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عرضه دو سامانهای برای
شناسایی اخبار جعلی و بازار
رمزارزها
در اولیــنرویــدادمجــازیبرنامــهمتخصصــان
خــارجاز کشــور کــهدیــروزبــههمــتپــارکعلمو
فنــاوری دانشــگاه تهــران برگزار شــد ،پنج فنــاور و
محقق ایرانــی مقیم خــارج از طر حهای خــود در
برابر ســرمایهگذاران دفاع کردند که دو دفاعیه به
اینشرحاست:
ارایهسامانهایبرایبازاررمزارزها
مطهــر جعفریــان و علــی ابراهیمــی از محققــان
ســامانه «ســبد» موفق به ارایــه فناوری بر اســاس
هــوش مصنوعــی بــرای ســرمایهگذاری بــر روی
رمــز ارزها شــدند.جعفریان اســاس این ســامانه را
هوش مصنوعی بــا محوریت الگوریتمها دانســت
و یادآور شــد« :با توجــه به حجم دیتاهــا در دنیای
امروز،اســتفادهاز الگوریتمهامیتواندمــارادر این
زمینهیاری کند؛چرا کهالگوریتمهاقادرهستنددر
مقیاسبزرگ کارهارابادقتباال اجرایی کنند».
معرفــی محصولــی بــرای شناســایی اخبــار
جعلی
مســعود قیومی ،مجــری طرح و عضــو هیأت
علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات
فرهنگــی گفــت« :حــوزه فعالیــت مــا تولیــد
نرمافزار ،هوش مصنوعی ،پــردازش زبان متن،
پــردازش داده و اینترنت اشیاســت و بر اســاس
ایــن فنــاوری ســامانههای مختلفــی عرضــه
کردیــم کــه ســامانه «تشــخیص اخبــار جعلــی»
یکی از این محصوالت اســت ».قیومی با اشاره
بــه طراحی و ســاخت ســامانه تشــخیص اخبار
جعلــی ،توضیــح داد« :اخبــار جعلــی مطالبــی
هستند که از ساختار و محتوای اخبار رسانهها
تقلیــد میکننــد ولــی از لحــاظ فرآینــد انتشــار و
اهداف ،بــا اخبار رســمی تفــاوت دارنــد و اخبار
دروغ نیــز اطالعاتــی اســت کــه از روی عمــد و با
هدف فریب مردم منتشر شدهاند».
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روحانی :با شعور مردم بازی نکنیم
شهروند|حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانی
در جلسه هیأت دولت با اشــاره به انتخابات ۲۸خرداد
ریاس ـتجمهوریباتأ کیدبرلزومرعایــتاخالق گفت:
«متأســفانه در ایــن روزها بحــث اخالق صدمــه جدی
دیده اســت .آغاز اخــاق همــان راســتگویی و وفای به
عهدوایناست کهحقیقتهاراتحریفنکنیم.عجیب
اینکهواقعیتهاراتعریفمیکنیم،واقعیتهاوآنچه که
رویزمیناســت،اجراوعملشــدهاســت.ا گرخدایی
ناکرده ناصحیح گفته شــود ،اذهان مردم را به گونهای
مشــوش میکند که نســبت به اصل نظام دچــار تردید
شوند».
اهمسخنانروحانیچنیناست:
انتخابات بســیار مهم اســت ولی از انتخابــات مهمتر
اخــاق اســت؛ چــون هــدف غایــی اســام و انقــاب
اســامی اســت .بخشــی از مرد مســاالری هــم اخــاق
اســت .نمیتوانیــم با افــکار عمومــی و بــا حضــور مردم
شوخی کنیم.مابایدمردمرابهطور واقعیبهانتخابات
دعوت کنیــم .واقعیتها را بــه مردم بگوییم و تشــریح
کنیم و همه جــا باید مرد مســاالری حاکم باشــد؛ از آغاز
تا پایــان انتخابــات از روز اعالم و تا تنفیذ و تحلیــف از روز
یشــود،همهجاباید
ثبتنامتاروزی کهرأیخواندهم 
نقش مــردم واقعــی و پررنــگ باشــد.در ایــن انتخابات
جفا و ظلمهای بســیار بدی شــد ،یک مورد از جفاها را
مقاممعظمرهبــریدر زمینهاحراز صالحیتهااشــاره
فرمودند ،مسأله مهمی بود .ایشــان هم دستور دادند
جبرانشــود،حــاال جبرانشــودیــانه،مســألهدیگری
است.امادراینانتخاباتجفاهایفراوانیشد.بهنظر
منبدترینجفادر اینانتخابات،جفایبهخودنظام
اســت .ا گر در  ۴۲سال گذشته نقض قانون ،فساد و زیر
پا گذاشتنحقوق،رعایتنکردنمصالحبودوا گرهمه
اقداماتبرخالفمصلحتجامعهو کشور باشد،برای
چهانقالب کردیــم؟از یکطرفبهنظــامواز یکطرف
یشــود .اینکــه ما میگوییم در هشــت
به مــردم ظلم م 
سالهیچ کارینشده،بهمردمظلممیکنیم.صنعت،
کشاورزی دست مردم است ،بسیاری از زیرساختها و
فضایمجازیدستمردماست.ا گرمامیگوییم کاری
نشدهیعنیملت کارینکردهاست.
این ملت کار عظیم و بزرگی انجام داده اســت .چرا به
ملت توهین میکنیم ،حداقل بگوییــم این۴میلیون
کشــاورز یااین۱۵میلیون کارگر کار خوبیانجــامدادند،
حداقلبگوییماین۴میلیون کاسب کاردرستیانجام
دادنــد ،یک چیــزی بگوییم ،فقــط میگوییم بــد بوده
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روحانیبابیاناینکهمابایدراهمانراادامهدهیم،اظهار
داشت«:برابرحرفهایدروغهروزیروسازمانیبایدپاسخ
دهد.حاال صداوسیمامیخواهدپخش کندیانکند،تاریخ
سعهصدرداردوپخشمیکند».

