
معاون وزیر راه و شهرسازی:

احیای برجام موجب ریزش قیمت مسکن می شود
تاثیر  تحت  جمعه  معامالت  در  نفت  قیمتهای 
بزرگترین  هند،  بحرانی  وضعیت  به  نسبت  نگرانیها 
را  از سه هفته گذشته  بیش  در  روزانه  قیمت  کاهش 
ثبت کردند اما نفت برنت هشت درصد و  وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا شش درصد رشد ماهانه در آوریل داشتند.بهای نفت برنت در 
آخرین روز معامالت قرارداد ژوئن، با یک دالر و ۳۱ سنت معادل 

۱.۹ درصد کاهش، در ۶۷ دالر و ۲۵ سنت در هر بشکه بسته شد. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ژوئن با 
یک دالر و ۴۳ سنت معادل ۲.۲ درصد کاهش، در ۶۳ دالر و ۵۸ 
سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت برای کل هفته ۱.۷ درصد 

و وست تگزاس اینترمدیت ۲.۳ درصد رشد هفتگی ثبت کردند.
صفحه۳

نماینده مردم رشت:

جابجایی ردیف  های بودجه
 قانونی نیست

ِشکر در بازار 5 نرخ دارد؛ دولت: صحیح نیست!
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
که  کرد  تاکید  بازرگانی  امور  در  )صمت( 
تغییری در نرخ شکر ایجاد نمی شود، اما زیر 
بار پنج نرخی بودن شکر در بازار نرفت و گفت که مبنای 
این نرخ ها متفاوت است.اخیرا دبیر اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی از پنج نرخی شدن شکر در بازار خبر داده بود، 
به طوری که نرخ مصوب ۶۶۵۰ تومان برای واحدهای 
تولیدی، نرخ مصوب۸۷۰۰ تومان برای مصرف کننده، 
نرخ مصوب ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان برای بنکداری ها، نرخ 
آزاد بنکداری ۱۳هزار و۵۰۰ تومان به صورت کیسه های 
۵۰ کیلویی و نرخ آزاد مصرف کننده هم که گفته می شود 
تا ۱۴ هزارتومان هم رسیده و بعضا گرانفروشی در این 

بخش به بیش از ۹۰ درصد هم رسیده است.
صفحه ۳

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه :
هلدینگ توسعه توكا 

می تواند كارآمدترین هلدینگ فوالد مباركه باشد
4

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1730- دوشنبه 13  اردیبهشت  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نیکي كریمي: كرونا 

زندگي همه را 
وارد فاز جدیدي 

كرده است

5ایران زمین
كاهش چشمگیر 

مصرف مواد شیمیایی 
در پاالیشگاه گاز ایالم 

هنگ 7فر

كشورمان،  سينماي  در  سينماگران  فعاليت  سال ها  طول  در 
بازيگران مرد زيادي بوده و هستند كه تبديل به سوپراستار 
شده اند، سوپراستار به معناي واقعي كلمه، يعني هنرمندي كه 
عالوه بر چهره مردمي و اجتماعي، از نظر فني و هنري نيز شرايطي 
را داشته باشد كه مخاطب صرفا با ديدن و شنيدن نام او در 

يك اثر، به تماشاي آن بنشيند.

مديرعامل شركت پااليش گاز ايالم از كاهش چشمگير مصرف 
پااليشگاه  اين  در  بهره برداری  و هزينه های  مواد شيميايی 
حفظ  گفت:  و  داد  خبر  محصوالت  توليد  افزايش  عليرغم 
رويکردهای اقتصاد مقاومتی در واحدهای توليدی پااليشگاه 

گاز ايالم به فرهنگ عمومی تبديل شده است.

محمد حسينی با انتقاد از تداوم فعاليت فروشندگان 
كتاب قاچاق با اعمال تخفيف های 50 درصد و بيشتر، 
اين كار را مصداق باالرفتن از ديوار نويسنده، مترجم، 

ناشر و كتاب فروش می داند.

انجام تخلف بزرگ، 
دركنارچند كار 

درست 

اوپک ، سیاست پولی بانک مركزی آمریکا و كووید ۱۹ عزل مدیران خاطی در موضوع انحراف 
در تزریق واکسن کرونا 

شهردار تهران با حضور در دویست و نود و یکمین جلسه شورای شهر 
تهران توضیحاتی درباره انحرافات تزریق واکسن در شهرداری تهران ارائه کرد 
و گفت:۴۴ نفر پرسنل بازیافت، ۱۰۰ نفر پاکبان، ۱۲ نفر کارمند، ۱۳ نفر فاقد 
رابطه استخدامی با شهرداری تهران با هویت مشخص، ۲ نفر راننده جرثقیل، ۹ نفر راننده 

خودرو سرویس، یک نفر شهربان و ۱۷ نفر کارگر فضای سبز واکسن دریافت کردند.
صفحه ۲

به گفته وزارت بهداشتی ها در ۱۰ استان به اوج 
کووید-۱۹ رسیده ایم و ۶ استان نیز هنوز نشانی از 
روند نزولی ندارند. در عین حال در هفته اخیر در تهران 
نسبت به هفته ماقبل، افزایش ۴۰.۵ درصدی تعداد موارد مرگ و 
میر ناشی از بیماری را شاهد بوده ایم.تاکنون در دنیا ۱۵۱ میلیون 
و ۵۰۶ هزار و ۲۹ مورد ابتال به کووید-۱۹ شناسایی شده است 

که از این تعداد سه میلیون و ۱۸۳ هزار و ۹۰۱ نفر جان باخته اند 
و البته ۱۲۸ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۹۷۸ نفر بهبود یافته اند.

در کشور ما نیز مجموع بیماران کووید۱۹ به دو میلیون و 
۵۱۶ هزار و ۱۵۷ نفر رسید و تاکنون ۷۲ هزار و ۹۰ نفر بر اساس 

آمارهای رسمی وزارت بهداشت جان شان را از دست داده اند.
صفحه ۲

افزایش بیش از ۴۰ درصدی مرگ ها در تهران

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 فراخوان

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان

عشمارهنوع فراخوانردیف ضو مهلت ارسالمو
مدارک

مدیریت
مرتبط

قراردادهای خرید۱۴۰۰/۲/۱۸حمل جاده ای مواد اولیه از منطقه بیجار به فوالد مبارکه۴۸۵۲۸۸۰۳فراخوان عمومی1

قراردادهای خرید۱۴۰۰/۲/۲۶فروش اقالم ضایعاتی۱۴۰۰۴۰۰۰۵۷مزایده عمومی2

تعمیر و نگهداری و اصالح ایستگاههای گاز کلر در ۴۸۵۲۷۴۸۸فراخوان عمومی3
قراردادهای خرید۱۴۰۰/۲/۱۸سطح شرکت فوالد مبارکه

۴۸۵۱۳۸۷۶فراخوان عمومی4
انجام عملیات تفکیک، دسته بندی ،پاکسازی،حمل 

وتخلیه انواع ضایعات ونخاله ها درسطح شرکت فوالد 
مبارکه

قراردادهای خرید۱۴۰۰/۲/۲۵

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان 
مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( اقدام نمائید. سایر فراخوان ها: 

جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.
کد آگهی: ۱۴۰۰-۰۵۲ 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

آگهی فراخوان عمومی 
شرکت در مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی همزمان

)روش فشرده(
نوبت دوم 

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر درنظر دارد  تجدید اول ارزیابی کیفی به همراه مناقصه عمومی یک مرحله ای )روش فشرده( طبق تاریخهای اعالم 
شده در جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید.

یف
 شمارهرد

 موضوعمناقصه
برآورد

»ریال«

تضمین

»ریال«
 نوع

دستگاه نظارتضمانتنامه
 حداقل شرایط
 مجاز براي

دریافت اسناد

شماره ثبت فراخوان
 در سامانه

۱
۹۹-۲۱ 
 تجدید
اول

 تکمیل پروژه بلوار
 ورودی شهر دیلم

از سمت گناوه
بانکی۲۷۰.۴۹۷.۰۰۷.۹۰۹۸.۱۰۹.۹۴۰.۱۵۹

معاونت
 مهندسی و

ساخت

 صالحیت
 پیمانکاری

رتبه ۴
راه و ترابری

۲۰۰۰۰۰۳۳۸۹۰۰۰۰۰۸

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، کلیه مراحل ثبت نام در سایت مذکور را 

جهت دریافت گواهی امضای الکترونیکی  اقدام کرده و در مناقصه اعالم شده شرکت کنند.
محل دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه به آدرس  www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه از سامانه ستاد:

از ساعت ۱۲ ظهرمورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ تا ساعت ۱۲ ظهرمورخ 1400/02/19مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد

 آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به صورت
تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲الکترونیکی در سامانه ستاد

 آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه ساختمان
تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲شماره دو

ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی

ساعت ۱۰صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴تاریخ گشایش مناقصه

 ۳ماهمدت اعتبار پیشنهاد
ضمنا مناقصه گران جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی و مناقصه به اداره پیمان و رسیدگی و همچنین جهت  ارائه پاکت الف )تضمین شرکت 
در مناقصه( در موعد مقرر به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی به آدرس بوشهر ابتدای بلوار سپهد قرنی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ساختمان 

شماره ۲ مراجعه نمایند.
کسب حداقل امتیاز الزم  از ارزیابی کیفی پیش از بازگشایی پاکات  مناقصه )الف و ب و ج (مناقصه گران الزامی می باشد.

براي کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.setadiran.ir و تارنمايhttp://iets.mporg.ir   مراجعه نمایید. در ضمن هزینه کارمزد سامانه ستاد و 
درج آگهي برعهده برنده مناقصه خواهد بود. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  ۴۱۹۳۴-۰۲۱ می باشد.

اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر
نوبت اول ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

آگهی مزایده عمومی
 فروش امالک ومستغالت شهرداری صباشهر

)نوبت دوم(

شهرداری صباشهردرنظردارد به استناد مجوز شماره۱۴/۱۶۹۱شورای محترم اسالمی مربوط به آگهی مزایده عمومی امالک واموال شهرداری صباشهربشرح ذیل اقدام نماید.

قیمت پایه به ریالکاربریمساحت عرصه)مترمربع(میزان مالکیتموضوع واگذارینوع ملکردیف

16/800/000/000جهانگردی وپذیرایی84دانگ6ملکیتزمین۱

15/708/000/000جهانگردی وپذیرایی54/78دانگ6ملکیتزمین۲
ازطریق مزایده عمومی به افراد وپیمانکارواجدشرایط  واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشارآگهی جهت دریافت اسناد مزایده وارائه اسناد و مدارک رزومه کاری به امورمالی واحد قراردادهای شهرداری صباشهرمراجعه 
وپیشنهادهای خود را حداکثرتا ساعت ۱۴ظهر وقت اداری روزشنبه مورخ۱۴۰۰/۲/۲۵به دبیرخانه شهرداری تحویل نماید.

-شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادها مختاراست.
- درصورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت درمزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

- ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- قیمت پایه برمبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

- زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادات روز یکشنبه راس ساعت۱۵مورخ۱۴۰۰/۲/۲۷در محل دفترشهردار خواهد بود.
-ارائه سپرده شرکت در مزایده به میزان ۵درصد قیمت پایه الزامی است.

نادرروحی-شهردارصباشهر تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰/۲/۶
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/۲/۱۳

جناب آقای سیروس بسطامی
 مدیر محترم روابط عمومی پتروشیمی ایالم 

با کمال تاسف رحلت پدر گرانقدر جنابعالی را تسلیت  عرض می نمایم . از خداوند متعال برای آن فقید سعید 
غفران ورحمت ابدی و برای حضرتعالی و خانواده محترم و کلیه بازماندگان صبر واجر مسئلت دارم 

یعقوبیان سرپرست روزنامه دنیای جوانان در استان ایالم 

صفحه۳

 شب قدر، شب زنول رقآن
 شبی هک از زهار ماه ربرت است

 نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایران گفت: از منافع برجام این است که دسترسی تولیدکننده 
به مواد اولیه بهتر می شود، به طور مثال ما برخی از مواد اولیه 
خود را به دلیل تحریم و سختی انتقال پول در بدترین شرایط 

و با هزینه بیشتر تهیه می کنیم که یک معضل است.
»عبدالرضا حمیدی« امروز )یکشنبه( در گفت و گو با 
ایرنا به وضعیت تولیدکنندگان داخلی در دوران تحریم اشاره 
کرد و افزود: در دورانی که در تحریم شدید بودیم، شرکت های 
داخلی بسیاری از کاالهای استراتژیک صنعت نفت را تولید می 

کردند و موفق بودند.
وی اضافه کرد: اما اکنون نگران هستند که اگر تحریم ها 
برداشته شود، سیاست ها تغییر رویه داده و مجددا خرید خارجی 

صورت بگیرد که این امر، آسیب بسیار جدی به بخش خصوصی 
و تولید کشور وارد می کند.

حمیدی افزود: به طور کلی، در صورتی که برجام اتفاق 
بیفتد برای کشور مثبت است، اما باید مراقب افزایش خریدهای 
خارجی بود.نایب رییس انجمن استصنا ادامه داد: اگر دریچه ای 
به سمت خارج از کشور باز شود، ممکن است مانند سال های 
۹۰ و ۹۱ خرید خارجی افزایش پیدا کند و واردات جایگزین 

تولید داخل شود.
وی یادآور شد: در سال های اخیر به ویژه در دو سال 
اخیر ما شاهد بودیم که شرکت های دانش بنیان و شرکت های 

صنعتی بزرگ کشور رشد کردند.
عدم  تولید،  مشکل  مهمترین  اینکه  بیان  با  حمیدی 

حمایت است، افزود: تا زمانی که شعار سر لوحه کارها باشد، 
مشکلی حل نمی شود. بحث من این است که شعار که می 

دهیم، باید عملی باشد.
نایب رییس انجمن استصنا در پاسخ به این سوال که 
چه سیاستگذاری ها و اقداماتی در راستای استفاده حداکثری از 
برجام باید انجام شود، تاکید کرد: وزارت صنعت باید مسئولیت 
رفع مانع تولید و پشتیبانی از تولید داخل را به طور کامل برعهده 
بگیرد. کلمه تولید داخل و حمایت از تولید داخل سال هاست 
که مطرح است اما این امر به سختی ممکن است محقق شود. 
وزارت صنعت به عنوان بانی صنعت و مسئول این برنامه که 
برای صدور جواز واردات کاال مسئولیت شدید دارد، باید روی 

تقاضاهایی که برای صدور نیاز به مجوز دارند، دقت کند.

نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت:

دسترسی آسان تر تولیدکنندگان به مواد اولیه از منافع برجام است
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نماینده مردم رشت:
جابجایی ردیف  های بودجه قانونی نیست

یک نماینده امضا کننده نامه به رئیس مجلس درخصوص تغییرات در 
بودجه پس از تصویب گفت: بحث جابجایی بودجه و حذف برخی از ردیف ها 
یا تغییر در تبصره ها منشا قانونی ندارد، قانون این است که بودجه در تلفیق 

و صحن تصویب شود.
جبار کوچکی نژاد، درباره تغییرات در  ردیف های بودجه سال ۱۴۰۰ پس 
از تصویب در صحن مجلس شورای اسالمی گفت: بحث جابجایی بودجه و 
از ردیف ها یا تغییر در تبصره ها منشا قانونی ندارد، قانون این  حذف برخی 
است که بودجه در تلفیق و صحن تصویب شود و پس از این تصویب دیگر 
نباید جابجایی انجام و در اعداد و ارقام تغییر صورت بگیرد؛ از همین رو ما نامه 

نوشتیم تا مشخص شود که چه اقداماتی صورت گرفته است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
اعتراضاتی داشتم و پیگیر هستم، گفت: انشاءاهلل آقایان گزارش دهند؛ البته قرار 
بود رئیس مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه حضور پیدا کنند و توضیحات 
خودشان را ارائه دهند که تاکنون این اتفاق رخ نداده و آقای رئیس هنوز در 
کمیسیون حاضر نشدند و توضیحات الزم را ندادند؛ البته سواالتی هم از رئیس 

کمیسیون تلفیق داشتیم که ایشان هم باید پاسخ دهند.
وی تاکید کرد: معتقدم باید در این بحث روشنگری صورت بگیرد و به 
طور قانونی داخل مجلس پیگیری شود چرا که مجلس محل قانونگذاری است.

نماینده مردم رشت در واکنش به اینکه گفته می شود نمایندگان معترض، 
همان هایی هستند که وظایف خود را به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق تفویض 
کرده بودند، گفت: نمایندگی قائل به شخص و قابل تفویض نیست؛ هنگامی 
که کمیسیون شکل می گیرد، کارشناسی انجام می شود و نتایجش در صحن 
مجلس بحث می شود؛ در نهایت آن چیزی که تصویب می شود بودجه است 

نه آن چیزی که پشت پرده انجام گرفته است. 
کوچکی نژاد با اشاره به این که قانون در خصوص تصویب بودجه صراحت 
دارد، عنوان کرد: قانون اساسی می گوید بودجه را دولت می فرستد و مجلس آن 
را تصویب می کند؛ ما دو صحن داریم یک صحن خود و یک صحن تصویب؛ 

هرچه در غیر از این دو صحن تصویب شود خالف قانون است.
وی در خصوص سیاسی شدن نامه نمایندگان در خصوص بودجه و شائبه 
ارتباط آن با انتخابات گفت: جریان انتخابات ربطی به این قضیه ندارد چرا که 

هر جا بی قانونی باشد باید جلوی آن بایستیم.
برای  انتخابات  نفس  کرد:  تاکید  وبودجه  برنامه  کمیسیون  عضو  این 
قانون است و معتقدم داخل مجلس باید این مسئله به بحث گذاشته شود و 
آقایان گزارش آن را ارائه دهند؛ شاید قانع شدیم و تاکیدم بر این است باید 

شفاف سازی صورت گیرد و چیزی را نباید پنهان نگه نداریم.

نماینده اصفهان:
دولت امنیت شغلی کارگران را تامین کند

ملی و سیاست خارجی مجلس شورای  امنیت  رییس کمیسیون  نایب 
اسالمی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خواستار توجه بیشتر به موضوع امنیت شغلی کارگران شد و گفت 
که دولت در ماه های باقی مانده از عمرش زمینه رضایتمندی بیشتر جامعه 

کارگری را فراهم کند.
متن نامه عباس مقتدایی نماینده اصفهان به معاون اول رئیس جمهور 

و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:
»مبحث امنیت شغلی کارگران همواره از مسائل مهمی بوده که دغدغه 
ایجاد  کارگری  جامعه  فعاالن  و  ایشان  خانواده  عزیزان،  این  برای  زیادی 

کرده است.
جامعه  حق  به  لبه  مطا شغلی،  منیت  ا مستحضرید  که  نگونه  هما
اهتمام  مهم  امر  این  به  نسبت  باید  امر  متولیان  همه  و  است  کارگری 
بیشتری داشته باشند. مدت زیادی است که در جوامع کارگری و رسانه ها 
بر  اینکه در قانون کار  با وجود  درباره قراردادهای کار  صحبت می شود. 
لزوم انعقاد قراردادهای بلند مدت برای مشاغلی که ماهیت دائمی دارند، 
باعث  کار  قانون   ۷ ماده  تبصره  از  دیگری  برداشت  اما  است،  تاکید شده 
به  باشد. همچنین  موقتی  ایران  در  کار  قراردادهای  غالب  شده که عمال 
رغم ممنوعیت بستن قراردادهای سفید امضا، چنین قراردادهایی در بازار 

کار همچنان رواج دارد.
مبحث امنیت شغلی کارگران تاکنون آنگونه که باید و شاید مورد توجه 
نبوده و نیازمند اهتمام جدی تر و بیشتر دولت محترم است. در همین راستا 
مستدعی است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این امر مهم توجه 
و اهتمام بیشتری را در دستور کار قرار دهد و در فرصت باقی مانده تا پایان 
دولت، زمینه رضایتمندی بیشتر جامعه کارگری را فراهم نماید. از حسن توجه 

جنابعالی قدردانی می نمایم.«

معاون اول رئیس جمهوری:
 کارگران حق دارند معترض باشند

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: دولت در حد توانش تالش کرده 
تا مشکالت معیشتی آنها را کم کند؛ می دانم در این زمینه موفقیت الزم را 

نداشته ایم و حق دارند که معترض باشند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود 
در اینستاگرام نوشت: » نقش بی بدیل کارگران سخت کوش و عزیز در تولید 
کشور به خصوص در دوران سخت تحریم و همه گیری کرونا از هر زمان 
دیگری بر همگان روشن شد. دولت در حد توانش تالش کرده تا مشکالت 
معیشتی آنها را کم کند. می دانم در این زمینه موفقیت الزم را نداشته ایم و 
حق دارند که معترض باشند. امیدوارم با بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور 

بتوانیم این دین را ادا کنیم.«

معاون وزیر کار:
قانون بیمه بیکاری دارای اشکاالت اساسی است

حاتم شاکرمی معاون امور روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه بخشی از مطالبات کارگران از طریق اصالح قوانین محقق 
می شود، افزود: تعدادی از قوانین حوزه کار اعم از مشاغل سخت زیان آور، 
شوراها، مناطق آزاد ویژه و بیمه بیکاری باید متناسب با فرآیند جدید اشتغال، 

اصالح شود.
وی اظهار کرد: قانون بیمه بیکاری دارای اشکاالت اساسی است کما 
اینکه در مورد قراردادهای موقت محرومیت هایی برای کارگران وجود دارد 
همچنین زمان استفاده افزایش یافته که باید در قالب کاهش زمان و گسترش 
دامنه استفاده از آن اصالح شود هرچند که ما با همکاری سازمان تامین 

اجتماعی در حال تدوین اصالحیه ای در این مورد هستیم.
معاون امور روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به 
تشریح مشکالت مزد منطقه ای پرداخت و تاکید کرد: روند کنونی نمی تواند 
مشوقی برای فعالیت در مناطق محروم باشد بنابراین در شورایعالی کار به 
توافق رسیدیم در این زمینه با همکاری سازمان تامین اجتماعی و با بهره مندی 
از نظرات دانشگاه ها، تشکل های کارگری، کارفرمایی و صاحبنظران یک 

کار پژوهشی انجام دهیم.
قانون،   ۷ ماده  تائید  مورد  موقت  قراردادهای  کرد:  تصریح  شاکرمی 
همچنین دیوان عدالت اداری است اما نیاز به اصالح دارد از سوی دیگر 
بحث عیدی کارگران براساس مصوبه سال ۷۴ تنها شامل مشموالن قانون 

کار می شود.

16 استان در سخت ترین شرایط کرونا؛

افزایش بیش از ۴۰ درصدی مرگ ها در تهران
به گفته وزارت بهداشتی 
اوج  به  استان   ۱۰ در  ها 
 ۶ و  ایم  رسیده  کووید-۱۹ 
نزولی  روند  از  نشانی  هنوز  نیز  استان 
در  اخیر  در هفته  ندارند. در عین حال 
افزایش  ماقبل،  هفته  به  نسبت  تهران 
۴۰.۵ درصدی تعداد موارد مرگ و میر 

ناشی از بیماری را شاهد بوده ایم.
تاکنون در دنیا ۱۵۱ میلیون و ۵۰۶ 
کووید-۱۹  به  ابتال  مورد   ۲۹ و  هزار 
شناسایی شده است که از این تعداد سه 
جان  نفر   ۹۰۱ و  هزار   ۱۸۳ و  میلیون 
 ۷۹۵ و  میلیون   ۱۲۸ البته  و  باخته اند 

هزار و ۹۷۸ نفر بهبود یافته اند.
بیماران  مجموع  نیز  ما  کشور  در 
کووید۱۹ به دو میلیون و ۵۱۶ هزار و 
۱۵۷ نفر رسید و تاکنون ۷۲ هزار و ۹۰ 
وزارت  رسمی  آمارهای  اساس  بر  نفر 

بهداشت جان شان را از دست داده اند.
در حال حاضر ۱۹۸ شهر کشور در 
وضعیت  در  شهر   ۱۵۷ قرمز،  وضعیت 
و  زرد  وضعیت  در  شهر   ۸۴ نارنجی، 
۹ شهر هم در وضعیت آبی قرار دارند. 
علیرضا  دکتر  گفته  به  حال  عین  در 
با  مقابله  ملی  ستاد  رییسی-سخنگوی 
کرونا، به دنبال اقدامات انجام شده، در 
۲۵ استان کشور به یک وضعیت با ثبات 
رسیدیم گرچه هنوز میزان بیماری کم 
شده  متوقف  افزایشی  روند  اما  نیست، 
که نشانه خوبی است. همچنین در ۱۵ 
در ۱۰  و  آغاز شده  نزولی  روند  استان 
استان تقریبا به اوج بیماری رسیدیم و 
انتظار داریم طی این هفته و هفته آینده 
از میزان ورودی به بیمارستان ها کاسته 

شده و روند نزولی را طی کنیم.
نیازمند  دیگر  استان   ۵ و  تهران 

مراقبت بیشتر
 ۶ وی،  گفته  به  حال  عین  در 
نیاز  و  ندارند  نزولی  روند  هنوز  استان 
دهند؛  انجام  بیشتری  مراقبت  است 
استان ها  این  شواهد  اساس  بر  گرچه 
با  که  هستند  نزدیک  بیماری  قله  به 
هفته  یک  پروتکل ها  مناسب  رعایت 
پس از آن سیر افزایش یابنده بیماری 
استان  شش  این  شد.  خواهد  متوقف 
شامل استان های تهران، البرز، قزوین، 
خراسان جنوبی، هرمزگان و سیستان و 
بلوچستان است که به نظر می رسد طی 
بیماری  اوج  به  احتماال  آینده  روزهای 
برسند و بعد از آن باید شاهد روند نزولی 

بیماری در این استان ها باشیم.
کرده  اعالم  همچنین  رییسی 
است که استان های جنوبی کشور بویژه 

بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان 
خطر  معرض  در  به  توجه  با  کرمان  و 
با ویروس های جهش  ارتباط  بودن در 
یافته بویژه ویروس آفریقای جنوبی باید 

بیشتر مراعات کنند.
 بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون 
۸۸۹ هزار و ۹۵ نفر ُدز اول واکسن کرونا 
و ۲۱۱ هزار و ۸۲۲ نفر نیز ُدز دوم را 
تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشور به یک میلیون و 

۱۰۰ هزار و ۹۱۷ ُدز رسید.
اردیبهشت  نهم  تا  دوم  تاریخ  از 
مورد   ۱۵۵۵۷۵ بر  بالغ   ،۱۴۰۰ ماه 
سرپایی مثبت مبتال به کرونا شناسایی 
شده اند. همچنین ۲۲۹۹۴ نفر نیز تعداد 
بوده است. در عین  بستری های جدید 
حال متاسفانه طی این مدت ۲۹۷۶ نفر 

جان باخته اند.
بر این اساس طی این مدت کاهش 
۲درصدی موارد مثبت بستری، افزایش 
۱۱.۵ درصدی تعداد افراد فوت شده و 
افزایش حدود ۸ درصدی موارد سرپایی 
مثبت شناسایی شده را نسبت به هفته 

ماقبل شاهد بوده ایم.
تهران

در  بهداشت،  وزارت  گفته  به 
تعداد  اخیر  هفته  در  نیز  تهران  استان 
شده،  شناسایی  سرپایی  مثبت  موارد 
همچنین  است.  بوده  نفر   ۱۳۸۱۳
نفر   ۴۱۲۷ جدید  بستری  موارد  تعداد 
و تعداد موارد فوتی نیز ۴۵۰ نفر بوده 
نسبت  تهران  در  اخیر  هفته  در  است. 
درصدی   ۱۸ افزایش  ماقبل،  هفته  به 
 ۴۰.۵ افزایش  بستری،  مثبت  موارد 
درصدی تعداد موارد مرگ و میر ناشی 
از بیماری و افزایش حدود ۳۲ درصدی 
را  موارد سرپایی مثبت شناسایی شده 

شاهد بوده ایم.
در عین حال در هفته اخیر افزایش 
موارد بستری و فوت تهران تداوم یافته و 

بار بسیار باالیی دارد. بروز موارد بستری 
از متوسط کشور باالتر رفته و مرگ و 
نزدیک تر  کشور  متوسط  به  هم  میر 

شده است.
همدان

در هفته اخیر کاهش موارد بستری 
و فوت در این استان مشاهده می شود، 
اما بروز موارد بستری و میزان مرگ و 
میر از متوسط کشور با فاصله زیاد بیشتر 
است. رتبه استان از نظر بروز همچنان 

رتبه اول کشور است.
ایالم

در هفته اخیر در ایالم کاهش روند 
شده  مشاهده  فوت  افزایش  و  بستری 
موارد  بروز  میزان  هفته  این  در  است، 
بستری و میزان مرگ و میر از متوسط 

کشور بیشتر شده است.
کهگیلویه و بویر احمد

در این استان روند بستری در هفته 
اخیر کاهش اما موارد فوت افزایش یافته 
متوسط  حد  از  مرگ ومیر  بروز  است. 

