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وزير آموزشوپرورش در پيامي به خانوادههای دانشآموزان؛

س حضوری مشروط به
برگزاری کال 
اجرای دستورالعمل های بهداشتی

وزير آموزشوپرورش طي پيامي ضمن تبريك آغاز
سال تحصيلي جديد به خانوادههای دانش آموزان ،نكاتي
را براي خانوادهها مطرح و تشريح كرد.
محسن حاجي ميرزايي در پيامي بابیان اينكه
شرط برگزاري کالسهای حضوري امكان رعايت
دستورالعملهای بهداشتي است و در تحليل شرايط و
برنامههای كه آموزشوپرورش براي تداوم آموزش دانش
آموزان بهکار برده است ،اظهار كرد :با اين وضعيت اكنون
بخش قابلتوجهی از مديريت و نظارت بر تحصيل دانش
آموزان بر عهده خانوادههاست و همكاري و تعامل بدون
وقفه اوليا و مربيان ،پشتوانه محكمي براي موفقيت فرزندانمان محسوب میشود.

رییس سازمان اورژانس تهران خبر داد:

تردد برخی از
مسئوالن با آمبوالنس

بر اساس ابالغیهای که در آینده نزدیک منتشر میشود؛

کاهش یک ماهه مدت خدمت
سربازی در مناطق محروم

بر اساس ابالغیهای که در آینده نزدیک منتشر میشود،
مدت خدمت وظیفه عمومی در مناطق محروم کشور یک
ماه کم میشود .مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و
خدمت وظیفه عمومی که از ابتدای سال  ۹۱به مرحله اجرا
درآمده است ،مدت زمان خدمت کارکنان وظیفه در نیروهای
مسلح و یگانهای حفاظت در مناطق عادی  ۲۱ماه و مدت
خدمت کارکنان وظیفه مأمور در دستگاههای غیرنظامی
یا همان سرباز امریه ۲۴ ،ماه است .همچنین مدت خدمت
کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق امنیتی غیر درگیر ،مناطق
عملیاتی ،مناطق محروم و بد آب و هوا  ۱۹ماه و مدت خدمت
کارکنان وظیفه در مناطق جنگی و امنیتی درگیر نیز  ۱۸ماه تعیین شده است.

عرضه اولیه سهام گروه مالی سپهر صادرات در فرابورس معرفی شد

خبر
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای
تهران اعالم کرد

 ۱۰۰هزار سواری فرسوده ،منبع
بزرگ آلودگی هوای تهران

شهیدزاده گفت :بیش از ۱۰۰
هزار دستگاه خودروی فرسوده سواری
در تهران با سن بیش از  ۱۸سال در
حال تردد هستند،که بخش قابل توجهی
انتشار آالینده های هوا را تولید میکنند.
حسین شهیدزاده که در آستانه روز
جهانی حمل و نقل پاک اظهار داشت:
تعداد کل خودروهای سواری تهران،
حدود سه میلیون و  ۴۳۵هزار دستگاه
برآورد میشود که از این تعداد بیش از
 ۱۰۰هزار دستگاه از سن فرسودگی عبور
کردهاند و عالوه بر مصرف باالی سوخت،
آالیندگی باالیی نیز تولید میکند.
وی با اشاره به اینکه میزان انتشار
خودروهای سواری تهران ساالنه مجموعاً
 ۵۷۹هزار تن است ،اظهار کرد :به
عبارتی ،خودروهای سواری هر روز یک
هزار و  ۵۸۶تن آالیندههای بیماریزا،
وارد ریه شهروندان تهرانی میکنند.
شهیدزاده با بیان اینکه ۸۲
درصد اکسیدهای گوگرد و  ۲۳درصد
ذرات معلق هوای تهران از کل انتشار
آالیندگی ناشی از وسایل نقلیه مختلف
را خودروهای سواری تولید میکنند،
تصریح کرد :سهم این خودروها در تولید
منواکسیدکربن  ۴۶درصد ،اکسیدهای
نیتروژن  ۴۵درصد و ترکیبات آلی فرار
 ۴۳درصد است.
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت
هوای تهران با تأکید بر آغاز فصل پاییز
و نزدیک شدن به زمان بروز پدیده
وارونگی دما (این ورژن) که افزایش
آلودگی هوای پایتخت را به دنبال
دارد ،خاطرنشان کرد :بدون تردید،
عدم اجرای طرح ترافیک و عدم کنترل
معاینه فنی خودروهای عبوری ،میزان
تراکم آالیندهها در هوای تهران و آثار و
عوارض ناشی از آن را دوچندان میکند.
الزم به ذکر است بر اساس گزارشهای
سازمان بهداشت جهانی ،ذرات معلق
میتوانند ویروس کرونا را با خود حمل
کرده و به افزایش امکان سرایت بیماری
به دیگران کمک کنند .لذا کاهش این
ذرات اهمیت بیشتری نسبت به گذشته
پیدا کرده است.