است کار کشور،بخشبزرگیدراختیاربخشهایمهم
جامعهومردمماست.
از طــرف ســوم ظلــم و جفا بــه کارگــزاران نظام اســت.
وقتیمامیگوییــمدولت،دولتیکنفــرواینهایی که
دور این میز هستند ،نیســت .صدها هزار نفر در سراسر
کشور مدیر ،کارشناس ،کارمند همه با هم ،میلیونها
نفر هستند که کنار هم قرار میگیرند و دولت را تشکیل
میدهند.وقتیماتوهینمیکنیم؛یعنیبهمیلیونها
نفــرتوهینمیکنیم،بــرچهمبناییتوهیــنمیکنیم،
حداقلآماربایددرستباشد،وقتیمامیگوییمچقدر
در بانکها پول گذاشته شــده ،وقتی این آمار را طوری
میگوییم کهاز کلنقدینگی کشور خیلیبیشتراست،
این آمــار دروغ اســت .وقتی میگوییم رشــد اقتصادی
در این هشــت ســال صفر بوده ،آمار دروغ اســت .ما که
نمیتوانیــم دروغ بگوییم.حــاال حقیقــت را میتوانیم
قلب کنیم یا پشــت و رو کنیم ،واقعیــت را که نمیتوان
بر هــم زد .آیــا میتوانیــم بگوییــم کارخانه نیســت؟ ا گر
 ۱۷طــرحبزرگپتروشــیمیدر ســال ۹۹افتتــاح کردیم،
میتوان ایــن را منکر شــد و بگوییم پتروشــیمی افتتاح
نشده است؟ ا گر هزاران کیلومتر جاده و راهآهن افتتاح
شده،سدهایطرحمهمدرطولهمینیکی،دوسال
اخیر افتتاح شــده ،آیا میتوانیم بگوییم افتتاح نشــده
اســت .بعد بگوییم هیچ کاری انجام نشده است .این
حرف را بر چه مبنایی میگوییم؟بایــد انصاف به خرج
دهیــم؛ زیرا در این بحثها مشــخص شــد کــه برخی از
دستگاهها خیلی خوب هســتند ،قوه قضائیه و مقننه
و نیروهــای مســلح همــه بــدون ایــراد هســتند .فقــط
یــکجاایــراداســتوآنهمدولتاســتوایــنهم که
نشــاءاهللایندولتتغییرمیکنــد،پس کالهمهچیز
ا
یشــود ،چون بقیه کشور درست اســت.ا گر در
خوب م 
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چرانمیگوییدومیترســید؟هیمیگوییدمردم،مردم.
بگوییدایــندولت کاری کــرد کهبرایافراد کممصــرفآب،
برقو گازمجانیشد،همسانسازیوحقوقبازنشستگان
چرافراموششد؟اینعشقبهقدرتچهمیکند.