کشور بیشتر است.
سمنان

بستری  روند  هم  استان  این  در 
کاهش، اما فوت در هفته اخیر افزایش 
بستری  موارد  بروز  میزان  است.  یافته 
استان از متوسط کشور بیشتر و میزان 
بیشتر شده  متوسط کشور  از  نیز  فوت 

است.
مرکزی

روند بستری در هفته اخیر افزایش، 
اما موارد فوت کاهش یافته است. با این 
حال بروز موارد بستری و مرگ و میر 
متوسط  از  همچنان  بیماری  از  ناشی 

کشوری باالتر است.
مازندران

در  فوت  موارد  و  بستری  روند 
استان  این  در  را  کاهش  اخیر  هفته 
نشان می دهد. میزان بروز موارد بستری 
همچنان باالتر از متوسط کشوری است، 
اما میزان مرگ و میر استان از متوسط 

کشور کمتر شده است.
گیالن

روند بستری استان در هفته اخیر 
کاهش و فوت ثابت مانده است. در عین 
حال بروز موارد بستری و میزان مرگ 

و میر از متوسط کشوری باالتر است.
خوزستان

موارد بستری استان در این هفته 
اما فوت کاهش  یافته،  افزایش  مجددا 
موارد  بروز  همچنان  البته  است.  یافته 
بستری و مرگ و میر استان از متوسط 

کشوری باالتر است.
البرز

در  استان  بستری  افزایش  روند 
نیز  یافته و فوت  اخیر هم تداوم  هفته 
افزایش داشته، هرچند که از شتاب آن 
موارد  بروز  است.  شده  کاسته  اندکی 
بستری و میزان مرگ و میر از متوسط 

کشوری بیشتر است.
قزوین

موارد بستری در هفته اخیر مجددا 
یافته  کاهش  فوت  اما  یافته،  افزایش 
است. بروز موارد بستری و مورتالیتی از 

متوسط کشور بیشتر است.
خراسان جنوبی

در هفته اخیر افزایش موارد بستری 
مانده  ثابت  فوت  اما  می شود،  مشاهده 
میزان  هنوز  افزایش،  علی رغم  است. 
بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر 

از حد متوسط کشور کمتر است.
هرمزگان

با  استان  فوت  و  بستری  موارد 
یافته  افزایش  نگران کننده ای  شتاب 
میزان  بستری   موارد  بروز  اما  است، 
کشوری  متوسط  از  هنوز  میر  و  مرگ 

کمتر است.
سیستان و بلوچستان 

در هفته اخیر روند بستری با شتاب 
نگران کننده ای افزایش یافته و فوت نیز 
افزایش یافته است. بروز موارد بستری 
کشوری  متوسط  از  هنوز  مورتالیتی  و 

کمتر است.
کرمان

ثابت  بستری  روند  اخیر  هفته  در 
مانده و موارد فوت اندکی افزایش یافته 
است. در این استان بروز موارد بستری 
و میزان مرگ و میر از متوسط کشوری 

کمتر است.
بوشهر

در این استان روند بستری و فوت 
افزایش یافته است و میزان بروز موارد 
بستری و میزان فوت در این استان از 

متوسط کشوری بیشتر شده است.
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امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام بدون آزمون و انتخاب رشته 
دکتری دانشگاه آزاد

نام  ثبت  و  دکتری تخصصی  آزمون  داوطلبان  رشته  انتخاب  مهلت 
دکتری تخصصی سال  مقطع  درخشان(  استعدادهای  )ویژه  آزمون  بدون 
۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسالمی امروز)دوشنبه ۱۳ اردیبهشت( به پایان می رسد.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، مهلت 
انتخاب رشته دوره دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسالمی برای 
داوطلبانی که در آزمون سراسری دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش 
آموزش کشور شرکت کرده اند و ثبت نام بدون آزمون ویژه استعدادهای 
درخشان این مقطع ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه  به پایان 
می رسد.آن دسته از داوطلبان که در آزمون دکتری تخصصی بر اساس 
کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، مجاز به انتخاب 
از مطالعه دقیق  توانند پس  اند، می  آزاد اسالمی شده  رشته در دانشگاه 
دفترچه راهنما، در صورت دایر بودن رشته/ گرایش مورد تقاضا در دانشگاه 
آزاد اسالمی، با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش 
و فارغ التحصیلی به آدرس http://azmoon.org  انتخاب رشته کنند.

متقاضیان ثبت نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان این مقطع 
پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط الزم، نسبت به 
خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و 

انتخاب رشته/محل اقدام کنند.
پس از انتخاب رشته/محل، داوطلبان باید کد رهگیری و نسخه چاپی 

ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعالم نتایج نزد خود حفظ کنند.

انتشار اصالحات دفترچه آزمون استخدامی فرزندان شهدا 
و جانبازان 

سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصالحات و اضافه شدن شغل 
محل های جدید به دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ 

ویژه فرزندان شهید و فرزندان جانبازان، اطالعیه داد.
در اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور آمده است:پیرو انتشار دفترچه 
راهنمای ثبت نام در تاریخ ۱۹ فروردین و اطالعیه های اصالحی بعدیبا توجه به 
اعالم سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اضافه شدن شغل محل های 
جدید به دفترچه راهنمای مذکور، ضمن اعالم اصالحات در دفترچه راهنما به 
اطالع متقاضیان این آزمون می رساند، به منظور فراهم کردن تسهیالت بیشتر 
برای آن دسته از متقاضیانی که تا روز گذشته )۱۲ اردیبهشت( برای ثبت نام 
اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند تا روز جمعه مورخ ۱۷ این ماه 

نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 
دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و مندرجات این اطالعیه، به درگاه اطالع رسانی 
این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به رشته و 

مقطع تحصیلی خود نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
ضمناً با توجه به شغل محل های جدید اعالم شده مقرر گردید امکان 
ویرایش اطالعات برای متقاضیان ایجاد شود. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی 
که قباًل نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ 

فوق، نسبت به ویرایش کد شغل محل انتخابی خود اقدام کنند.
با توجه به عادی نشدن شرایط انتشار بیماری کرونا، تعیین زمان برگزاری 
این آزمون منوط به تصمیم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خواهد بود. لذا به 
محض مشخص شدن تاریخ برگزاری آزمون از طریق درگاه اطالع رسانی این 

سازمان متعاقباً به متقاضیان اطالع رسانی خواهد شد.

رهایی گروگان ۱۲ ساله در کمتر از ۲۴ ساعت
از  اخاذی  نیت  به  از رهایی دختر ۱۲ساله ای که  البرز  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
والدینش در شهر کرج ربوده و به استان تهران انتقال داده شد بود در کمتر از ۲۴ساعت 

با تالش کارآگاهان این پلیس خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ »محمد نادربیگی«، با اعالم این خبر بیان 
داشت: در ساعت ۲۰:۲۲ دقیقه هفتم اردیبهشت ماه جاری از طریق مرکز پیام یک فقره 
از  آدم ربایی که طی آن دختر ۱۲ ساله ای توسط سرنشین یک دستگاه خودرو سمند 
جلوی درب منزلش در کرج ربوده شده است به کالنتری ۱۸ »شاهین ویال« اعالم شد.

وی اظهار داشت: رسیدگی به پرونده آدم ربایی بالفاصله در دستور کار اداره مبارزه 
با جرایم جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت و در تحقیقات مقدماتی کارآگاهان مشخص شد 
که پس از ربوده شدن نامبرده با خط تلفن وی با شاکی تماس و تقاضای مبلغ ۲ میلیارد 
ریال وجه نقد در قبال رهایی گروگان کرده و نیز تهدید کرده در صورت عدم پرداخت 

وجه درخواستی، فرد ربوده شده را خواهد کشت.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز تصریح کرد: بالفاصله کارآگاهان به محل وقوع جرم 
اعزام و در تحقیق از اهالی محل محرز شد که حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، یک دستگاه 
خودرو سمند که راننده آن یک مرد جوان بود جلوی در منزل آنها پارک کرده و با تهدید 
وارد منزل شده و از داخل حیاط سر و صدای ناشی از درگیری به گوش می رسید که در 
نهایت راننده با زور دختربچه را سوار خودرو کرده و از آنجا متواری می شود و به قدری 

سرعت خودرو باال بوده که قادر به ثبت پالک خودرو نشدند.

سرهنگ نادربیگی افزود: در ادامه در بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته محل 
وقوع حادثه مشخص شد که شماره پالک خودرو با کاغذ پوشانده شده است که نتیجه ای 
حاصل نشده و در نهایت کارآگاهان با به کارگیری شگردهای خاص پلیسی رد آدم ربا را 
در غرب استان تهران شناسایی و پس از دریافت نیابت قضائی به محل مورد نظر اعزام و 
با رعایت جوانب احتیاطی به گونه ای که به گروگان صدمه ای وارد نشود وارد عمل شده 
و در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر و گروگان را در صحت و سالمت کامل در 
کمتر از ۲۴ ساعت رها کردند.وی گفت: متهم دستگیر شده در تحقیقات کارآگاهان اذعان 
داشت که نقشه ربایش توسط مادر فرد ربوده شده برای اخاذی از همسر سابقش یعنی 

پدر گروگان که مدتی بوده از وی جدا شده طراحی شده است.

دستگیری فروشنده انسولین های تقلبی در تهران
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که اقدام به فروش انسولین های 

تقلبی در فضای مجازی کرده بود، خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در حاشیه دستگیری این فرد گفت: مدتی قبل فردی 
به پلیس فتای تهران بزرگ مراجعه و اعالم کرد که باتوجه به نیاز مادرش به تهیه انسولین، 
اقدام به جستجو برای تهیه آن در فضای مجازی کرده و در جریان آن با فرد ناشناس که 
خود را از وارد کنندگان این دارو معرفی کرده بود، آشنا شده است. شاکی پس از صحبت 
اولیه با این فرد مبلغ پنجاه میلیون ریال  را حسابش واریز کرده و این فرد نیز مدتی بعد 

اقدام به ارسال داروی سفارش داده شده به آدرس شاکی کرده است.
وی با بیان اینکه شاکی در هنگام تزریق انسولین ها متوجه تقلبی و تاریخ مصرف 
گذشته بودن آن شده است، گفت: با دریافت این اطالعات کارشناسان پلیس فتا پایتخت 
تحقیقات خود را آغاز کرده و با بهره گیری از روش های علمی و اقدامات فنی فرد مذکور 
را در فضای مجازی شناسایی و پس از اخذ دستور قضایی در عمملیاتی در غرب تهران 

دستگیر کردند.  
گودرزی با بیان اینکه در بازرسی از محل بیش از ۲۰۰ قلم انسولین غیرقابل استفاده 
کشف  وضبط شد، گفت: همچنین در تحقیقات ماموران مشخص شد متهم با جعل هویت 
افراد مختلف در عرصه پزشکی در فضای مجازی اقدام به فروش داروهای فاسد و غیرقابل 

استفاده تحت عنوان انسولین کرده است.
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مدیرعامل رد هت: لینوس توروالدز دنیا را 
تغییر داده است

مدیرعامل رد هت در اجالسی آنالین گفت لینوس توروالدز،  بنیان گذار 
کرنل لینوکس، دنیا را تغییر داده است. به گفته ی پاول کورمیر، اگر توروالدز 

نبود رایانش ابری به جایگاه امروزی نمی رسید.
پاول کورمیر، مدیرعامل رد هت، تور مجازی منطقه ای خود را که 
با  پنج شنبه  او در مصاحبه ای که  ادامه می دهد.  آغاز کرده،  مدتی است 
رسانه های منطقه ی آسیا-اقیانوسیه انجام داد به اقداماتی اشاره کرد که 

لینوس توروالدز در ۳۰ سال اخیر انجام داده است.
به گزارش ZDNet، کورمیر در ستایش توروالدز گفته است: »وای 
خدای من، از کجا باید شروع کرد؟ او دنیا را تغییر داده است؛ به خصوص 
با چشم اندازی که از سیستم عامل متن باز در ذهن دارد.« کورمیر می گوید 
او کارهای  ایده های توروالدز صرفا در سیستم عامل خالصه نمی شود و 

زیادی انجام داده است.
مدیرعامل رد هت ادامه می دهد: »... آن فقط آغاز ماجرا بود. وقتی که 
بیش از ۲۰ سال پیش کار با لینوکس را آغاز کردیم، با سیستم عاملی مواجه 
بودیم که بیشتر برای عالقه مندان آماتور طراحی شده بود؛ اما لینوس به دنیا 
نشان داد که ماهیت متن باز بودن راه بهتری برای توسعه ی نوآوری است.« 
پاور کورمیر می گوید رد هت نیز در سطح سازمانی از این ایده استفاده 
کرده و »به دنیا نشان داده است که می توان پردازش های حیاتی سازمانی 
را روی نرم افزارهایی که به شکل متن باز توسعه داده شده اند اجرا کرد.«

بر اساس گفته ی کورمیر، توروالز بدون شک از همان آغاز کار رهبری 
نوآور بود؛ اما رد هت بعداً توانست موتور نوآوری را در لینوکس و جامعه ی 
متن باز تقویت کند. کورمیر می گوید اگر لینوکس و جامعه ی متن باز نبود، 
امروزه مفهومی تحت عنوان رایانش ابری نداشتیم، چون مسئله ی رایانش 
ابری بسیار بزرگ تر از آن بود که یک شرکت به تنهایی بتواند برطرفش کند.

کورمیر ادامه می دهد: »به همین دلیل است که رایانش ابری امروزه با 
سرعت خیلی زیادی به پیش می رود. وقتی بهترین فناوری برنده می شود... 
ذهن های بسیاری را روی مسئله ای واحد متمرکز می کنید.« بدین ترتیب 
کورمیر اعتقاد دارد برنده شدن بهترین فناوری دلیل سرعت بسیار زیاد 
نوآوری است. کورمیر می گوید: »لینوس واقعا کسی است که تمام درهایی 
که امروزه در حوزه ی رایانش ابری مشاهده می کنید باز کرد. من لینوس 

را این گونه توصیف می کنم.«
کورمیر سخنان خود را در بخشی از اجالس رد هت ۲۰۲۱ مطرح 
کرد. در این رویداد اخباری با محوریت جامعه ی متن  باز اعالم شد که 
 ۸.۴ Red Hat Enterprise Linux یکی از مهم ترین آن ها انتشار
بود. مدیرعامل رد هت تاکنون بارها گفته است مدیران ارشد اطالعات 
پلتفرم های  می توانند  زیرا  باشند؛  ابری  فضای  اپراتور  آینده  در  باید 
مختلف را به هم متصل کنند. کورمیر در رویداد پنج شنبه این گفته را 
نیز مطرح کرد که فعاالن صنعت فناوری باید نرم افزارشان را بر پایه ی 

OpenShift بسازند. 
کورمیر می گوید IBM حتی پیش از تصاحب رد هت تصمیم بسیار 
را بدین صورت  این تصمیم مهم  مهمی گرفته بود. مدیرعامل رد هت 
را  نرم افزارهایش  تمامی  بود  گرفته  تصمیم   IBM« می کند:  توصیف 
کانتینر محور کند. IBM پلتفرم کانتینرمحور اختصاصی خود را با لینوکس 
داشت؛ اما وقتی رد هت را تصاحب کرد، آن پلتفرم را رها و همه چیز را بر 

پایه ی Red Hat OpenShift استانداردسازی کرد.«
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

شهردار تهران خبر داد؛

عزل مدیران خاطی در موضوع انحراف 
در تزریق واکسن کرونا 

جلسه شورای شهر  یکمین  و  نود  و  دویست  در  با حضور  تهران  شهردار 
تهران توضیحاتی درباره انحرافات تزریق واکسن در شهرداری تهران ارائه کرد 
و گفت:۴۴ نفر پرسنل بازیافت، ۱۰۰ نفر پاکبان، ۱۲ نفر کارمند، ۱۳ نفر فاقد 
رابطه استخدامی با شهرداری تهران با هویت مشخص، ۲ نفر راننده جرثقیل، 
سبز  فضای  کارگر  نفر   ۱۷ و  شهربان  نفر  یک  سرویس،  خودرو  راننده  نفر   ۹

واکسن دریافت کردند.
پیروز حناچی با حضور در دویست و نود و یکمین جلسه شورای شهر تهران 
در تشریح انحراف تزریق واکسن کرونای پرسنل شهرداری تهران، گفت: الزم 
دیدم که راجع به موضوع واکسیناسیون توضیحاتی ارائه دهم. روز چهارشنبه گذشته 
گزارشی داشتیم از یکی از سایت های خبری مبنی بر اینکه اطالعاتی داریم که 
مدیران شهرداری از سهمیه پاکبان ها استفاده کردند و تقاضای جلسه داشتند؛ اما 

جلسه تشکیل ندادیم و شروع به بررسی کردیم. 
وی ادامه داد: در بررسی ها مشخص شد انحرافاتی در برخی مناطق داشتیم 
در پی آن یک رئیس ناحیه تا صبح عزل شد. صبح پنجشنبه در توییتی اعالم 
کردم، پیگیر ماجرا هستیم و از رسانه ها بابت حساسیتی که به موضوع دارند تشکر 
کردم و دستور برخورد و پیگیری و بارگذاری اسامی دریافت کنندگان واکسن در 

سامانه شفافیت را دادم. 