2

مراسم معارفه عرضه اولیه سهام شرکت سرمایهگذاری
گروه مالی سپهر صادرات با تشریح برنامههای آتی بانک
صادرات ایران و گروه مالی سپهر صادرات برای حمایت از
«وسپهر» با هدف راهبردی تعمیق بازار سرمایه در محل
شرکت فرابورس برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،تعداد ۶
میلیارد سهم معادل  ۲۰درصد از سهام شرکت «سرمایه
گذاری گروه مالی سپهر صادرات» در نماد» وسپهر» فردا
( یکشنبه سی ام شهریورماه) به شیوه ثبت سفارش جهت
کشف قیمت عرضه می شود .حداکثر سهام قابل خریداری
توسط هر شخص حقیقی و حقوقی  ۱۱۰۰سهم در بازه
قیمتی  ۹۵۰تا  ۱۰۱۰تومان بوده و تاریخ و دوره ثبت
سفارش از ساعت  ۱۳تا  ۱۷روز یکشنبه ،تاریخ تخصیص
سهام نیز چهارشنبه دوم مهر و تاریخ شروع معامالت
ثانویه روز شنبه  ۵مهرماه است.
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران در این
نشست که با حضور احمد فاضلی ،معاون مالی بانک،
بهروز خدارحمی ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه
مالی سپهر صادرات و محمد وطن پور ،مدیرعامل شرکت
تامین سرمایه سپهر در جمع فعاالن بازار سرمایه و
اصحاب رسانه برگزار شد ،گفت :ارزش ذاتی سهم شرکت
سرمایهگذاری گروه مالی سپهر صادرات بیش از  ۱۶هزار
ریال و قیمت عرضه اولیه آن بسیار پایینتر از ارزش
واقعی است و این موضوع نوید بخش سودآوری مناسبی
برای استقبال کنندگان از سهم مزبور است.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،رضا
صدیق افزود« :وسپهر» متشکل از چندین شرکت بزرگ و
تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که در صنایع پتروشیمی،
ساختمانی و سایر صنایع بزرگ کشور فعالند و در آینده
نزدیک از شرکتهای بزرگ بازار سرمایه خواهند بود.
رضا صدیق اظهار کرد :بانک صادرات ایران در این
زمینه تجارب بسیار خوبی دارد و همانگونه که در سنوات
دور ،شرکت سرمایهگذاری غدیر را به بازار معرفی کردیم
که به یکی از شرکتهای بزرگ بازار سرمایه تبدیل شده
است ،قطعا گروه مالی سپهر صادرات نیز به یکی از
شرکتهای بزرگ این بازار مبدل خواهد شد .سهم
«وسپهر» سهم ارزندهای است و بانک صادرات ایران با