مدیرکلمدیریتبحراناستانتهران:

علتآتشسوزیهای
پیدر پیپایتخت
مشخصشد

کشــور ایرادیوجوددارد،اینایرادفقطبرایدســتگاه
اجراست؟ یعنی دستگاه قانونگذار ،مجمع تشخیص
مصلحت ،قوه قضائیه ایراد ندارد ،هیچ جا ایراد ندارد،
الحمدهلل خیلی خوب شــد ،حداقــل در این انتخابات
متوجه شــدیم همه جای کشــور خیلی خوب و سالم،
بینقــص و بیایراد اســت ،فقط اشــکال در ایــن دولت
نشــاءاهلل در این انتخابات درست میشود،
است که ا 
البتهانتخاباتهمنباشد،دورهماتماممیشود،دولت
یشــود و کل کشــور
بعــدی میآید ،ایــن هم درســت م 
یشــود.موضوعات بهتــری هــم ایــن روزهــا
درســت م 
یشــنویم ،چقدر زنان در این چند روز خوب شــدند؛
م 
مهــا و جوانها مطرح
مهــا ،احترام بــه خان 
حقوق خان 
شده است ،چطور در این مدت خانمها نبودند ،فقط
مهــاپیداشــدندوخیلــیمــورداحترام
ایــنروزهــاخان 
هســتند .اقوام ،اقلیتها چقدر خوب شــدند ،شــیعه
و ســنی چقدر بــا هــم بــرادر و متحــد شــدند ،چیزهای
خوبی هم الحمــدهلل این روزها هســت.با شــعور مردم
بازینکنیم،ملتایران،ملتبزرگیاست،ملتیاست
کــهمیدانــدچــه گذشــتهاســت،میداندچه کســانی
بودهاند،اینهایی کهامروزمیخواهندبرایفرداقدرت
رادر دستبگیرند،ا گردر ایراننبودندوتازهاز کرهمریخ
آمد ه بودند ،خیلی خوب بود ،همه آنها بودهاند و همه
آنهادریکبخشیمسئولیتداشتهاند.
ما در جنگ اقتصادی هســتیم یا نیستیم ،گویا اصال
جنگــیوجــودنــداردوترامپینبــودهوظلــمو کار بدی
نکرده اســت .هر چه مشــکل اســت برای دولت است.
آمریکا که کاری نکرده اســت .نه در ســوال چیــزی بود و
نه در جواب و این مســأله بسیار عجیب و شگفتآوری
اســت.مادولترادر سال 92در شرایطیآغاز کردیم که
درتحریموفشاراقتصادیقرارداشتیم.
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زمانی کهخواســتیماقوامواقلیتهارامعاونوبخشدار
کنیم ،چه قدر سروصدا بود اما الحمدهلل امروز همه موافق
شدند .کارهایبزرگیانجامشدوقتیبهبطنمسألهنگاه
کنیدمیبینیدتحولبزرگدر کشوررخدادهاست.

مدیــرکل مدیریــت بحــران
اســتان تهــران گفــت:
«شایعاتمطر حشدهدرباره
شســوزیهای اخیــر در
آت 
تهــران صحــت ندارنــد و
تمهیداتالزمرابرایمقابله
قهــای احتمالــی در فصــل گرمــا در نظــر
بــا حری 
گرفتهایم ».منصور درجاتی اظهار کرد« :هر سال
در اسفند برای مقابله با حریقهای احتمالی در
ما ههــایآغازیــنســالبعــدبــهنهادهاییمثل
منابــع طبیعــی ،آتشنشــانی ،ارتــش و محیــط
زیست آمادهباش میدهیم که تمهیدات الزم را
بیندیشــند ».درجاتــی گفــت« :امســال هــم
شســوزیها
جلســات و تمهیداتــی را بــرای آت 
اندیشیدهایم و شایعاتی که مبنی بر خرابکاری و
انفجاردرپاالیشگاهتهرانمطرحشدند،واقعیت
ندارنــد و دلیــل آن فقــط فرســایش مخــازن
فرآورد ههــای نفتــی ،نشــت و ترکیــدن
بود».مدیرکلمدیریتبحراناستانتهرانبیان
کرد«:آتشسوزیدر شرکتبهنوشهمبهدلیل
قراردادنضایعاتدر محوطهانبارهایروباز بود
وهیچگونهعواملخارجیمتصورنیست».