وی با اشاره به اینکه تحقیقاتی را با محوریت حراست کل پیگیری کردیم 
ادامه داد: بحث عمده در منطقه ۶ بود که طی مکاتبه شهردار منطقه ۶ با بهداشت 
شمال غرب لیستی با ظریفت ۳۲۵ نفر برای تزریق واکسن اعالم شد که از این 
تعداد ۱۹۸ نفر واکسن دریافت کردند و اسامی آن ها را از طریق حراست وزرات 
بهداشت پیگیری می کنیم. به تفکیک ۴۴ نفر پرسنل بازیافت، ۱۰۰ نفر پاکبان، ۱۲ 
نفر کارمند، ۱۳ نفر فاقد رابطه استخدامی با شهرداری تهران با هویت مشخص، 
۲ نفر راننده جرثقیل، ۹ نفر راننده خودرو سرویس، یک نفر شهربان و ۱۷ نفر 

کارگر فضای سبز واکسن دریافت کردند. 
را در شهرداری تشکیل و  پنجشنبه گذشته جلسه ای  تاکید کرد: روز  وی 
تعداد  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  جزئیات  با  جلسه  این  در  واکسیناسون  موضوع 
محدودی واکسن برای تزریق به نیروهای خط مقدم مبارزه با کرونا اعم از بهشت 
زهرا و پسماند که شامل نیروهای عملیاتی و اداری مرتبط با مشاغل پرخطر اعم 
از زن و مرد هستند از طریق وزارت بهداشت تخصیص داده شد و از این تعداد 

هیچ یک از مدیران شهری تا رده ۴ مدیریتی واکسن تزریق نکردند. 
اینکه  به  اشاره  با  خود  های  از صحبت  دیگری  بخش  در  تهران  شهردار 
بررسی ها نشان داد یک نفر از مسئوالن نواحی اقدام به تزریق واکسن کرده است 
افزود: همان روز سه نفر از همکاران در منطقه ۶ عزل شدند. در بررسی های بعدی 
معلوم شد در یکی از مناطق منطبق بر پروتکل های مصوب نبود که معاون خدمات 
شهری را عزل کردیم و دو رئیس ناحیه در منطقه ۹ و ۷ نیز به همین دلیل حذف 
شدند. توزیع را با دستور العمل دقیق نداده بودیم و با دقت باال مشخص نکردیم 

که این پروتکل ابالغ می شود. 
وی با بیان اینکه لیست کسانی که واکسن دریافت کردند در سامانه شفاف 
بارگذاری شد گفت: کد ملی و مسئولیت آن ها قید شده و روی سایت شفافیت 
قرار گرفته است و تاکنون چند نفر از خاطیان عزل شدند و مقرر شد لیست کسانی 

که خاطی بودند منتشر شود. 
حناچی تاکید کرد: نبود نظارت مناسب در تزریق واکسن در مراکز بهداشت 
این حواشی را به وجود آورد که در منطقه ۶ معاون خدمات شهری به این دلیل 
عزل شد. در باقی مناطق نیز تالش شد وحدت رویه طی شود و با ابالغ پروتکل 

تنظیمی این خطا نیز به حداقل خواهد رسید.
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و  ه  ا ر یر  ز و ون  معا
اگر  اظهار داشت:  شهرسازی 
مذاکرات نتیجه بخش باشد و 
برجام احیا شود با رکود معناداری در بازار 
مسکن مواجه می شویم که به دنبال آن، 

قیمت ها ریزش خواهد کرد.
ه  ر با ر د ه  د ا ز د محمو د  محمو
احیای  از  پس  مسکن  بازار  اثرپذیری 
برجام اظهار داشت: از آنجایی که بازار 
از  و  است  چندبعدی  بازار  مسکن یک 
پیش بینی  دارد،  اثرپذیری  بازارها  سایر 
از وضعیت آن اقدام ساده ای نیست اما 
نکته مهم این است که مسکن تابع سایر 
بازارها است و اگر در بازاری با کاهش 
قیمت مواجه شویم طبیعتا مسکن هم 

از آن تاثیر می پذیرد.
مذاکرات  اگر  کرد:  تاکید  وی 
نتیجه بخش باشد و برجام احیا شود با 
مواجه  مسکن  بازار  در  معناداری  رکود 
قیمت ها  آن،  دنبال  به  که  می شویم 

ریزش خواهد کرد.
با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
اشاره به تحلیلی از بازار مسکن پس از 
احیای برجام مبنی بر اینکه در صورت 
نرخ دالر  مذاکرات،  بودن  موفقیت آمیز 
این  از  پیدا می کند و نقدینگی  کاهش 
نتیجه  در  و  می شود  مسکن  وارد  بازار 
قیمت  رشد  به  منجر  تقاضا  افزایش 
مسکن خواهد بود، گفت: این هم یک 
با  که  معتقدیم  اما  است  پیش فرض 
احیای برجام، اقتصاد پویا می شود و این 
پول و نقدینگی انباشته به سمت جریان 

تولید هدایت خواهد شد.
به طور  اینکه  بیان  با  محمودزاده 
می شود  بازارهایی  وارد  نقدینگی  قطع 
که بازده سرمایه باالتری داشته باشند، 
اگر  و  شود  احیا  برجام  اگر  داد:  ادامه 
گشایش های اقتصادی به دنبال داشته 
باشد، به نظر می رسد که در میان مدت 
نقدینگی وارد بازار سرمایه شده و پول 
از حوزه مسکن به سمت جریان عمومی 

اقتصاد کشیده می شود.

بیان  میان مدت  بازه  درباره  وی 
بازه زمانی کوتاه مدت یعنی  داشت: در 
مسکن  اثرپذیری  این  شاید  ماه   ۶ در 
از احیای برجام خود را نشان ندهد اما 
پس از ۶ ماه با ارزیابی صاحبان سرمایه 
احتماال نقدینگی از بازار سرمایه خارج 
باید  شد.  خواهند  بازارها  سایر  وارد  و 
همواره  اقتصاد  که  باشیم  داشته  توجه 
زیان حرکت می کند و  نفع و  براساس 
ظرفیت  دیگری  اقتصادی  فعالیت  اگر 
بیشتری داشته باشد طبیعتا سرمایه وارد 

آن بازار خواهد شد.
ساختمان  امور  و  مسکن  معاون 
کشور  اقتصادی  شرایط  اگر  افزود: 
ظرفیت پذیرش سرمایه را نداشته باشد 
به طور قطع سرمایه به حالت ذخیره در 
بازار مسکن باقی می ماند تا گشایش های 
اقتصادی در سایر بخش ها ایجاد شود.

محمودزاده در پاسخ به این سوال 
آیا  اقتصاد  از  حالتی  هر  در  اساسا  که 
بازار مسکن پس از افزایش های قیمت 
جهشی اخیر هنوز کشش رشد قیمت را 
دارد، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت در 
بررسی  قابل  منظر  دو  از  بازار مسکن 

دید  از  بازار  این  به  اینکه  اول  است؛ 
خرید و فروش نگاه شود و نگاه دیگر 
بازار سرمایه گذاری  بازار را یک  اینکه 
که  باشیم  داشته  توجه  باید  بدانیم. 
ارزش سرمایه زمین با ارزش مصرفی 
جدا  کامال  موضوع  دو  مسکن  بازار 
ظرفیت  اگر  بنابراین  هستند.  هم  از 
اقتصادی کشور برای جریان نقدینگی 
نقدینگی  حجم  به  توجه  با  نشود،  باز 
که  است  طبیعی  کشور  در  باال  بسیار 
صورت  به  نقدینگی  این  از  بخشی 
از جمله  ذخیره در بخش های مختلف 
غیره  و  بانکی  حساب های  مسکن، 

باقی می ماند.
وی تاکید کرد: معتقدم در بخش 
شرایط  با  باید  مسکن  بازار  مصرفی 
موضوع  اما  باشیم  روبه رو  پایدارتری 
تمام عوامل دخیل  است که  این  مهم 
در اقتصاد و بازارها به صورت دومینووار 
شرایط  اگر  هستند.  وصل  یکدیگر  به 
اقتصادی بهبود پیدا کند، درآمد خانوار 
قدرت  طبیعتا  و  می یابد  افزایش  هم 
خرید باال می رود، در این صورت دوباره 
مسکن  بازار  در  تقاضا  افزایش  شاهد 

خواهیم بود.
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
نظر  به  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
مسکن  متوسط  قیمت  از  چقدر  شما 
میلیون   ۳۰ حدود  که  ن  تهرا ر  د
شده،  اعالم  مربع  متر  هر  در  تومان 
در  که  معتقدیم  گفت:  است،  حباب 
دو  باید  مسکن  قیمت  متوسط گیری 
چراکه  شوند  جدا   ۳ و  یک  منطقه 
قیمت گیری  از  منطقه  دو  این  وقتی 
بسیار  نشست  شاهد  می شوند،  حذف 
در  مسکن  قیمت  متوسط  توجه  قابل 
تهران هستیم. متاسفانه مناطق یک و 
۳ متوسط قیمت مسکن در تهران را به 
شدت افزایش داده اند به طوری که در 
برخی از مناطق تهران متوسط قیمت 
مسکن حدود ۱۲ میلیون تومان است.

همین  به  داد:  ادامه  محمودزاده 
حوزه  ریم  دا تاکید  که  است  دلیل 
سرمایه گذاری باید از حوزه مصرف در 
بازار مسکن جدا شود و با سیاست هایی 
از جمله طراحی سامانه امالک و اسکان 
دنبال  به  خالی  خانه های  از  مالیات  و 

جداسازی این دو حوزه هستیم.

چهاردهم اردیبهشت، سالروز تأسیس بانک سپه
چقازردی: بانک سپه با تمام ظرفیت در خدمت توسعه و پیشرفت کشور قرار دارد

مدیرعامل بانک سپه با صدور پیامی ضمن آرزوی 
قبولی طاعات و عبادات برای هم وطنان عزیز در ماه مبارک 
رمضان و لیالی عزیز قدر، سالروز تأسیس این بانک را به 
مردم شریف ایران، مشتریان و کارکنان شاغل و بازنشسته 

بانک دیرپای سپه تبریک گفت.
پیام  در  سپه  بانک  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 

لیالی  و  رمضان  مبارک  ماه  تقارن  ان شاءاهلل  است:  آمده  چقازردی  محمدکاظم 
پرفیض قدر با سالروز تأسیس نخستین بانک ایرانی موجب ارتقاء خدمت و اثرگذاری 

بیش ازپیش در توسعه و پیشرفت اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسالمی شود.
و  مهم ترین  از  یکی  آستانه  در  سپه  بانک  داشت:  اظهار  همچنین  وی 

تأثیرگذارترین سال های فعالیت خود در عرصه بانکی و اقتصادی قرار دارد.
مدیرعامل بانک سپه افزود: به نتیجه رسیدن مأموریت ملی و مهم ادغام، بانک 
سپه را در آستانه یک صدسالگی تأسیس خود با انباشت تجربه و افزایش ظرفیت های 
انسانی جوان، باانگیزه و منابع سپرده ای قابل توجه قرار داده و این بانک قدرتمندتر 

از گذشته برای نقش آفرینی در عرصه اقتصادی و بازار پولی کشور مصمم است.
وی در بخش دیگری از پیام خود آورده است: اینجانب ضمن گرامی داشت 
چهاردهم اردیبهشت ماه، سالروز تأسیس نخستین بانک ایرانی به همه هم وطنان 
گرامی، مشتریان عزیز و همکاران فرهیخته و گران قدر شاغل و بازنشسته خود در 
بانک سپه که در آستانه قرن جدید به بزرگ ترین بانک کشور تبدیل شده در این 

ایام مبارک و شب های پرفیض قدر آرزوی سالمتی و توفیقات روزافزون دارم.

با حمایت گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری انجام شد؛
ساخت و راه اندازی بزرگترین مجتمع توانمندسازی حرفه 

ای در کرمان
رئیس بنیاد نیکوکاری یاس اعالم کرد: با حمایت 
بزرگترین   ، گردشگری  بانک  و  گردشگری  مالی  گروه 
مجتمع توانمندسازی فنی  و حرفه ای در کرمان احداث 

و راه اندازی شد.
مالی گردشگری،  روابط عمومی گروه  به گزارش 
فائض فرخی گفت: بزرگترین مجتمع توانمندسازی حرفه 
ای با ۲۰ کارگاه تخصصی شامل ۱۲ کارگاه آموزشی و 

۸ کارگاه تولیدی به مساحت ۶ هزار مترمربع در کرمان توسط بنیاد یاس دایر شده 
و در حال حاضر ۲۰ کارگاه در آن فعال است.

اندازی کارگاه های مذکور با همکاری سازمان آموزش  با راه  فرخی افزود: 
فنی و حرفه ای، زمینه آموزش یک شغل و حرفه تخصصی برای کسانی که این 

دوره ها را طی می کنند، فراهم شده است. 
به گفته وی تاکنون ۲ دوره آموزشی در این مجتمع توانمندسازی برگزار شده و 
کسانی که این دوره ها را طی کرده اند، موفق به اخذ مدرک تخصصی مربوطه شده اند.

وی هدف از ساخت مجتمع توانمندسازی حرفه ای را حرفه آموزی زندانیان مواد 
مخدر کرمان و همچنین کمک به ایجاد اشتغال و حمایت از خانواده های زندانیان 
ذکر کرد و گفت: پیش بینی می شود بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، حدود 
۵۰۰۰ نفر پس از طی کردن دوره های آموزش های تخصصی، مشغول به کار شوند.

