: دیگر کار به جایی رسیده که 
با بودجه ساده و معمولی  نمی شود 
پول های  که  چرا  کرد  تولید  فیلم 
مزه  سینما  عوامل  دهان  به  کثیف 
کرده و آنها دیگر حاضر نیستند با 
سالم  فیلم های  در  اندک  دستمزد 
پیدا  حضور  کثیف  پول  بدون  و 
ایجاد  باعث  مسئله  همین  و  کنند 
تهیه کنندگان،  برای  جدی  معضل 
سرمایه گذاران و کارگردانان واقعی 
دیگر  سوی  از  است.  شده  سینما 
قدیمی  فیلمسازان  سال ها  این  در 
محو  سینما  از  رسما  پیشکسوت  و 
شدند و هیچ مدیری به فکر آن نبود 
تا از این افراد که همچنان نامشان 
است  ایران  سینمای  اعتبار  باعث 
ایران  کند. سینمای  کار  به  دعوت 
گرفته  شکل  افراد  این  شانه  روی 
این  مدیون  ما  همه  بی تردید  و 
سیستم  متاسفانه  که  هستیم  نسل 
مدیریتی غلطی که در این سال ها 
از سینما  را  آنها  وجود داشت همه 

حذف کرده است.
ز  ا دیگری  بخش  در  وی 
کردن  د  محدو به  گفتگو  ین  ا

سازمان  زیرمجموعه  دستگاه های 
سینمایی اشاره کرد و اظهار داشت: 
ه ها  دستگا ین  ا ن  میزا هرچقدر 
شاهد  ما  شود  کمتر  دها  نها و 
اتفاقات مثبت بیشتری خواهیم بود 
سازمان  زیرمجموعه های  که  چرا 
ند  شده ا گسترده  بسیار  سینمایی 
به  را  آنها  کنترل  مسئله  همین  و 
است  کرده  دشوار  و  سخت  شدت 
و  دستگاه ها  این  از  یک  هر  در  و 
قدرت  باندهای  ند  می توا نهادها 
البته  بگیرد.  شکل  رانت خواری  و 
این  تمامی  بانی  و  باعث  بی تردید 
سازمان  زیرمجموعه های  رانت ها 
سیستم  اصل  نیستند،  یی  سینما
غلط است چرا که این سیستم باعث 
پرورش افرادی شده که به اینگونه 
در  می زنند.  دامن  رانت خواری ها 
اما  است  شخص  یک  طرف  واقع 
برای خود به دلیل نفوذش بدل به 
دولت ها  همه  در  و  نهاد شده  یک 
هم حضور جدی و چشمگیری در 
دارد.  مختلف  مدیریتی  عرصه های 
من امیدوارم دولت سیزدهم دست 
چنین افرادی را از سینما کوتاه کند.
این  خاتمه  در  فیلمساز  این 
ایران  امروز  سینمای  افزود:  گفتگو 
و  است  دولتی  کامال  سینمایی 
سینمای  موجود  ادعاهای  برخالف 
مستقل در آن هیچ نقش و جایگاهی 
از این رو بنده امیدوارم در  ندارد و 
جهت  در  گام  اولین  جدید  دولت 
خصوصی سازی کامل سینما برداشته 
شود و دیگر شاهد دخالت دولت در 
مشارکت  و  سرمایه گذاری  و  تولید 

فیلم ها نباشیم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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تولیدات  بر  نظارت  این روزها 
شبکه خانگي به یک چالش بزرگ 
تبدیل شده است. از زماني که ساترا 
مسئولیت نظارت و صدور مجوز بر 
محصوالت شبکه خانگي را برعهده 
گرفته، برخي سانسورها و ممیزي ها 
به مذاق تولیدکنندگان خوش نیامده 
و در عین حال مشخص نیست که 
قرار است وضعیت ممیزي ها چیزي 
شبیه به صداوسیما شود یا خیر!؟ در 
سریال سازان  از  برخي  حال  عین 
مطرح به نظارت بیشتر بر تولیدات 
و  هستند  معتقد  نگي  خا شبکه 
از  برخي  باید  که  باورند  این  بر 
سروشکل  خانگي  شبکه  تولیدات 