معاون گمرک ایران:

تعمدی صاحبان کاال کمتر از
۵درصد است
معــاون گمــرک ایــران اظهار
داشت« :اینکه صاحب کاال
بــه صــورت تعمــدی بــه
نگهــداری کاالی خود اصرار
دارد ،بــرای مــا پذیرفتــه
نیســت و درنهایت شــاید زیر ۵درصد مجموعه
تمام کاالها شــامل ایــن موضوع باشــند؛ اما ا گر
صاحــب کاال بــه تخصیــص و تأمیــن ارز بــه نرخ
زمان ترخیص اطمینان کامل داشــته باشــد در
ترخیص کاالیخودتعللنمیکند».
مهــرداد ارونقــی درباره میــزان رســوب کاالهای
اساسیدر بنادر کشور وتعیینوتکلیفآناظهار
داشت«:تاپایانروز گذشته-هجدهمخرداد-
موجودی کاالهای اساسی اغلب بنادر جنوبی
وشمالیبه ۴میلیونو ٧٨٢هزار تنرسید».
او با اشــاره به کاالهای اساسی در حال ترخیص
گفــت« :در حــال حاضــر  15فرونــد شــناور در
اسکلههای بندری در حال تخلیه ٢٧۴هزار تن
کاالی اساسی اعم از ذرت ،جو و کنجاله هستند
و همچنیــن  ٢۴فروند کشــتی حامــل کاالهای
اساسیذرت،جووروغنخاممنتظرپهلوگیری
هســتند تا بــه تخلیــه ٧٢٨هــزار تن کــه برخی از
آنها به دلیل مشکالت اسنادی موفق به تخلیه
نشدند،اقدام کنند».

هشتگ روز

گاردین

تیتــر «ســونا ک بــا چهــار هفتــه تأخیــر در کاهــش
محدودیتهــا مشــکلی نــدارد» گفتــه ریشــی ســونا ک،
وزیــر دارایی انگلیس حاضر اســت تــا چهار هفتــه تأخیر را
بپذیرد ،اما وزرا به بررســی موارد ابتال به کرونا و بســتریها
در بیمارســتان ادامه میدهند« .آرتیــن ایراننژاد» تصویر
اصلی اســت؛ کودکی پانزده ماهه که ســال گذشته همراه
خانــوادهاش هنــگام عبــور از کانــال مانــش در دریــا غرق
شد .جسد او حاال پیدا شده است.

دیلی تلگراف

قــرار بود  21ژوئــن محدودیتهای کرونایــی در بریتانیا
کاهــش یابد کــه با تردیــد روبهروســت .تیتــر «بــرای اینکه
ما را از بازگشــایی بازداریــد ،مجبورید دســتگیرمان کنید»
بــا تصویر «انــدرو لوید وبر» .کســی کــه عالقهای بــه تأخیر
در کاهش محدودیتها ندارد ،این مدیر تئاتر اســت که
دولت را به مبــارزه طلبیــده و گفته اواخر این مــاه تئاترش
را بــاز میکنــد ،بــدون فاصلــه اجتماعــی و حتــی آمــاده
دستگیری است!

واشینگتنپست

مایــرا آرگویــن تصویــری اصلــی اســت با تیتــر «حضــور در
ششــده»« .بیاعتمــادی و بیگانگــی
جامع ـهای فرامو 
یهــای توطئــه ضــد
ـوخت تئور 
اجتماعــی کارگــران بــه سـ ِ
وا کســن بــدل شــده» .آرگویــن پنــج روز فرصــت داشــت
تــا  100نوبــت تزریــق وا کســن کرونــا را کــه کلینیکــی بــرای
خانواد ههــای کمدرآمد در کالیفرنیا اختصــاص داده بود،
ُپر کنــد .تیتری دیگــر دربــاره ســوابق مالیاتــی ثروتمندترین
آمریکاییهاســت که گفته آنــان ازجمله بزوس و ماســک
مالیات کمی پرداخت کردهاند.