طنین «وسپهر» در بازار سرمایه

تمام توان از این سهم حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
وی افزود :ورود این سهم به بازار موجب تعمیق و
رونق بازار سرمایه خواهد بود و در زمانی که اقبال عمومی
و سهامداران از بازار سرمایه ،شرایط مناسبی دارد و تعداد
سهامداران روز به روز بیشتر میشود ،این شرکت میتواند
به کمک بازار سرمایه بیاید و شرایط مطلوبتری را در
بازار بورس رقم بزند.
صدیق تاکید کرد :تمام منابع حاصل از فروش این
سهم در اختیار گروه مالی قرار خواهد گرفت تا به بهترین
نحو و در مواقع مناسب از سهام حمایت کند.
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران اظهار کرد:
مجموعه بانک صادرات ایران در تالش است تا با رعایت
مقررات ،استانداردها ،ضوابط بانک مرکزی و سازمان
بورس اوراق بهادار خدمتگزار مناسبی برای مشتریان و
سهامداران باشد« .وسپهر» قطعا یکی از ارزندهترین سهام
بازار سرمایه خواهد بود و همانطور که در مواقع لزوم از
نقدشوندگی «وبصادر» حمایت شده ،بازارگردان از این
سهم نیز با جدیت حمایت خواهد کرد.
در این مراسم همچنین بهروز خدارحمی ،مدیر عامل
گروه مالی سپهر صادرات با تشریح شرایط این شرکت
سرمایهگذاری بر عزم جدی برای حفظ نقدشوندگی سهم
مزبور و بازارگردانی با شیوههایی متفاوت از گذشته در

بازار سرمایه تاکید کرد.مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری
گروه مالی سپهر صادرات گفت :سهامدارانی که به جمع
سهامداران سپهر خواهند پیوست ،لذت سودآوری و
شیرینی ماندگار آن را خواهند چشید .وی اظهار کرد:
گروه مالی سپهر صادرات در سال  ۹۳و با سرمایه ۶۰۰
میلیارد ریال تاسیس شد و به عنوان شرکت سرمایهگذاری
گروه مالی سپهر صادرات  ۳۰هزار میلیارد ریال سرمایه
ثبت شده دارد و رسالت اولیه آن اعمال مدیریت حرفهای
و تخصصی در شرکتهای سرمایه پذیر است.
وی افزود :بانکها بدون اراده الزم برای تحصیل و
مالکیت یا ایجاد شرکتها،به دلیل ساختار تسهیالتدهی
و وامدار بودن آنها ،گاهی به این نتیجه هوشمندانه
میرسند که شرکتهایی را به جای مطالبات تملک
کنند که خوشنام ترین آنها در مجموعه گروه مالی سپهر
صادرات وجود دارد.
خدارحمی با اظهار امیدواری نسبت به این که بنگاه
داری و سهامداری در بورس با یکدیگر اشتباه گرفته نشود،
اظهار کرد :باید کمک کنیم که مطلوبترین وضعیت را در
شرکتهای سرمایهگذاری داشته باشیم.
وی تجمیع سرمایهگذاریها را از دیگر دغدغههای
موجود عنوان کرد و افزود :تالش کردهایم تا مجموعه
شرکتهای ساختمانی را در یک شکل تجمیع و با تبدیل

یادداشت
ترانسفر کارمندان وزارت ورزش
به فدراسیون ها
آن به هلدینگ ،در گامهای بعدی آنها را نیز وارد بازار
سرمایه کنیم.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه مالی سپهر
تسریع سرمایه گذاری در طرحهای اولیه را نیز از جمله
اهداف راهبردی این شرکت عنوان کرد و افزود :از هفته
آیند ه گامهای اولیه برای عرضه تک تک شرکتهای گروه
مالی سپهر آغاز خواهد شد.
خدارحمی گفت :شرکت گروه مالی سپهر بزرگترین
شرکت سرمایهگذاری در بین شرکتهای سرمایهگذاری
تلقی میشود .این شرکت تا قبل از عرضه اولیه
تماما( ۹۹.۷۶درصد) در تملک بانک صادرات ایران بوده و
در  ۲۴ساعت آینده  ۲۰درصد آن عرضه اولیه خواهد شد.
وی به داشتن  ۴۷درصد سهام شرکت انرژی سپهر
و حضور چهار شرکت بزرگ بالن ،دنا ،سیراف و الوان ،به
عنوان زیر مجموعههای اصلی انرژی سپهر اشاره کرد و
افزود :سه شرکت اول در زمینه تولید متانول و شرکت
الوان در زمینه تولید اوره و آمونیاک فعال است که
شرکتهایی با پتانسیل ارزشمند به حساب میآیند.
وی گفت :شرکتهای انرژی سپهر ،توسعه نیشکر
و تامین سرمایه سپهر در اولویت واگذاری بانک صادرات
ایران قرار دارند.
خدارحمی با بیان اینکه ارزش برآوردی شرکت
سرمایهگذاری گروه مالی سپهر صادرات  ۳۳۰هزار میلیارد
ریال است افزود  :در تالشیم اقدامات ارزشمندی را که
تاکنون در بازار سرمایه اتفاق نیفتاده ،رقم بزنیم.
وی افزود :پنج صنعت ساختمان ،بانک ،برق و انرژی،
قند و چند رشتهای بیشترین سهم را در پرتفوی گروه
مالی دارند.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه مالی سپهر
صادرات همچنین در بیان خطوط راهبردی این شرکت
افزود :رشد مستمر بهترین فرصتهای سرمایهگذاری،
پیشگامی در سودآوری ،بهبود عملکرد مالی و عملیاتی و
حفظ چابکی گروه مالی در کنار شفافیت مهمترین اهداف
شرکت سرمایهگذاری گروه مالی سپهر صادرات است.
وی همچنین بهای تمام شده پرتفوی گروه مالی را
دو هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان و ارزش روز آن را  ۷هزار و
 ۳۰۰میلیارد تومان اعالم کرد.