فرخی افزود: بنیاد نیکوکاری یاس که در راستای مسئولیت های اجتماعی گروه 
مالی گردشگری و بانک گردشگری فعالیت می کند، نقش مهمی در حمایت از اقشار 

محروم و آسیب پذیر در نقاط مختلف کشور دارد.
فرخی از دیگر اقدامات بنیاد نیکوکاری یاس را حمایت از مشاغل آسیب دیده 
از کرونا بیان کرد و گفت: این بنیاد از زمان شیوع کرونا تاکنون در زمینه کمک به 
تامین امکانات درمانی و تجهیزات بیمارستانی اقدام کرده ضمن اینکه تاکنون بیش 

از ۲۰ هزار بسته معیشتی را بین نیازمندان توزیع کرده  است. 
وی یکی دیگر از اقدامات بنیاد یاس را احداث مجموعه های ورزشی چندمنظوره 
در مناطق محروم ذکر کرد و افزود: تاکنون دو سالن ورزشی چندمنظوره در استان 
در  چندمنظور  ورزشی  مجتمع  یک  همچنین  و  شده  احداث  کرمان  و  هرمزگان 
شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی کلنگ زنی شده که امیدواریم در آینده 

نزدیک به بهره برداری برسد.
از زمان  بنیاد نیکوکاری یاس وابسته به گروه مالی گردشگری،  افزود:  وی 
تاسیس)۱۳۹۳( تاکنون فعالیت های متنوعی همچون کمک های درمانی به بیماران 
صعب العالج، تهیه بسته های بهداشتی، تحصیلی، غذایی، جهیزیه و ... داشته است.

همزمان با استقبال کادر درمان بیمارستان ها صورت گرفت:
طرح  از  رجایی  شهید  قلب  بیمارستان  مسئولین   تقدیر 

فرشتگان سالمت بانک آینده
بیمارستان قلب شهید رجایی از اقدام بانک آینده، در 
خصوص ارائه تسهیالت با شرایط آسان و سریع به کادر درمان 
فعال در سراسر کشور، با عنوان طرح »حمایت از فرشتگان 

سالمت«، قدردانی کرد.
در این پیام تقدیر آمده است: »اجرای طرح فرشتگان 
سالمت بانک آینده، به ویژه در شرایط حساس و بحرانِی مقابله 

با ویروس کرونا موجب دلگرمی کادر درمان گردید و بی شک، این اقدام ارزشمند بانک 
آینده، به عنوان نهادی مسئولیت پذیر در خاطره کادر درمانی کشور، ماندگار خواهد بود.«

طرح حمایت از فرشتگان سالمت بانک آینده از اسفند ۱۳۹۹، با هدف قدردانی 
از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با همه گیری بیماری کرونا و در قالب 
اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای کادر درمانی کشور، طراحی 
و عملیاتی شد.طی این طرح، تسهیالتی به مبلغ ۲۰۰ )دویست( میلیون ریال به ازای 
هر فرد، با نرخ ۱۵ )پانزده( درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه )با اقساط ماهیانه(، به صورت 
مستقیم به حساب متقاضیان واریز خواهد شد. پرداخت این تسهیالت بدون نیاز به 
هیچ گونه ضامن و تنها در قبال صدور معرفی نامه گروهی و نامه تعهد کسر از حقوق از 
سوی واحد درمانی، امکان پذیر خواهد بود.برای کسب اطالعات بیشتر با مرکز ارتباط 

بانک آینده به شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱، تماس بگیرید.

بیمه تعاون در اختیار سایپا قرار  تجربیات مدیریت ریسک 
گرفت

شرکت بیمه تعاون بعنوان 
خود  تجربیات  الگو،  سازمان 
سیستم  سازی  پیاده  برای  را 
مدیریت ریسک در اختیار گروه 

خودروسازی سایپا قرار داد.
به گزارش روابط عمومی 
شرکت بیمه تعاون، این شرکت 
گذشته  ل  سا ست  ا نسته  ا تو

استاندارد ISO۳۱۰۰۰:۲۰۱۸ در مدیریت ریسک را اخذ کند و به همین دلیل 
سازمان  عنوان  به  تعاون  بیمه  سایپا، شرکت  خودروسازی  گروه  درخواست  پیرو 
ارزیابان  با  پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک  زمینه  را در  الگو تجربیات خود 
ارشد و ارزیابان تعالی فعال در مجموعه شرکت های گروه خودروسازی سایپا به 
اشتراک گذاشت.به گفته مریم سلماسی مدیر ریسک شرکت بیمه تعاون، براساس 
این درخواست دانش موجود در زمینه مفاهیم مدیریت ریسک، انواع مدل های 
جامع مدیریت ریسک )ERM( و تفاوت های آنها، روش ها و ابزارهای مختلف 
شناسایی و تحلیل ریسک ها، روش های مختلف پاسخ به ریسک، و همچنین 
ریسک  مدیریت  خروجی  گزارش های  انواع  و  ریسک  مدیریت  سازمانی  ساختار 
بهینه کاوی،  افزود:  باره  این  در  با شرکت سایپا تسهیم شد.وی  تعاون  بیمه  در 
اقداماتی  Benckmark )بنچ مارک( در سازمان ها،  الگوبرداری، مقایسه یا 
است که در آن یک سازمان فرایندها، رویکردها یا حتی نتایج خود را به تناسب 
با فرایندها، رویکردها و نتایج سازمان های مشابه یا پیشرو در آن موضوع مقایسه 
می کند و هدف آن به دست آوردن اطالعاتی است که به سازمان کمک می کند 

ایده هایی جدیدی کسب یا نواحی قابل بهبود خود را شناسایی کند.
بهینه  فرایند  این  در  است  مشخص  که  طور  همان  کرد:  تاکید  سلماسی 
کاوی دو طرف وجود دارد، سازمان متقاضی و سازمان الگو، و معمواًل به این 
صورت است که اطالعات سازمان الگو به صورت عمومی در دسترس نیست و 
اشتراک گذاری  به  را در  الگو  بتواند رضایت سازمان  باید  لذا سازمان متقاضی 
تجربیات خود جلب کند. سازمان هایی که در مسیر تعالی سازمانی گام بر می 
دارند با مزایای بهینه کاوی کامال آشنا هستند و حاضر هستند تا ضمن ایفای 
و  کنند  تبادل  ها  سازمان  سایر  با  را  اطالعاتی  اجتماعی،  مسئولیت  در  نقشی 
عالوه بر تسهیم تجربیات از دانش و نتایج عملکرد دیگر سازمان ها در حوزه 

های دیگر بهره مند شوند.

سه عامل تاثیرگذار بر قیمت نفت در ماه جاری؛ 
اوپک ، سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا و کووید ۱۹

قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت تحت تاثیر خوش بینی 
به دورنمای تقاضا، آوریل را با رشد ماهانه به پایان رساندند اما بحران 

کووید ۱۹ در هند در روزهای اخیر بازار را در هراس فروبرده است.
به  نسبت  نگرانیها  تاثیر  تحت  جمعه  معامالت  در  نفت  قیمتهای 
سه  از  بیش  در  روزانه  قیمت  کاهش  بزرگترین  هند،  بحرانی  وضعیت 
هفته گذشته را ثبت کردند اما نفت برنت هشت درصد و  وست تگزاس 

اینترمدیت آمریکا شش درصد رشد ماهانه در آوریل داشتند.
بهای نفت برنت در آخرین روز معامالت قرارداد ژوئن، با یک دالر 
و ۳۱ سنت معادل ۱.۹ درصد کاهش، در ۶۷ دالر و ۲۵ سنت در هر 
بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل 
در ژوئن با یک دالر و ۴۳ سنت معادل ۲.۲ درصد کاهش، در ۶۳ دالر و 
۵۸ سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت برای کل هفته ۱.۷ درصد و 

وست تگزاس اینترمدیت ۲.۳ درصد رشد هفتگی ثبت کردند.
عاملی که هفته گذشته از رشد قیمتها و سهام انرژی حمایت کرد، 
از  تولید  افزایش تدریجی  آغاز  برای  اوپک پالس  نهایی شدن تصمیم 
خوش  بینی  پیش  پالس  اوپک  مشترک  فنی  کمیته  بود.  مه  ماه  اول 
بینانه ای از تقاضا برای نفت داشت و این موضوع بازار را دلگرم کرد.

هفته  آمریکا  مرکزی  بانک  آزاد  بازار  کمیته  نشست  بین،  این  در 
گذشته برگزار شد و همان طور که انتظار می رفت تغییری در سیاست 
پولی صورت نگرفت. اما تهدید نگران کننده ای که پیش روی بازار قرار 
گرفت، موج مرگبار شیوع ویروس کرونا در هند، ژاپن، برزیل و نقاط دیگر 

بود که می تواند مسیر احیای تقاضا برای نفت را به کلی تغییر دهد.
پایگاه خبری اویل پرایس به بررسی سناریوهایی پرداخته که می 

توانند مسیر قیمت نفت در ماه مه را مشخص کنند.
اوپک و پیش بینی تقاضای قوی برای نفت

روز  نشست  لغو  با  پالس  اوپک  وزیران  مشترک  نظارتی  کمیته 
تولید  افزایش  برنامه  پیشبرد  و  پالس  اوپک  گروه  وزیران  چهارشنبه 
موافقت کرد. نشست بعدی وزیران اوپک پالس برای اول ژوئن )۱۱ 
خرداد( برنامه ریزی شده است. این گروه قرار است در مدت سه ماه از 

ماه مه تا ژوئیه حدود دو میلیون بشکه در روز به تولیدش اضافه کند
در نشست دوشنبه گذشته کمیته فنی اوپک پالس پیش بینی شد 
مصرف نفت جهان امسال شش میلیون بشکه در روز بهبود پیدا  می کند 
با این حال موج شیوع کووید ۱۹ در هند و برزیل روند بهبود تقاضا را 
تهدید  می کند. طبق پیش بینی این کارشناسان، اشباع ذخایر نفت که 
ایجاد  پاندمی در سال گذشته  بحران  اوج  در  تقاضا  فروپاشی  در طول 

شده بودند تا پایان سه ماهه جاری ناپدید خواهد شد.
کارشناسان فنی اوپک پالس برآورد کردند ذخایر جهانی نفت امسال 
با نرخ ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا  می کند. این روند سریعتر از 
کاهش ۸۰۰ هزار بشکه در روز است که یک ماه قبل پیش بینی شده 
بود. در نتیجه مازاد ذخایر در کشورهای توسعه یافته به هشت میلیون 

بشکه تا پایان سه ماهه جاری نزول خواهد کرد.
روند  که  بوده  آمریکا  وضعیت  مبنای  بر  عمدتا  بینی  خوش  این 
احیای تقاضا در آن از سایر نقاط جهان پیشی گرفته است. برنارد لونی، 
مدیرعامل شرکت BP در تلویزیون بلومبرگ اظهار کرد: تقاضای چین 
برای نفت به سطح پیش از پاندمی صعود کرده و آمریکا نیز تقریبا به 
اروپا در  وضعیت عادی برگشته و برنامه های واکسیناسیون اکنون در 

حال انجام است.
آیا تایید این موضع در روز چهارشنبه برای تحرک بخشیدن به یک 
دور دیگر صعود قیمتها کافی خواهد بود؟ جواب این سوال احتماال منفی 
است. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در این باره گفت: 
گروه  وزیران  نشست  برگزاری  عدم  برای  اوپک پالس  تصمیم  اگرچه 
نشان می دهد که این گروه از وضعیت فعلی بازار راضی است اما میزان 
زیادی از این خوش بینی پیش از این در قیمتها انعکاس پیدا کرده است. 
آنچه نگران کننده است هشدار کمیته فنی نسبت به جهش شیوع کووید 
۱۹ و تبعات آن بر روند احیای پیش بینی شده تقاضا است. با این حال 
بازارهای نفت همچنان ممکن است رشد قیمت قابل مالحظه ای داشته 

باشند زیرا قیمتهای نفت پایین رکوردهای باالی اخیرشان مانده اند.
سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا 

بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته اعالم کرد با وجود نشانه های 
دهد. همان  ادامه می  تسهیلی  پولی  به سیاست  اقتصادی،  رشد  بهبود 
طور که پیش بینی می شد بانک مرکزی آمریکا نرخهای بهره را بدون 

تغییر در رکورد پایین حفظ کرد.
مارس،  در  آمریکا  مرکزی  بانک  قبلی  پولی  سیاست  نشست  از 
شواهد رو به رشدی از مستحکمتر شدن روند رشد اقتصادی در ابتدای 
آمار  که  ندارد  وجود  تردیدی  است.  داشته  وجود  جاری  میالدی  سال 
اقتصادی آمریکا اکنون نتایج کامال چشمگیری را نشان می دهند. بازار 
افزایش  بادوام  و سفارش کاالهای  داشته  نیرومندی  بهبود  آمریکا  کار 
قابل توجه سفارشهای جدید را تایید کرد و بر شتاب گرفتن روند رشد 

اقتصادی صحه گذاشت.
می  احتیاط  فدرال  آزاد  بازار  کمیته  که  باورند  این  بر  کارشناسان 
کند تا با اجتناب از اغراق بیش از حد درباره بهبود روند رشد اقتصادی، 
رشد  حال  این  با  نکند.  ترسیم  را  ای  بینانه  از حد خوش  بیش  تصویر 
اقتصادی به شکلی اوج گرفته که می تواند ضعف بازار کار را برطرف 

کرده و حتی اندکی به تورم اضافه کند.
که  آمریکا  مرکزی  بانک  سابق  اقتصاددان  راینهارت،  وینسنت 
اکنون در سمت اقتصاددان ارشد شرکت ملون فعالیت می کند، اظهار 
کرد: ممکن است هنوز خیلی زود باشد که بانک مرکزی آمریکا حتی 
به کاهش خرید ماهانه ۱۲۰ میلیارد دالر اوراق قرضه فکر کند زیرا نرخ 
تورم در رقم باالی شش درصد و شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی 

در ۱.۴ درصد مانده است.
تا  بانک مرکزی  برآورد می کنند که  اقتصاددانان گلدمن ساکس 
پولی  سیاست  تعدیل  درباره  از صحبت  جاری  میالدی  سال  دوم  نیمه 
تسهیلی اجتناب خواهند کرد و تا اوایل سال ۲۰۲۲ چنین اقدامی را آغاز 
نخواهد کرد.آنتا مارکوفسکا، اقتصاددان ارشد جفریز هشدار داد که رشد 
قوی اشتغال ممکن است این زمان را جلو بیاندازد و حتی در ژوئن بحث 

تعدیل سیاست تسهیلی مطرح شود.
کووید ۱۹

بر  تاثیرگذار  مبهم  عامل  بزرگترین  همچنان   ۱۹ کووید  پاندمی 
و  انگلیس  آمریکا،  در  اوضاع  است.  بلندمدت  در  نفت  قیمت  دورنمای 
چین دلگرم کننده است و در اروپا که محدودیتهای ویروس کرونا در 
انجام  برای  پیدا کرده و در بعضی دیگر که  از کشورها کاهش  بعضی 
اقدام قاطع تردید دارند، یکسان نیست اما اوضاع در هند، برزیل و ژاپن 
نگران کننده بوده و باعث شده اوپک پالس پیش بینی کند موج جدید 
شیوع بیماری ممکن است ۳۵۰ هزار بشکه در روز از تقاضای جهانی 

برای نفت کم کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، با این حال، این خوش بینی وجود 
خواهند  درس  هند  مشابه  وضعیت  تجربه  از  دیگر  کشورهای  که  دارد 
گرفت. دستکم ۹ کشور شامل آمریکا، انگلیس، چین، استرالیا، آلمان و 
پاکستان در میان کشورهایی بوده اند که قول داده اند با ارسال تجهیزات 
پزشکی ضروری، واکسن، اکسیژن و دارو به هند برای غلبه بر این بحران 
انسانی تراژیک کمک کنند. امید می رود که کشورهای دیگر از وضعیت 

هند درس بگیرند و از تسهیل زودهنگام محدودیتها خودداری کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

احیای برجام موجب ریزش قیمت مسکن می شود

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

سخنگوی صنعت برق:
تنها راه نجات از خاموشی ها، همکاری مردم است

سخنگوی صنعت برق گفت: شرط اعمال نشدن خاموشی های برنامه ریزی 
شده، همکاری همه مشترکان و رعایت سقف مصرف استانی است.