#سیلی خوردن
#وا کسن_ ایرانی
«مکرون،رئیسجمهوریفرانسه،سیلیخورد.نخستوزیرفرانسه:اینرخداد«توهینبه
دموکراسی»است».یا«توفرانسهبهمکرونسیلیزدناونموقعمااینجاازتوالتشورادارجاتم
سیلیمیخوریم».یا«موافقانومخالفانمکروندارنسیلیخوردنشرومحکوممیکننو
میگن این توهین به جمهوری بوده .پالنتو بالفاصله یک کارتون رو منتشر کرد و نوشت« :باز
همیکزنموردخشونتقرارگرفت(».زننمادجمهوریه)چقدر فرقدارهوقتیمردم کشور رو
از خودشونمیدوننووقتیمیگنخودتونمیدونیدومملکتتون»....یا«اینراستهای
افراطیفرانســهدر عینداشتنیکپلیدیذاتی،امادر جاییایستادن کهیکسریچیزهارو
خوبدرکمیکننومیگندر حالی کهبرایعرفامروزشوکآوره!سرسیلیخوردنمکرون،
اریکزومر،یکیاز مرتجعتریناینراس ـتهایافراطی،میگهتقصیرخودمکرونه کهاز نقش
شاهانهخودشدورشده!»
«پیشنهادامروز:هر 7تا کاندیدابرنوا کسنایرانیبزنن#انتخابات.پن:دیر گفتم،قطعا
دوز دومشــون را هم زدن تا االن ».یا «چیزی که مشخصه وا کسن نیســت پدر و مادر من هنوز
دوزاولوا کسنونتونستنبزننبااینکهجزاولویتوا کسنبودناوناییهم کهدوزاولووا کسن
خارجی زدن واســه دوز دوم تکلیفشــون معلوم نیســت احتماال باید وا کســن ایرانــی بزننو در
نبودوا کســندوزاولشوناینمخودشجایبحثه کهمیشهدوزدومووا کســنایرانیزد».یا
«مدیرپروژه کارآزماییوا کسنایرانی-کوباییانستیتوپاستورایراندرمازندران:موسسهتولید
وا کسن کرونابرپایه«آدنوویروس»یا«ناقلویروسی»راهمدر دستساختدارد.اینوا کسن
کامالازابتداتاانتهادرانستیتوپاستورتولیدخواهدشد».
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ترجمه آخرین پرونده پوآرو
در بازار نشر ایران؛