بهتري پیدا کنند.
مهران مهام، تهیه کننده موفق 
در  تلویزیون  و  سینما  شاخص  و 
خصوص سال هاي اخیر و تولیدات 
مي گوید:  نگي  خا شبکه  ضعیف 
بنده همیشه از خودم سوال می کنم 
آدم های ثروتمند با زندگی های فوق 
عجیبی  پوشش های  و  الکچری 
که در آثار نمایش خانگی می بینیم 
هستند!؟  کشور  کدام  به  متعلق 
الکچری  ندگی های  ز ین  ا یا  آ
وخیم  وضعیت  این  با  ایران  برای 
اقتصادی است؟ جایگاه بدنه و کف 
چرا  کجاست؟  آثار  این  در  جامعه 
هیچ نشانی از فرهنگ و هویت ملی 
نمی شود؟ عالوه  دیده  آثار  این  در 

بر آنکه ورود پول های مشکوک و 
کثیف طی سال های اخیر در حوزه 
تولیدات شبکه نمایش خانگی بسیار 
زیاد بود متاسفانه وضعیت محتوای 
این تولیدات نیز بسیار فاجعه آمیز و 

دور انتظار بود.
مهران مهام در بخش دیگري 
مسئوالن  به  خود  صحبت هاي  از 
سینمایي  سازمان  و  ارشاد  وزارت 
و  کرده  اشاره  دوزادهم  دولت  در 
سازمان  مدیران  کاش  مي گوید: 
آماری  ارشاد  وزارت  و  سینمایی 
 VOD مخاطبان  که  کنند  ارائه 
از  هستند؟  کسانی  چه  دقیقا  ها 
چه  هستند؟  فرهنگی  طبقه  چه 
برای  واقعا  دارند؟  سالی  و  سن 
چطور  که  است  سوال  جای  بنده 
برای چنین تولیداتی بودجه صرف 
می شود و چطور این تولیدات مجوز 
می گیرند!؟ امیدوارم در دولت آینده 
محصوالت  بر  جدی تری  نظارت 
ما  باشد.  داشته  وجود   VOD
فرهنگی مان  تولیدات  مراقب  باید 
نکنند!  عمل  ضدفرهنگ  تا  باشیم 
برخی  که  کنیم  فراموش  نباید  ما 
شبکه  سال های  این  تولیدات  از 
ضدفرهنگ  رسما  خانگی  نمایش 
هیچ  فرهنگی  مدیران  آیا  بوده اند. 
فکر کرده اند که اگر این محصوالت 
به شهرها و شهرستان های کوچک 
و به خصوص شهرهایی که نزدیک 

وخیم  وضعیت  با  و  هستند  مرزها 
برود  می گذرانند  روزگار  اقتصادی 
مردم آنجا و به ویژه نسل جوان در 
مورد تهران چه فکرهایی می کنند؟ 
آنها با دیدن این همه زرق و برق 
ترغیب می شوند که به تهران کوچ 
کنند در صورتی که در تهران سرابی 

بیشتر در انتظارشان نیست!

تهیه کننده شاخص سریال های 
پرمخاطب تلویزیو در بخش دیگري 
از صحبت هایش مي گوید: اگر امروزه 
شاهد کوچ بخش عمده ای از جوانان 
شهرستانی به تهران هستیم که در 
این شهر ذوب شده اند و در کوچه و 
خیابان ها تا کمر در سطل های زباله 
دست  به  روزی  بلکه  می شوند  خم 

بیاورند به دلیل همین ولنگاری در 
هنری  و  فرهنگی  آثار  تولید  حیطه 
به  فراوانی  آسیب های  که  است 
دوستان  من  می کند.  وارد  جامعه 
ثروتمند بسیاری دارم که زندگی های 
در  اما  دارند  الکچری  و  لوکس 
زندگی های  و  خانه ها  از  هیچ یک 
ایشان چنین زرق و برق و لباس هایی 

ندیده ام که این کاراکترهای عجیب 
آثار نمایش خانگی هستند!

وی در پایان تاکید کرد: امیدوارم 
حاال که ساترا ناظر تولیدات نمایش 
خانگی شده اوضاع کمی بهبود پیدا 
کند و ما بتوانیم از شر تولیدات چنین 
محصوالت ضدفرهنگی و ضدهنری 

خالص شویم.

لزوم نظارت بیشتر بر تولیدات شبکه خانگي

مهران مهام: برخي زندگي هاي سریال هاي شبکه خانگي براي کدام کشور است؟