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان به نقل از وزارت نیرو، »مصطفی رجبی 
مشهدی« افزود: براین اساس از همه مشترکان درخواست می کنیم از هم اکنون 

نسبت به کاهش مصرف خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: هر ساله ۱۶ تا ۱۷ درصد از برق  
مورد نیاز در ساعت های پیک توسط نیروگاه های 
اما امسال به دلیل بارش  برق آبی تامین می شود، 
مخازن سدهای  از  درصد   ۳۴ نزوالت جوی،  کم 
نیروگاه های برق آبی را در اختیار نداریم که منجر 
به کسری حدود چهار هزار مگاواتی تولید برق در 

ساعت اوج مصرف می شود.
نیرو  وزارت  اینکه  بیان  با  رجبی مشهدی 
میزان  این  جبران  برای  را  خود  تالش  همه 

برنامه ای  زمینه  همین  در  خاطرنشان کرد:  است،  بسته  به کار  برق  کمبود 
است که  تدوین شده  بروز خاموشی  از  برای جلوگیری  اصلی  ۴۵ محور  با 
به کارگیری  و  از خود شروع  ابتدا  را  برنامه ها  این  اجرای  نیرو  البته وزارت 
شرکت های  در  جاری  ماه  از  را  سرمایشی  وسایل  و  گازی  کولرهای 

است. کرده  ممنوع  خود  زیرمجموعه 
وی اضافه کرد: در صورتی که روند کنونی مصرف برق ادامه یابد، ناچار به 
استفاده از ذخایر آبی سدها برای تولید برق هستیم  که این موضوع می تواند ما 

را در تابستان به شدت دچار مشکل کند.
سخنگوی صنعت برق درباره مهمترین دلیل افزایش مصرف برق، گفت: 
باالترین میزان مصرف به وسایل سرمایشی تعلق دارد که در این میان سهم 

کولرهای گازی بیشتر از کولرهای آبی است.
رجبی مشهدی افزود: افزایش بار سرمایشی به دلیل نبود آمادگی الزم برای 

تحمل این افزایش، ممکن است شبکه را با مشکل روبه رو کند.
وی بر ضرورت مدیریت مصرف وسایل سرمایشی از سوی کاربران تاکید 
کرد و ادامه داد: توصیه می شود مشترکان در ساعت های اوج مصرف که از ساعت 
از به کار بردن وسایل پرمصرف خودداری کرده  ۱۳ تا ۱۷ است تا حد ممکن 

و کولر گازی خود را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند.
سخنگوی صنعت برق گفت: این درحالی است 
که شرکت های دولتی ذکر شده، فقط در صورت 
تنظیم دما روی ۲۶ درجه، اجازه استفاده از کولرهای 

گازی را خواهند داشت.
پیشتر وزیر نیرو با ارسال نامه ای به استانداران 
مدیریت  روش های  اعمال  گفت:  کشور  سراسر 
ضروری  مگاوات  هزار  سه  از  بیش  برق  مصرف 

است.

محاسبه برخی کاالهای اساسی با دالر 45هزارتومانی!

بخش خصوصی: ِشکر در بازار 5 نرخ دارد؛ دولت: صحیح نیست!
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( در امور 
بازرگانی تاکید کرد که تغییری در نرخ شکر ایجاد نمی شود، 
اما زیر بار پنج نرخی بودن شکر در بازار نرفت و گفت که 

مبنای این نرخ ها متفاوت است.
اخیرا دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از پنج نرخی 
شدن شکر در بازار خبر داده بود، به طوری که نرخ مصوب 

۶۶۵۰ تومان برای واحدهای تولیدی، نرخ 
مصوب۸۷۰۰ تومان برای مصرف کننده، 
نرخ مصوب ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان برای 
۱۳هزار  بنکداری  آزاد  نرخ  ها،  بنکداری 
 ۵۰ کیسه های  صورت  به  تومان  و۵۰۰ 
کیلویی و نرخ آزاد مصرف کننده هم که 
گفته می شود تا ۱۴ هزارتومان هم رسیده 
و بعضا گرانفروشی در این بخش به بیش 

از ۹۰ درصد هم رسیده است.
او همچنین گفته بود که شکر آزاد 
به وفور در بازار هست، اما اولویت دولت 
تامین شکر تنظیم بازاری برای فروشگاه 
های زنجیره ای است، اما همه مردم به این 
فروشگاه ها دسترسی ندارند. موضوعی که 

وزارت صمت نیز آن را تایید کرده و در این رابطه محمدصادق 
یک  در  بازرگانی  امور  در  صمت  وزیر  مقام  قائم  مفتح، 
توزیع،  شبکه  منسجم ترین  کرد:  اظهار  تلویزیونی  برنامه 
محدودیت  هیچ  بدون  که  است  زنجیره ای  فروشگاه های 
شکر در آنجا عرضه می شود البته به این معنا نیست که در 
صنف توزیع نمی شود بلکه در صنف لبنیات و خوار و بار هم 
شکر توزیع می شود، ولی شبکه ای که تنظیم و تعادل بازار 
را انجام می دهد در فروشگاه های زنجیره ای اعمال می شود.

شکر از نظر صمت چند نرخ دارد!؟
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه باید نرخ شکر در 
بخش صنف و صنعت جدا شود، تصریح کرد: قیمت شکر در 
بخش خانوار ۸۷۰۰ تومان است که در حال حاضر اعمال می شود. 
اگر کرایه حمل، هزینه های بانکی، خرده فروشی و عمده فروشی 
را در نظر بگیریم نرخ شکر اعالم شده صحیح است. شکر با قیمت 
۶۳۰۰ تومان به واحدهای بسته بندی می رسد که این واحدها با 
در نظر گرفتن هزینه مالی، بسته بندی و غیره به قیمت ۸۷۰۰ 
تومان به دست مصرف کننده می رسانند و قیمت شکر صنف و 

صنعت نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.
مفتح با بیان اینکه توزیع شکر بدون محدودیت انجام 
می شود، تصریح کرد: یکی از اقالمی که در ایام عید و ماه 
اساس  بر  و  است  دارد شکر  پیک مصرف  رمضان  مبارک 
گزارشات تا امروز مشکلی در توزیع نیست. به عبارت دقیق تر 

در بازار شکر کمبود عرضه وجود ندارد و زمانی که شکر به 
محاسبه  آن  بندی  بسته  هزینه  می رسد  بندی  بسته  واحد 

می شود و قیمت دوم پیدا می کند.
نرخ شکر تغییر نمی کند

مفتح در ادامه تاکید کرد که تغییری در نرخ شکر ایجاد 
نمی شود چون هیچکدام از عوامل تعیین کننده نرخ، تغییر 

نکرده است و توزیع هم به شکل گسترده ادامه خواهد داشت 
و مشکلی وجود ندارد. از طرف دیگر پیک مصرف شکر در 
ایام عید و ماه رمضان است که عمده تولید کنندگان قبل 
از ماه رمضان و ایام عید سهمیه را دریافت می کنند.  شکر 

جزو کاالهایی است که در توزیع آن مشکلی وجود ندارد.
همچنین در حالی که دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
با حضور در این برنامه مجددا موضوع پنج نرخی بودن شکر را 
مطرح کرد، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار کرد 
که قیمت اعالم شده و پنج نرخ برای شکر صحیح نیست، بلکه 
مبنای آن متفاوت است. محدودیتی در توزیع شکر وجود ندارد.

مصرف شکر از نظر صمت ساالنه ۱.۷ میلیون تن!
وی افزود: مازاد شکر به ذخایر استراتژیک افزوده شده 
است و لزومًا جمع واردات و تولید داخلی، مصرف نیست بلکه 
بخشی از آن ذخایر استراتژیک کشور است که در همه کاالها 
اعمال می شود. بنابراین میانگین مصرف شکر در کشور حدود 

یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه 
شکر تولید داخل و وارداتی با نرخ شرکت بازرگانی دولتی 
شرکت  این  به  داخل  تولید  عمده  بخش  و  می شود  توزیع 
فروخته می شود، درباره برنامه ریزی برای بازار شکر گفت: 
برنامه ریزی بر اساس روال سابق است البته اکنون ابتدای 
فصل برداشت نیشکر و چغندر بهاره در خوزستان است و در 

پایان تابستان چغندرها به بازار می آیند.  البته موجودی خوبی 
تامین شده است و کمبود حدود یک تا ۱.۵ میلیون تن از 
بازارهای خارجی خریداری شده که بخشی از آن ترخیص شده 
و بخش دیگر در حال ترخیص یا حمل به کشور است.  واردات 
برای بخش خصوصی نیز با ارز نیمایی در حال انجام است.

شکر با دالر ۴۵ هزار تومانی به دست مصرف کننده 
می رسد!

در ادامه این برنامه قاسمعلی حسنی، 
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان 
اینکه دولت اجازه دهد تاجر شکر را وارد 
و  بزرگترین  چراکه  کند،  نظارت  و  کند 
دیگر  بار  است،  رقابت  پلیس  بهترین 
درباره پنج نرخی بودن شکر در بازار گفت: 
نرخ های امروز بازار شکر ۶۶۵۰ تومان، 
تومان،   ۵۰۰ و  هزار   ۱۱ تومان،   ۸۷۰۰
۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۵ هزار تومان 
است که شکر با قیمت ۸۷۰۰ تومان در 
برخی  چراکه  نیست.  فروشگاه ها  برخی 
فروشگاه های زنجیره ای در این شرایط 
کرونایی تنها دو بسته شکر می دهند، اما 

باید توزیع به صورت گسترده تر انجام شود.
وی با بیین اینکه در مواردی شکر با قیمت ۱۳ هزار ۵۰۰ 
تومان توسط بنکداران به فروش می رسد و با قیمت ۱۵ تا ۱۶ 
هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد، تصریح کرد: هر 
تن شکر ۳۸۴ دالر است که با دالر ۲۳ هزار تومان قیمت شکر 
۷۳۵۰ تومان است. بنابراین وقتی این قیمت به ۱۶ هزار تومان 
می رسد یعنی با دالر ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به دست مصرف 
کننده می رسد. در حال حاضر در ۱۱۰۰ شهر شکر زیر ۱۵ هزار 
تومان در بخش آزاد به دست مصرف کننده نمی رسد. از طرف 
دیگر در سه سال گذشته هفت بار قیمت ها تغییر پیدا کرده است.

 ۲.۲۵ ساالنه  جهاد  وزارت  نظر  از  شکر  مصرف 
میلیون تن!

جهاد  وزارت  چغندرقند  طرح  مجری  حصادی  پیمان 
کشاورزی نیز در این برنامه از افزایش تولید شکر خبر داد به 
طوری که در سال ۱۳۹۹ در کشور مجموعًا یک میلیون و 
۵۷۰ هزار تن شکر تولید شده، اما در سال ۱۳۹۸ تولید شکر  
۹۸۷ هزار تن بوده است. در سال گذشته تقریبًا یک میلیون 
و ۱۱۷ هزار تن و در سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۸۰۰ 

هزار تن شکر وارد کشور شده است.
او همچنین با بیان اینکه مصرف سرانه شکر بر مبنای 
۲۷ کیلوگرم است،  نیاز ساالنه کشور را حدود دو میلیون و 

۲۵۰ هزار تن و ماهانه ۱۸۵ هزار تن نیاز عنوان کرد.
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ن  عظیمیا ضا  ر حمید
ینگ  هلد قع  ا و ر  د : گفت
توکا  توسعه  سرمایه گذاری 
یک اقدام تشریفاتی و صرفا تأمین مالی 
نیست، زیرا دنیا به سمتی پیش می رود 
با تحوالت آن به پیش  که اگر همراه 

نرویم، از دنیا جا خواهیم ماند. 
برای مثال، در دوران جنگ زمانی 
که قرار بر چاپ پول بود، بدون ضمانت 
بعد  و  نداشتند  را  آن  اجازه  پشتوانه  و 
بسیاری  مشکالت  اجازه  گرفتن  از 
اکنون  اما  داشت؛  وجود  کار  این  برای 
می توان  جدید  فناوری های  کمک  با 
فعالیت های بانکی را با چابکی و اطمینان 

باال انجام داد.
خود  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  کنیم،  مجهز  روز  ابزارهای  به  را 
و  قتصادی  ا معاونت  فزود:  ا مه  دا ا
این  باید  مبارکه  فوالد  شرکت  مالی 
مختلف  روش های  با  ا  ر هلدینگ 
ایجاد  برای  را  زمینه  و  دهد  توسعه 
کارآمدترین هلدینگ در بخش تأمین 
پروژه ها  مالی  تأمین  سرمایه،  و  پول 
البته  آورد.  فراهم  مالی  شبکه های  و 
مثل  مبارکه  گروه  هلدینگ های  سایر 

در  نیز   . . و. فوالدمتیل  توکافوالد، 
خدمات  و  بازرگانی  تولید،  حوزه های 
در  فعالیت خود  به  با جدیت  غیرمالی 

این حوزه ها ادامه خواهند داد.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
ادامه داد: برای اینکه بتوانید از حمایت 
استفاده  به خوبی  مبارکه  فوالد  شرکت 
مورد  بیشتر  موارد  برخی  باید  کنید، 
دانش اندوزی  نخست  گیرد.  قرار  توجه 
همچنین  روز،  دانش  از  استفاده  و 
و  تید  سا ا رب  تجا ز  ا ه گیری  بهر

است.  خارجی  و  داخلی  صاحب نظران 
امروزه استفاده و بهره مندی از این منابع 
طریق  از  بین المللی  و  داخلی  ارزشمند 
مجازی  و  آنالین  دوره های  وبینارها، 
به  نسبت  بهتری  کیفیت  و  سهولت  با 