هرکول روی صندلی
چرخدار

واعظی :شکایت مجلس از دولت به قوه
قضائیه هیچ مبنایی ندارد
شــهروند|رئیــسدفتررئیسجمهــوریبــاتأ کیدبر
اینکه شــکایت مجلــس از دولــت به قــوه قضائیه هیچ
مبنایی ندارد ،گفت« :دولتهای یازدهــم و دوازدهم
تمقاممعظمرهبریبوده،همه
آنچهبراساسصحب 
دقتهاراانجامدادهتااهدافموردنظرمحققشود».
محمــود واعظــی در حاشــیه نشســت هیــأت دولت
درباره ارجاع شــکایت مجلس از دولــت به قوه قضائیه
درخصــوص ســند ۲۰۳۰گفــت« :اول بایــد مجلــس بــا
یکــرد ،دولــت هیــچ
دولــت در ایــن زمینــه صحبــت م 
موضعــی در مــورد ۲۰۳۰نــدارد نــه مصوب ـهای دارد و نه
اقدامی کردهاست ».اوبابیاناینکهاینشکایتهیچ
مبنایی نــدارد ،اضافه کــرد« :این مجلــس موضوعات
مختلــف پیــدا کــرده کــه یکــی پــس از دیگــری پرونده
قضائیدرستمیکند.دولتهاییازدهمودوازدهم
آنچهبراســاسصحبترهبــریبوده،همــهدقتهارا
انجــامدادهتــااهــدافموردنظرمحققشــود».رئیس
دفتر رئیــس جمهــوری ادامــه داد« :بــا توجه بــه وضع
تهــای انتخاباتــی آمریــکا در بازگشــت بــه برجــام
رقاب 
یشــود
پیشبینــی کردیــم حتمــا تحریــم برداشــته م 
حتــی بــا روی کار آمــدن دوبــاره ترامــپ ،بــا توجــه بــه
مقاومت مــردم و دســتاوردی کــه تحریمها نداشــتند
چارهای جز برداشــتن تحریمها نبود .آنچــه مربوط به
بخش اقتصادی در نشســت وین اســت ،پیشرفتها
خیلیخــوببوداماهنــوز محدودیــتدر فروشنفت
و تحریــم وجــود دارد .واعظــی همچنیــن بــا اشــاره بــه
ت جمهوری گفت:
مناظره نامزدهای انتخابات ریاس 
«متأسفماز اینکهدر اینمناظره گویاهدفاصلیزدن
وتخریبدولتاستا کثریتاینافرادباتفکراتشان
در ۸ســال گذشــته همواره این کار را کردند و توفیقات
دولــت را ندیدنــد».او ادامــه داد« :در مناظــرهای کــه
مردم منتظر دیدن تواناییها و برنامههای کاندیداها
هستند ،کارشاناینشد کهجایبقیهشعارمیدهند
نهــای خــود را مطرح میکننــد .آقــای روحانی
یــا آرما 
که یکدهــم آنها وعده و شــعار نــداد میگویند بدهکار
است .اینها خودشــان۴سال بعد چگونه میخواهند
جواب بدهند .تمام فکرشــان انگار  ۲۸خرداد و کسب
رأی است».رئیس دفتر رئیس جمهوری با تعریف واژه
دولت ،گفــت« :دولت به معنای چیزی کــه در دور میز
اعضایهیأتدولتمینشینند،نیست.دولتبیش
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از یکمیلیــون نفر اســت که در ۸ســال گذشــته تالش
کردند.طوریمیگوینددولتتوفیقینداشته کهانگار
خودشانمسئولیتینداشتند.مردمدرنظرسنجیها
دربــاره مناظره این نــوع برخــورد و حــرف زدن نامزدها
را خریــداری نکردند».واعظــی دربــاره آمارســازی هــم
گفــت« :مرا کــز کــه نمیتواننــد آمــار دهنــد براســاس
بهــای علمی بررس ـیهای شــفاف میکنند.
چارچو 
برخــی نامزدها ایــن آمارهــا را از کجــا درآوردنــد و چرا به
بهــاوس بســنده میکننــد».او
ادعــای فــردی در کال 
ادامــه داد« :طــرح تحــول ســامت از دســتاوردهای
دولتاســتوســوالصداوســیمادر ایــنزمینهمبنی
بــر ناکارآمــدی طــرح و گنجاندن پاســخ در ســوال ،کار
درستینیســت.یامســائلی کهدرباره کرونا گفتهشد،
یکــه این همــه رئیــس جمهــوری و کادر درمان
درحال 
روی این موضوع کار کردند .آنوقت نامزدی میگوید
 ۲تــا ۳ماهه کرونــاراحلمیکنم.شــما کهنهتخصص
داری و نــه میدانــی چیســت چــرا اینگونــه اظهارنظــر
میکنی؟»رئیــس دفتــر رئیس جمهوری خاطرنشــان
کرد«:در مناظرهها خیلیراحتسیاهنماییودولترا
تخریبمیکنندوروشپوپولیستیدرپیش گرفتند که
اینروشبایدبرچیدهشود.شعار «مامیتوانیم»تان،
چگون هاست.هیچ کجایدنیادولتینیست کهتالش
نکند ،گاهــی موانعــی بــرای اجــرا وجــود دارد .واعظی
یادآور شد« :نامزدها در مناظرهها حتی ظلم ترامپ به
ملــتراتطهیرمیکنند.درحالیکهخودشــاناز فشــار
حدا کثــریبــهایــرانمیگویندامــابهایــنمــواردنهدر
سوالهایصداوسیمااشارهشدهنهنامزدهادر پاسخ
از نقش تحریــم و کرونــا در اقتصــاد مطلبــی میگویند؛
اینگونهنمیشودعوامفریبی کرد».
او درباره اظهــارات وزیر خارجه آمریکا که گفته بود در
صــورت توافق برجــام ۱۰۰مــورد تحریم باقــی میماند،
گفــت«:در اصــلبرجــاموتوافقــی کهدرســال ۹۴شــد
چارچوبــش را قبــول کردیــم و براســاس آن گفتیــم که
آمریکا به برجــام برگردد .تحریمها در ارتباط با مســائل
حقوق بشــر و موارد دیگــر از قبل هم بــود و تحریمهای
یگــردد .در برجام در
آمریکا علیه ایران بهســال ۵۷برم 
ارتباطبااقتصادوموضوعهستهایمذا کره کردیمودر
مسائلتروریسموحقوقبشراجازهمذا کرهنداشتیمو
طبیعیاستوقتیتوافقنشدبحثیهمنیست».