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هشدار داد:

موج سوم کرونا در کشور و خطر افزایش مرگ و میرها

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره افزایش تعداد مبتالیان
روزانه این بیماری در کشور و بروز موج سوم آن ،گفت :افزایش تعداد
مبتالیان کووید_ ،۱۹بدون شک به افزایش مرگ و میر ناشی از این بیماری
می انجامد.
دکتر مسعود مردانی ،با اشاره به بروز موج سوم کرونا در کشور ،گفت:
وزارت بهداشت اعالم کرده است که همه استان ها وضعیت قرمز دارند ،بنابراین
وضعیت ،وضعیت خوبی نیست.
وی با بیان اینکه حتما خطر افزایش مرگ و میرهای ناشی از کرونا وجود
دارد ،افزود :زمانیکه موارد ابتال به بیماری افزایش یابد ،طبیعتا موارد بستری
ن بستری بیشتر شود ،میزان انتقال بیماران
هم باال می رود .حال هرچقدر میزا 
بدحال به آی سی یو بیشتر شده و  ۵۰درصد از بیمارانی که وارد آی سی یو می
شوند ،از بین می روند .همچنین  ۹۰درصد از بیمارانی که به ونتیالتور متصل
شوند نیز از بین می روند.
 ۸۰تا  ۸۵مبتالیان کرونا ،همچنان بدون نیاز به بستری
مردانی همچنین تاکید کرد :باید توجه کرد که معموال بین  ۸۰تا ۸۵

درصد مبتالیان به کرونا بدون عالمت بوده و می توانند در خانه استراحت
کرده و بهبود یابند ،اما  ۱۵درصد از مبتالیان عالئم شدید دارند که بستری
می شوند .حال از کل بیماران بستری ۱۰ ،تا  ۱۲درصد بیمارانی که در بخش
های بیمارستان بستری هستند ،فوت می شوند .همچنین  ۵۰درصد از بیمارانی
که وارد آی سی یو می شوند ،از بین می روند و  ۹۰درصد از بیمارانی که به
ونتیالتور متصل شوند نیز از بین می روند .بنابراین با افزایش تعداد مبتالیان به
کرونا ،بدون شک با افزایش مرگ و میر مواجه می شویم.
چند احتمال برای کرونا و آنفلوانزا
مردانی درباره پیش بینی ها از وضعیت کرونا در پاییز و احتمال همزمانی
آن با آنفلوانزا ،گفت :باید توجه کرد که هنوز گردش قوی ویروس آنفلوانزا در
کشور به ثبات نرسیده است .البته مانند کشورهایی چون برزیل که اکنون فصل
سرد را پشت سر گذاشته اند ،مشاهده کردند که سیستم گزارش دهی آنفلوانزا،
تحت تاثیر گزارش دهی کرونا قرار گرفته و موارد آنفلوانزا به خوبی موارد سال
های قبل گزارش نمی شود .بر این اساس به نظر می آید که باید در حال حاضر
نگاه درستی درباره آنفلوانزا داشته باشیم تا مشاهده کنیم که موارد همزمانی