گذشته در دسترس است.
بتوانید  درصورتی که  افزود:  وی 
بین المللی  بازارهای  با  تعامالت  امکان 
همواره  مبارکه  فوالد  آورید،  فراهم  را 
امر  این  البته  بود.  در کنار شما خواهد 
نیازمند برنامه ریزی و اقدام در یک بازه 

زمانی ۵ تا ۷ ساله است که در صورت 
تحقق، کل کشور از این موضوع منتفع 

خواهد شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: 
معاونت مالی و اقتصادی باید با همکاری 
و توافق با این مجموعه، شرایط تقویت 
و رشد درآمد هلدینگ را فراهم سازد، 
توسعه  سال،   ۲ از  پس  که  به گونه ای 
توکا به درآمد ناشی از ارائه خدمات به 
شرکت های گروه فوالد مبارکه وابستگی 

نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه :

هلدینگ توسعه توکا می تواند کارآمدترین هلدینگ فوالد مبارکه باشد
مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان خبرداد: 

 جذب  ۱۹7۱5  مشترک در سال ۹۹   

خصوص  دراین  گازگلستان  خبری  پایگاه  با  درگفتگو  طالبی  علی 
گفت:این شرکت در ادامه روند جذب مشترکین گازطبیعی ، برنامه اشتراک 
پذیری در بخشهای مختلف مصرف را با جدیت ادامه داده تا هم استانیهای 
از این نعمت الهی بهره مند نماید. وی درادامه ازجذب تعداد  بیشتری را 
۱۹ هزارو ۷۱۵ مشترک جدید گازدرسال گذشته خبرداد که ازاین تعداد ۱۰ 
هزار و ۵۳۲  مشترک در بخش شهری وتعداد  ۹۱۸۳ مشترک نیز روستایی 
بودند که دراین سال به جمع مشترکین گاز اضافه شدند. مدیرعامل شرکت 
گازاستان گلستان اظهارداشت: درهمین رابطه  شهرستان گرگان با جذب 
۴۴۲۲  و گنبد با   ۳۲۵۲ مشترک جدید بیشترین حجم مشترکین جذب 
شده استان  را در سال  ۹۹ داشتند.  طالبی تصریح کرد:با تالشهای انجام 
استان  در سطح  مشترک  هزارو ۵۰  بر ۶۰۶  بالغ  تاکنون  درمجموع  شده 
مصرف کنندگان گازطبیعی می باشند که تعداد  ۳۷۰ هزار و ۵۸۵  مشترک 
شهری و ۲۳۵ هزارو ۴۶۵  مشترک نیز روستایی هستند. مدیرعامل شرکت 
گازاستان گلستان  تصریح کرد:درمجموع دراین استان تاکنون شهرستان 
گرگان  با جذب بیش از ۱۶۳ هزار ۳۵۳ و گنبد با حدود ۱۰۸ هزارو۴۴۷ 

مشترک بیشترین حجم مشترکین جذب شده استان  را دارند.

در  بحران  مدیریت  مانور  برگزاري  رکورد  شکست 
منطقه چهار عملیات انتقال گاز

گـروه خبـری شهرسـتان مشـهد سـمیه باقرزاده-مدیر منطقـه چهار 
عملیـات انتقـال گاز گفـت: در راسـتاي ایجـاد آمادگـي و توانمندسـازي 
کارکنـان در زمـان بحران هـا،۳۴  مـورد مانـور در سـال گذشـته در منطقه 

۴ عملیـات انتقـال گاز برگـزار گردیـد.
محمـد کامـل مدیر منطقـه چهار عملیات انتقال گاز با اشـاره به مؤثر 
بـودن ایـن مانورهـا در آمادگي همـکاران این منطقه گفت: بـا برنامه ریزي 
و پیگیـري امـور HSE و پدافنـد غیرعامل منطقه چهـار عملیات انتقال گاز 
و همـکاري و عالقه منـدي بسـیاري از واحدهاي منطقـه و علي الخصوص 
مراکـز بهره بـرداري و ایسـتگاه هاي تقویـت فشـار گاز، تعـداد ۳۴ مانـور با 
موضوعات متنوع و در سـطوح متفاوت در سـال ۱۳۹۹ توسـط این منطقه 

گردید. برگزار 
وي ادامـه داد: بـا توجـه بـه تنـوع آب و هوایی و گسـتردگي بیش از 

۵۶۰۰ کیلومتـر خطـوط لولـه این منطقه در گسـتره 
چهـار اسـتان کشـور، جهـت افزایـش سـطح عملکـردي واحدهـاي 
ایـن رزمایش هـا طراحـي و  عملیاتـي در شـرایط اضطـراري و بحـران 

شـد.  اجرا 
مدیـر منطقـه چهـار عملیـات انتقـال گاز بـا بیـان این کـه ۲۱ مانـور 
برنامه ریـزي شـده و ۱۳ مانـور بـه صورت نـوع صفر بودن )بـدون اطالع( 
برگـزار شـد، تصریـح نمود: ایـن مانورها بـا موضوعاتي نظیر آتش سـوزي 
در مسـیر خـط لولـه، برخورد خودروهای سـواری و سـنگین به تأسیسـات 
ایسـتگاه شـیر حسن سـو، شکسـت خـط بـر اثـر رانـش زمیـن مسـیر خط 
کالت/درگز، شـیوع وسـیع کرونا، اختالل عملیاتي )گم شـدن/ گیر کردن 
پیـگ(، سـیل و آب بردگي در ایسـتگاه طـرود، مسـمومیت غذایي جمعي، 
افـت فشـار خـط لولـه ۱۰ اینـچ و CGS تربت جـام، نشـت گاز از مخـزن 
زیرزمینـي، انفجـار خـط لولـه، اختالل عملیاتـي )یخ زدگي خـط ۴۸ اینچ و 
قطـع جریـان گاز( و آتش سـوزي در سـوله حمـل و نقل به انجام رسـیده و 
متعاقـب آن مطابـق روش هـاي اجرایـي موجود بـا فراخوان اعضـاء کمیته 
مدیریـت شـرایط اضطـراري و پدافنـد غیرعامـل و همچنیـن کمیته هـاي 
پدافنـد غیرعامـل و مدیریـت مراکـز بهره بـرداري و ایسـتگاه هاي تقویـت 

فشـار گاز مربوطـه نسـبت به کنتـرل آنها اقدام شـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه برنامه ریـزي منطقـه جهـت برگـزاري 
دوره هـاي آموزشـي مرتبـط با بحـران اضافه نمـود: دوره مدیریت شـرایط 
اضطـراري و پدافنـد غیرعامـل و واکنـش در شـرایط اضطـراري و پدافنـد 
غیرعامل در سـطح منطقه برگزار شـده و دوره هاي بعدي نیز با هماهنگي 
آمـوزش منطقـه در حـال برنامه ریـزي مي باشـد. محمـد کامـل در خاتمـه 
تصریـح نمـود: در سـال جاري نیـز برگـزاري مانورها براسـاس روش هاي 
علمـي در دسـتور کار منطقـه قـرار دارد کـه پس از تهیه و تأیید سـناریوي 

رزمایـش و انجـام مقدمـات معمـول، اجرایي خواهنـد گردید.

در اولین جلسه کمیته راهبري طرح احیاء و تعادل بخشي 
منابع آب زیرزمینی در سال 1400 عنوان شد:

نصب ۱۲۰۰ کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی 
در سال جدید/ انسداد ۲5۰ حلقه چاه غیر مجاز

در اولین جلسه کمیته راهبري طرح احیاء و تعادل بخشي منابع آب 
زیرزمینی در سال ۱۴۰۰، با حضور مدیرعامل ومعاونین و اعضای کمیته ، 
بر نصب ۱۲۰۰ کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی در سال جدید 

تاکید شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیر دفتر 
حفاظت و بهره برداری شرکت در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد 
طرح احیا وتعادل بخشی در سال ۹۹ گفت: برنامه عملیاتی اصالح و تعدیل  
پروانه بهره برداری چاه های کشاورزی سال ۹۹ به تعداد ۶ هزار مورد بود 

که ۱۰ هزار و ۹۸ مورد طی سال ۹۹ انجام شد.  
عبداالحد باشقره اظهار کرد: میزان تعیین تکلیف چاه های دارای فرم 
اعالم وضعیت ۷ هزار و ۱۷۶ مورد بوده است که تعداد یک هزار و ۲۰۰ 
مورد در سال گذشته انجام شد. وی بیان کرد: میزان عملکرد انسداد چاه 
های غیر مجاز نیز طی سال ۹۹ به تعداد ۲۱۹ حلقه بوده است. وی افزود: 
تعداد  که   ، تعداد ۵۸۶ عدد  به  نیز  کنتور سال ۹۹  برنامه عملیاتی نصب 

عملکرد کنتورهای منصوبه ۶۳۹ مورد بوده است. 
وی تصریح کرد: برنامه عملیاتی سازگاری با کم آبی استان در سال 
برای شرکت مشخص شده است که در  ۱۴۰۰  در بخش های مختلف 
بخش انسداد چاه های غیر مجاز ۲۵۰ حلقه، تعیین تکلیف چاه های فاقد 
پروانه مشمول قانون دو هزار و ۱۵ حلقه ، اصالح و تعدیل پروانه چاه های 
کشاورزی به تعداد ۲ هزار مورد، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها 
به تعداد یک هزار و ۲۰۰ حلقه و جلوگیری از اضافه برداشت  ۲۵۰ حلقه چاه  
مجازو استقرار ۳۲ گروه گشت و بازرسی از مهم ترین برنامه های عملیاتی 

سازگاری با کم آبی ۱۴۰۰ است.

بیش از ۴6 هزار متقاضی گاز در گیالن مشترک گاز 
طبیعی شدند

 به گزارش روابط عمومی گاز گیالن  حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با اعالم جذب بیش از ۴۶ هزار مشترک جدید گاز در سال 
گذشته در استان، بیان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 
۳۱ درصد رشد داشته است.حسین اکبر با بیان اینکه هم اکنون همه شهرها 
و ۲ هزار و ۸۰ روستای گیالن برخوردار از نعمت گاز طبیعی می باشند، 
اظهار داشت: با جذب مشترکین جدید در سال ۹۹، مجموع مشترکین گاز 
طبیعی در گیالن از مرز یک میلیون و ۱۴۰ هزار عبور کرده است.مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن در ادامه بر گازرسانی به روستاها و مناطق باقیمانده 
استان تأکید کرد و گفت: بالغ بر ۹۶ درصد عملیات گازرسانی صورت گرفته 
در سال گذشته متعلق به مناطق روستایی و دورافتاده استان بوده است.وی 
در خاتمه از همه مشترکین و مصرف کنندگان بویژه مشترکین جدید گاز 
طبیعی درخواست کرد تا ضمن رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، 
برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، کلیه خدمات مورد نیاز خود را از 
درگاه های الکترونیک همچون تلفن گویای ۳۴۱۴، سایت و یا نرم افزار 

موبایلی شرکت گاز دریافت نمایند.

شهردار رشت: بهره برداری از پروژه خیابان ۸ دی در 
عید سعید فطر

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
شهردار رشت با حضور در صحن علنی شورا با اشاره به پروژه های در دست 
اجرای شهرداری رشت اظهار داشت: خوشبختانه پیگیریهای مستمر شهرداری 
در تسریع روند پروژه ها منجر به بازگشایی مسیر خیابان شهیدان عاطفی به 
امین الضرب گردید که با بازگشایی این مسیر بخشی از ترافیک شهر کنترل 
خواهد شد.وی افزود: قصد داریم طی هفته آینده پیرامون زمین های مسکن 
مهر، دادخواستی مبنی بر الزام بر تنظیم سند توسط مسکن و شهرسازی 
آماده کنیم و مشکالت این بخش نیز برطرف می شود.سید محمد احمدی 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  )ع(  امام حسین  میدان  در  به ساختمان شهرداری 
تالشیم پس از تعامالت الزم، نسبت به تکمیل و بهره برداری از ساختمان 
شهرداری و پرداخت هزینه های پیمانکاری اقدام کنیم.شهردار رشت با اشاره 
به پروژه هشت دی اذعان داشت : پروژه هشت دی از نظر زمانبندی عقب 
نیست و با توجه به اینکه تا پایان تیرماه از این بابت قرارداد داریم مصمم 
هستیم تا در روز عید فطر این پروژه به بهره برداری برسد.احمدی با بیان 
اینکه منطقه سه و چهار رشت از محالت کم برخوردار می باشد، گفت: با 
تاکید بر عدالت محوری و توزیع خدمات در محالت کم برخوردار حضور 
فعال تری در این دو منطقه داریم.وی در پایان همچنین از ساخت و نصب 

چندین المان جدید در سطح شهر رشت خبر داد.

سازمان تامین اجتماعی در اطالعیه ای اعالم کرد
احکام جدید مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 

صادر شد
سازمان تامین اجتماعی در اطالعیه ای اعالم کرد احکام جدید مستمری 

بگیران این سازمان صادر شد.
این  در  اجتماعی  تامین  روابط عمومی سازمان  اداره کل  گزارش  به 
اتحادیه  رئیس  و  بازنشستگان  عالی  کانون  رئیس  در حضور  که  اطالعیه 
های  کانون  اعضای  دیگر  و  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  پیشکسوتان 
بازنشستگی اعالم شد، آمده است: احکام جدید مستمری بگیران سازمان 
تامین اجتماعی در اجرای متناسب سازی مرحله دوم و سناریوی مورد توافق 
با اعضای کانون عالی بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
ماده۹۶)  اعمال  اواًل:  جدید  احکام  در  اطالعیه   این  اساس  بر  شد.  صادر 
افزایش سنواتی( بر مجموع مبالغ مستمری و متناسب سازی اسفند سال۱۳۹۹ 
مستمری بگیران صورت پذیرفت. ثانیًا: جبران ۷۵% عقب ماندگی  مستمری 

سال برقراری به نسبت حداقل مستمری
بگیران  مطالبات همه سطوح مستمری  و  انتظارات  به  توجه  با  ثالثًا: 
سنواتی(  ۹۶)افزایش  ماده  اعمال  از  پس  اجتماعی،  تامین  بازنشستگان  و 
و اجرای متناسب سازی حقوق مستمری بگیران و افزایش مزایای جانبی، 
دریافتی هیچ مستمری بگیری کمتر از ۱.۵ برابر مجموع پرداختی اسفند 

سال۱۳۹۹ نخواهد بود.