رمان «پــرده؛ آخریــن پرونــده هرکول پــوآرو»
نوشــته آ گاتا کریســتی با ترجمه فرشــته شایان
توسط نشر ماهی منتشر و راهی بازار نشر شد.
اینرمــان ،اوایــل دهــه چهــل میــادی در
بحبوحــه جنــگ جهانــی دوم نوشــته شــده و
آخر یــن رمان از مجموعه پلیســی پوآرو اســت.
آ گاتــا کریســتی تمایــل داشــت کتــاب پــس از
مرگش چاپ شود.
بههمیندلیــل آن را بیــش از ۳۰ســال نگــه
داشــت و منتشــر نکــرد ،امــا تغییــر عقیــده داد و
ن اتفاق مربوط به ۳
کتاب را به ناشر سپرد که ای 
ماه پیش از مرگ اوست.
این داستان همانطور که از نامش مشخص
اســت ،دربــاره آخریــن پرونــده کارآ گاه هرکــول
پــوآرو اســت؛ هنگامی کــه او فلــج شــده و روی
صندلــی چرخــدار مســیر پرونــده را دنبــال
میکنــد .او در ایــن وضعیــت هــم همچنــان
از ســلولهای خا کســتری مغــزش اســتفاده
میکند.شــخصیت پوآرو در اینداستان ،قاتل
زنجیرهای را میشناسد اما معرفیاش نمیکند.
او تــاش نمیکنــد قاتل را بــه دام بینــدازد بلکه
ســعی میکنــد از قتــل بعــدی جلوگیــری کنــد.
پوآرو در اینداســتان ،با قاتلی روبهروست که
نمیکشــد بلکــه انگیــزه قتــل را در انســانهای
دیگــر بهوجــود م ـیآورد تــا راه ارتــکاب قتــل را
خودشان طی کنند...
رمان «پــرده؛ آخریــن پرونــده هرکول پــوآرو»
نوشته آ گاتا کریســتی بهتازگی با ترجمه فرشته
شــایان توســط نشــر ماهی منتشــر و راهــی بازار
نشــر شــده اســت .نســخه اصلــی اینترجمــه
سال  ۱۹۷۵منتشر شده است.
هرکــول پــوآرو کارآ گاه تخیلــی بلژیکــی اســت
کــه توســط آ گاتــا کریســتی نویســنده شــهیر
انگلیســی خلــق شــدهاســت .او را میتــوان از
مشــهورترین شــخصیتهای داســتانی تاریخ
ادبیــات دانســت .او در بیــش از ســی داســتان
بلنــد و بیش از پنجــاه داســتان کوتــاه بهعنوان
شــخصیت اصلی ظاهر شــده و از این لحاظ نیز
از رکوردداران است.
ســخن معروف پوآرو چنین است :کار درست
همیشه در درون انســان انجام میشود ،همه
چیــز برعهــده ســلولهای خا کســتری اســت.
هیچوقت این ســلولهای کوچــک را از یاد مبر
دوست من.

طبق اعالم سازمان
هدفمندسازی یارانهها،
یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۰
امشب(۲۰خرداد) به
حساب سرپرستان واریز
میشود.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،یارانه
نقدی طبق روال هر ماه،
ساعت  ۲۴بیستم خرداد
به حساب سرپرستان
خانوار واریز خواهد شد.
این یارانه به ازای هر نفر
۴۵هزار و  ۵۰۰تومان به
حساب سرپرست خانوار
واریز میشود .همچنین
براساس مصوبه ستاد ملی
کرونا و اطالعرسانیهای
قبلی انجام شده ،این ماه
دوازدهمین قسط از اقساط
تسهیالت قرضالحسنه
یکمیلیون تومانی مرحله
اول وام کرونا از یارانه
سرپرستان خانواری که
تسهیالت را دریافت
کردهاند کسر خواهد شد.

ثبتنام جدید طرح ملی مسکن از دیروز آغاز شد
در شــهرهای جدید سابقه ســکونت حداقل پنجسال در شــهر جدید مورد
تقاضا یا در شهر مادر مال ک است
نداشــتن منع قانونی برای دریافت تســهیالت بانکی (نظیر چک برگشتی،
تسهیالت معوقه و …)
توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن (مازاد بر تسهیالت بانکی)
امکان ســپردهگذاری حداقــل ۳۰درصد هزینه ســاخت مازاد بر تســهیالت
بانکی ،درخصوص متقاضیان واجد شــرایط براســاس اعالم دستگاه یا نهاد
مربوطه
توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیالت دریافتی».
آورده اولیه در برخی پروژههای طرح ملی مســکن ۴۰میلیون تومان است.
در شــهر جدیــد پردیس متقاضیــان تا کنــون در دو مرحله ۸۰میلیــون تومان
واریز کردهاند و تا آخر خرداد نیز باید ۸۰میلیون تومان دیگر پرداخت کنند.
با توجه به عدم اطالعرســانی شفاف از ســوی وزارت راهوشهرسازی ،مبلغ
دقیق آورده متقاضیان مشــخص نیســت .وام طرح ملی مسکن نیز اخیرا به
۱۵۰میلیون تومان افزایش یافته است .قسط ماهانه این وام در بازپرداخت
 ۱۲ساله ساده حدود ۲.۵میلیون تومان است.
پروژههای طرح ملی مســکن عموما در داخل شــهرها ســاخته شده ،البته
در تهران جانمایی این طرح در شــهرهای جدید هشــتگرد ،پرند و پردیس و
بخشی نیز در شهریار و رباطکریم انجام شده است.
در دور جدیــد ثبتنــام که از ســاعت  ۱۲ظهر دیروز آغازشــد ،شــهرهای ذکر
شده در تهران ازجمله پردیس ظرفیتی برای ثبتنام ندارند.