آنفلوانزا و کرونا چقدر است.
وی ادامه داد :در عین حال باید توجه کرد که اگر کرونا و آنفلوانزا با هم
و همزمان اپیدمی شوند ،ممکن است وضعیت بدتر شود .یک احتمال دیگر هم
وجود دارد و آن این است که به دلیل استفاده گسترده مردم از ماسک ،رعایت
بهداشت فردی و اجتماعی و فاصله گذاری اجتماعی برای پیشگیری از ابتال به
کرونا ،شاید میزان موارد ابتال به آنفلوانزا کاهش یابد .باید دید که چه پیش می
آید ،رفتار مردم چگونه است ،وضعیت واکسیناسیون آنفلوانزا و واکسینه شدن
افراد در معرض خطر چگونه است.
مردانی برای جلوگیری از تشدید کرونا توصیه کرد که با رعایت اصول
درست بهداشتی ،مدارس فعالیت کنند ،اگر مدرسهای امکان رعایت موارد
بهداشتی را ندارد ،به آن تذکر داده شود و از آن ها بخواهند که آموزش را به
صورت غیرحضوری پیش برند .در عین حال مردم جدا از سفرهای غیرضرور
وشرکت در مهمانی های خانوادگی و مراسم عزا و عروسی خودداری کنند .از
طرفی دیگر اربعین را در پیش داریم و توصیه میشود که شرکت در مراسمهای
عزاداری و دسته ها بدون رعایت پروتکلها ممنوع باشد.

حسین محمدی

️عموم کارمندانی که در این سال ها از
وزارت ورزش به سمت فدراسیون ها رفته
اند در یک سطح قرار دارند .به نظر می رسد
که وزارت ورزش با کارمندان خود بهتر کار
می کند و آنها به صرف حمایت وزارتخانه
به ریاست فدراسیونی می رسند.
️مسلما وزارت ورزش خوشحال
است که کنترل بیشتری روی فدراسیون
ها دارد و به این مسئله دامن میزند
تا کارمندان بیشتری را اعزام کند،
روندی که در سال های گذشته به
ندرت مشاهده می کردیم .امروز اکثر
فدراسیون ها توسط همین کارمندان
اداره می شوند و ترجیح بر این است
که از مدیران رده دوم و سوم به پایین
انتخاب شوند که دین بیشتری به نهاد
باال دستی داشته باشند و نفوذ بیشتری
بر رویشان اعمال شود .سیر به فدراسیون
رسیدن هم تسریع شده است .سرپرستی
چند فدراسیون و مجموعه ورزشی را در
اختیارشان قرار می دهند و سپس به
یکی از این فدراسیون ها ورود می کنند.
شروین اسبقیان پس کوشش بسیار
باالخره موفق شد تا به ریاست فدراسیون
جانبازان و معلولین دست پیدا کند .مازیار
ناظمی پس از کسب تجربه در انواع
انتخابات ورزشی ،سیاسی و اجتماعی به
اتومبیلرانی رفت و برنامه خود را پیاده
کرد و دیگر باید او را رئیس فدراسیون
موتورسواری و اتومبیلرانی بدانیم .تعدادی
هم هستند که باید جای این افراد را بگیرند.
️سرپستی فدراسیون ها ،مدیریت یکی
از مجموعه های ورزشی و کارمند وزارت
بودن بیانگر این است که آن فرد در آینده
رئیس فدراسیون خواهد شد .کم نیستند
افرادی که در ابتدا در وزارتخانه کار می
کردند ،سرپرست فدراسیون ،مدیر مجموعه
آزادی و سپس رئیس همان فدراسیونی
شدند که در دوران سرپرستی خاطرات
خوبی از خود به جای گذاشته بودند.
جدیدی مانند فرهاد
️چهره
نیکوخصال از این دسته است .او با کسب
یک رای در انتخابات همگانی نشان داد
که در مسیر اسبقیان و ناظمی قرار
گرفته است .اکنون با استعفای داوری
از مدیرکل توسعه ورزش حرفهای و
ناکامی در انتخابات دو و میدانی مجبور
است کمی صبر کند چرا که گویا یکی
دیگر از کارمندان برای آن فدراسون در
نظر گرفته شده است .فرهاد نیکوخصال
به جای او نشسته است و این دوره را
شاید بتوان دوران کارمندانی دانست که
توانستند در این زمانه به قدرت برسند
هر چند این قدرت در سیطره وزارت
ورزش قرار دارد.