باشگاهخبرنگارانجوان-با گذشتحدود ۱۵روز از اعالمنهاییاسامی
کاندیداهایانتخاباتریاستجمهوری۱۴۰۰همچنانشاهدبازار کمرونق
تبلیغاتانتخابانیدرسطحشهرتهرانهستیم.

تســنیم  -فاز ســوم واکســن کوو ایران برکت در مرکز جامع ســامت علی
بنابیطالب شــیراز صبح دیروز با حضور آی ـتاهلل لط ـفاهلل دژکام نماینده
ولیفقیهدراستانفارسوامامجمعهشیرازوجمعیازمسئولیناستانیبه
همتدانشگاهعلومپزشکیشیرازوستاداجراییفرمانامام،افتتاحشد.

بورس قرمزپوش شد
بازار سرمایه دیروز روندی
نزولی داشت؛ بهطوری که
شاخص کل بورس بیش
از ۸هزار واحد کاهش
یافت .به گزارش ایسنا،
در معامالت دیروز بازار
سرمایه شاخص کل بورس
با  ۸۸۲۳واحد کاهش در
رقم یکمیلیون و ۱۵۱هزار
واحد ایستاد .شاخص کل
با معیار هموزن نیز با ۳۲۰۲
واحد کاهش رقم ۳۸۰هزار
و  ۷۴۷واحد را ثبت کرد.
معاملهگران این بازار
۵۳۹هزار معامله به ارزش
۶۲هزار و ۲۲۰میلیارد ریال
انجام دادند.

اینفوگرافی
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شهروند| درحالی قرار بود دور جدید ثبتنام طرح ملی مسکن از دوشنبه
هفته جاری آغاز شود که این برنامه با دو روز تأخیر از دیروز آغاز شد.
محمود محمــودزاده ،معاون مســکن و ســاختمان وزارت راهوشهرســازی
گفــت« :بــا مصوبــه دولــت تســهیالت اختصاصیافتــه به مســکن ملــی از ۱۰۰
بــه ۱۵۰میلیون تومــان افزایــش یافته و تولید مســتمر مســکن در دســتور کار
است».
محمودزاده با اعالم اینکه ثبتنام جدید یک هفته ادامه خواهد داشــت،
تأ کید کرده پس از ثبتنام پاالیش متقاضیان بالفاصله انجام خواهد شد.
جزئیاتی از نحوه ثبتنام در مسکن ملی
متقاضیان طرح ملی مسکن باید شرایط اعالمی زیر را داشته باشند؛
«متقاضــی و افراد تحت تکفــل ،فاقد زمین مســکونی یا واحد مســکونی (از
 ۱۳۸۴/۰۱/۰۱بــه بعد) بــوده و از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲از هیــچ یک از امکانات
نهادهــای عمومــی غیردولتی مربــوط به تأمین مســکن شــامل زمین ،واحد
مســکونی یا تســهیالت یارانــهای خرید یا ســاخت واحد مســکونی اســتفاده
نکرده باشــد .به عبارتی سبز بودن فرم ‹‹ج›› در اســتعالم از سامانه مربوطه
(موضــوع مــاده یــک آییننامــه اجرایــی قانــون ســاماندهی عرضــه و تأمین
مسکن)
متقاضی متأهل یا سرپرست خانوار
زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵سال سن
دارای حداقــل پنجســال ســابقه ســکونت در پنجســال اخیر در شــهر مورد
تقاضا

یارانه نقدی
خردادماه امشب
واریز میشود

ایرنا-جلسهستادتنظیمبازار.

باشگاهخبرنگارانجوان-روستای«اردوگاه»در ۷۵کیلومتریشهرقلعه
گنجدر اســتان کرمانواقعشدهاست.قالی کرمانتاریخ کهنیدارد،زنان
ساکناردوگاههمسالهاست کهباطرحورنگونقشههایزیبا،تار وپود
قالیرابههممیبافندتابخشیاز هزینههایخانوادهراتأمین کنند.آموزش
و توانمندســازی بانوان ،از طر حهای بنیاد مســتضعفان در شهر قلعه گنج
است که با اجرای آن ،بانوان آموزشدیده در مدت یکسال ،حدود یکصد
تختهفــرشتولیدمیکنند.دار قالیومواداولیهتوســطبنیادمســتضعفان
در اختیــار خانوادههاقرار میگیردوهنردســتاینبانوانخریداریشــدهو
فرشهاوقالیچههادر بازارهایداخلیبهفروشمیرسند .قالیبافینقش
بسزاییدر ایجاداشتغالو کسبدرآمدبرایاهالیاردوگاهدارد.