۴۱ تن مرغ کشتارگاه در استان ایالم توزیع شد
امروز  طی  گفت:  ایالم  استان  جهادکشاورزی  سازمان  ایالم_مدیر 
۱۱ اردیبهشت سالجاری، ۴۱ تن و ۵۲۶ کیلوگرم مرغ کشتار روز در سطح 

استان توزیع شد.
محمد علی اقدسی ، اظهار کرد: در راستای تامین گوشت سفید مردم 
ایالم  به کشتارگاه  زنده جهت کشتار  و ۲۴۲ قطعه مرغ  استان، ۳۰ هزار 

تحویل داده شد.
وی افزود: وزن کلی این تعداد مرغ زنده بیش از ۵۶ هزار کیلو گرم 

می باشد.
مدیر سازمان جهادکشاورزی ایالم گفت: در حال حاضر قیمت مرغ زنده 
تحویلی به کشتارگاه۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان،  تحویل به عوامل توزیع عمده 
۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان . قیمت برای مصرف کننده۲۴ هزار و ۹۰۰ توما است.

اقدسی بیان داشت: با توجه به مازاد تولید گوشت سفید طی امروز، مرغ 
کشتار روز از استان های همجوار وارد استان نشده است.

رضوانی خبر داد:
 برنامه مجازی »آسمان بر خاک« برگزار می شود

ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س مدیرعام
ــه  ــاک« ب ــر خ ــمان ب ــه مجازی»آس ــزاری ویژه برنام ــاس از برگ بندرعب
ــدر،  ــی ق ــی)ع( و لیال ــام شــهادت حضــرت عل ــرا رســیدن ای مناســبت ف

ــر داد. خب
ــرا  ــبت ف ــه مناس ــرد: ب ــار ک ــاط اظه ــن ارتب ــی در ای ــد رضوان حام
ــه  ــدر، ویژه برنام ــی ق ــی)ع( و لیال ــرت عل ــهادت حض ــام ش ــیدن ای رس
ــا ۱۳ اردیبهشــت ماه )۱۸  ــخ ۱۱ ت ــر خــاک« از تاری مجــازی »آســمان ب
تــا ۲۰ رمضــان( هــر شــب رأس ســاعت ۲۱ بــا همــکاری انجمــن تعزیــه 

ــود. ــزار می ش ــو برگ ــی افت ــون اینترنت ــاس و تلویزی بندرعب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ویژه برنامــه همــراه بــا مرثیه خوانــی، 
معرفــی آیین هــای ســنتی عــزاداری هرمــزگان، معرفــی منبرهــای 
ــا  ــه شــب اول ب ــزود: برنام ــود، اف ــد ب ــی و ... خواه ــزاداری، تعزیه خوان ع
ــالم اســالمی« و  ــی »غ ــی«، تعزیه خوان ــاد زینعل ــی »فره ــات خوان مناج
»محمدرضــا ناصــری«، چاوش خوانــی »علــی قریشــی« و با حضور اســتاد 
»غــالم محبوبــی« برگــزار و از خانواده هــای دو تــن از پیرغالمــان نامــی 
شــهر بندرعبــاس، مرحــوم »مــال یحیــا هرمــزی« و مرحــوم »احمــدی 

ــود. ــل می ش ــرخونی« تجلی س
ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س مدیرعام
بندرعبــاس ادامــه داد: برنامــه شــب دوم بــا مناجــات خوانــی »عبدالعلــی 
بلوچــی«، تعزیه خوانــی »محمــد جعفری تختــی« و »اصغــر حســین پور«، 
»اســحق  اســتاد  حضــور  بــا  و  تیمــا«  »بنیامیــن  چاوش خوانــی 
برخــوردارزاده« برگــزار شــده و از خانــواده مرحــوم »مــال حســن 
حوری بــاال« از پیرغالمــان نامــی بندرعبــاس، تجلیــل بــه عمــل مــی آید.

ــی  ــات خوان ــا مناج ــوم ب ــب س ــه ش ــرد: برنام ــه ک ــی اضاف رضوان
ــا  ــی« و »رض ــالم پورعبدالله ــی »غ ــی«، تعزیه خوان ــوش دهقان »کیان
ــتاد  ــور اس ــا حض ــتم زاده« و ب ــن رس ــی »حس ــجاعی«، چاوش خوان ش
»عبدالطیــف ضیایــی« برگــزار شــده و از خانواده هــای مرحــوم »درویــش 
لطفــی« و مرحــوم »علــی زبردســتی« از پیرغالمــان نامــی بندرعبــاس، 

ــرد. تجلیــل صــورت مــی گی
وی در پایــان هــدف از برگــزاری ایــن ویژه برنامــه را آشــنایی 
ــی و آیین هــای ســنتی  ــا فرهنــگ مذهب ــردم اســتان ب هرچــه بیشــتر م
هرمــزگان بــه خصــوص تعزیه خوانــی و چاوش خوانــی دانســت و یــادآور 
ــایت و  ــه س ــد ب ــه می توانن ــن برنام ــای ای ــه تماش ــدان ب ــد: عالقه من ش
صفحــات تلویزیــون اینترنتــی افتــو در فضــای مجــازی مراجعــه کننــد.

فرمانده بسیج شرکت آبفای استان 
اصفهانگفت: به دنبال  فرمایشات مقام 
معظم رهبریمبنی برتداوم نهضت کمک 
کرونا،  ویروس  شیوع  پی  در  مومنانه  
همدلی  عنوان  با  ارزاق  های  بسته 
تعدادی  و  با مشارکت مدیران  مومنانه 
از کارکنان شرکت آبفا میان نیازمندان 

توزیع شد.
توزیع  به  اشاره  با  امینی  هاشم 
بین  مومنانه  های  کمک  سوم  مرحله 
خانوارهای نیازمند اعالم کرد: بسیج از 
نهضت  با  کرونا  ویروس  ابتدای شیوع 
یک  عنوان  به  مومنانه  های  کمک 
بوده  وطنان  هم  کنار  در  مردمی  نهاد 
است و در این مرحله ۱۵۰ بسته کمک 
کاالی  قلم   ۷ شامل  معیشتی  های 
روغن،   ، مرغ  برنج،  جمله   از  اساسی 
و  فرنگی  گوجه  رب  حبوبات،ماکارونیو 

خرما بین محرومان توزیع شد.
وی افزود: هر بسته از کمک های 
معیشتی به ارزش ۳۰۰ هزار تومان است 
که پس ازشناسایی نیازمندان با همکاری  
کارکنان  توسط  معتبر  های  خیریه 

بسیجی آبفا در اختیار آنها قرار گرفت.
استان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
اجرای  در  خیرین  از  تشکر  با  اصفهان 

ویروس،  این  رفع  تا  افزود:  طرح  این 
بسیج  سازمان  ظرفیت  از  استفاده  با 
درصدد رفع برخی از مشکالت معیشتی 

نیازمندان خواهیم بود.
فرمانده پایگاه بسیج شرکت آبفا استان 
اصفهان در ادامه افزود: در زمان شیوع موج 
اول کرونا بسیجیان آبفا به همراه  تیم های 

بهداشتی،با ضد عفونی معابر وخیابان ها 
گامی در جهت  کنترل و  کاهش شیوع 
ویروس کرونا در استان برداشتند و نیز آب 

ژاول در  شرکت تولید و توزیع شد. 
دوم  مرحله  در  اشت:  ذکر  شایان 
بسته   ۴۰۰ نیز نه  مومنا های  کمک 
کیلو   ۱۰ شامل  معیشتی  های  کمک 

رب  و  حبوبات،ماکارونی  برنج،روغن، 
توزیع  محرومین  میان  فرنگی   گوجه 
اجرای  مرحله  سه  در  همچنین  شد، 
استان  بفای  آ نه  مومنا های  کمک 
اصفهان هزار و۱۵۰ بسته کمک های 
ارزش ۲۸۴ میلیون تومان  به  معیشتی 

بین نیازمندان توزیع شده است.

به همت پایگاه بسیج آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

توزیع مرحله سوم کمک های مومنانه بین خانوارهای نیازمند

بر  باید  ها  ساختمان  کشی  سیم 
شده  تایید  محاسبات  و  نقشه  اساس 
باشد. شده  انجام  استاندارد  طبق  و 

در  همواره  باید  ساختمان  برقی  نقشه 
نیاز  مورد  مواقع  در  تا  باشد  دسترس 
استفاده  مورد  دیوار  سوارخکاری  نظیر 
زمین  اتصال  سیستم  گیرد.ایجاد  قرار 
مناسب، استفاده از پریز ارت دار،  زمین 
موجود  دستگاههای  فلزی  بدنه  کردن 
در ساختمان ها الزامی می باشدوسایل 
جدا  برق  از   ، استفاده  از  پس  را  برقی 
نماییدبه منظور کاهش استفاده از سیم 
سیار، به تعداد کافی پریز در نقاط مختلف 
آب  پاشیدن  از  نمایید  تعبیه  ساختمان 
روی دستگاه و یا شستن آن جداً پرهیز 
و  دستگاه  هرگونه  خرید  کنید.هنگام 
آن  بودن  استاندارد  از  برقی  ابزار  یا 
مواقع  در  صورتیکه  شوید.در  مطمئن 
کنید  می  استفاده  ژنراتور  از  ضروری 
با  را  ارتباط برق داخل ساختمان  حتمًا 
شبکه برقرسانی بطور کامل قطع کنید.

دستگاههای  گرفتن  آتش  صورت  در 
برقی هرگز از آب برای خاموش کردن 
ابزار  یا  و  دستگاه  نکنید.از  استفاده  آن 
فاقد دوشاخه برق به هیچوجه استفاده 
از روشن کردن دستگاه و  ننمایید.قبل 
یا ابزار، مسیر برق آن را چک کنیدابزار 
برقی بایستی در قسمت تماس با دست 
دستگاهی  صورتیکه  در  باشند.  عایق 
فاقد آن بوده و یا اینکه به مرور زمان 
ابزار  آن  از  شده  ضعیف  آن  عایقی 
استفاده ننمایید.هنگام درآوردن دوشاخه 
از پریز برق، ابتدا با یک دست پریز را 
را  با دست دیگر دوشاخه  و  نگهداشته 
بیرون بکشید. در غیر اینصورت ضمن 
اینکه پریز از جای خودش حرکت می 
کند باعث ایجاد اتصالی در پریز و احیانا 
آسیب به دستگاه نیز خواهد شد.چنانچه 
به مواردی از قبیل پریز از جا کنده شده، 
سیم قطع شده، کلید و یا پریز شکسته و 
... برخورد نمودید حتما از فرد ماهر جهت 
تعویض آن بهره بگیرید.حتی المقدور از 

سیم سیار استفاده نکنید در مواردی که 
مجبور به استفاده از سیم سیار هستید 
به میزان جریان قابل تحمل آن دقت 
نمایید.مواظب باشید صندلی. میز کار و 
وسایل دیگر)حتی پای شما( روی سیم یا 
کابل قرار نگیرد. اگر با ابزار برقی کار می 
کنید مواظب باشید سیم آن آزاد باشد..
همواره در خانه از دمپایی استفاده کنید.

با دست خیس و یا عرق کرده به کلید 
مینیاتوری  کلیدهای  و  فیوز.   . پریز   .
دست نزنید. در موقع استفاده از وسایل 
گرماساز نظیر بخاری همیشه خطر داغ 
شدن کابل وسایل برقی مجاور را در نظر 
داشته باشید.هنگام سوراخ کردن دیوار. 
کف. سقف و ... احتمال عبور سیم را در 
نظر بگیرید. اتصال تعداد زیادی مصرف 
کننده به یک پریز و یا سیم سیار. خطر 
سوختن کابل تغذیه کننده و بروز آتش 
سوزی را در پی دارد. همیشه به میزان 
جریان مجاز تجهیزات برق توجه کنید.

بیرون آوردن وسایل فلزی از پنجره و 

مکانهایی که از جلوی آنها شبکه های 
حادثه  و  خطرناک  نموده  عبور  برق 
ابزار فلزی)نردبان  از  ساز است.استفاده 
بعنوان   )... و  فلزی  فلزی.چهارپایه 
ممکن  المپ  تعویض  هنگام  زیرپایی 
در  برقگرفتگی  تشدید  موجب  است 
صورت تماس دست با هادی برق شود، 
لذا از نردبان یا چهارپایه چوبی استفاده 
نمایید.به لوله های فلزی محافظ کابل. 
جعبه انشعاب و سایر متعلقات تجهیزات 
برق هرگز دست نزنید.از قرار دادن اشیاء 
سنگین و برنده بر روی سیمها و کابل 
های سیار خودداری نمایید. سیم های 
سیار را بالفاصله پس از استفاده جمع 
نگهداری  مناسب  محل  در  و  آوری 
باالیی  حرارت  ها  المپ  نمایید.برخی 
تولید می کنند. از قرار دادن اشیاء قابل 
احتراق در نزدیکی این المپ ها جدا« 
خودداری نمایید.در صورت خرابی و یا 
روشن نشدن دستگاه خودسرانه نسبت 

به تعمیر آن اقدام نکنید.

شرکت توزیع برق گیالن با صدور اطالعیه ای اعالم کرد:

راهکارهای ساده ایمنی در استفاده از برق در منازل و محل کار

ایالم_فرمانده مرزبانی استان ایالم گفت: تعامل 
را  منطقه  وپویایی  امنیت  همجوار،  های  یگان  با 

افزایش می دهد.
با  تعاملی  جلسه  در  سپهری  کیاست  سردار 
فرماندهان مرزبانی استان های خوزستان و کرمانشاه 
اظهار کرد: تعامل و تبادل اطالعاتی بین یگان های 
همجوار مهمترین عامل تسریع در اجرای مأموریت ها 

ارتقاء امنیت منطقه ای است.
وضعیت  بودن  بخش  رضایت  بر  تأکید  با  وی 
های  یگان  مجموعه  آموزشی  و  اطالعاتی  همکاری 
همجوار، افزود: شناسایی بسترهای جرم خیز و کاهش 
این  روند  ادامه  منطقه، مستلزم  در سطح  نرخ جرائم 

چنین تعامالتی می باشد .
فرمانده مرزبانی ایالم گفت: بی شک برای نیل 
به اقتدار الزم در اجرای ماموریت های محوله و خطیر، 
مرزبانی در سنگر برقراری نظم و امنیت نیازمند دانش 

و اطالعات به روز و همکاری های موثری است که 
در صورت عدم اشرافیت الزم در این خصوص، شاهد 
میدان عمل  در  آسیب های مختلفی  و  لطمات  بروز 

خواهیم بود .
وی در ادامه، هماهنگی یگان های همجوار را 
گامی مهم در کاهش جرایم دانست و بیان داشت: 
مانع شکل  منسجم  های  همکاری  و  تعامالت  این 
است  امید  و  شد  خواهد  امنیتی  های  خالء  گیری 
بتوانیم  موجود  های  همکاری  سطح  ارتقاء  با  تا 
به  رسانی  خدمت  و  امنیت  ضریب  سطح  باالترین 

مردم را فراهم کنیم
در ادامه این جلسه سردار “پاکباز” فرمانده مرزبانی 
استان خوزستان اجرای موفق ماموریت های را مستلزم 
پشتیبانی عملیاتی و اطالعاتی بین استان ها همجوار و 
یگانهای امنیتی مستقر در منطقه عنوان کرد و گفت: 
تحقق این امر استقرار امنیت پایدار، کسب رضایتمندی 

مرزنشینان و ارتقا احساس آرامش و آسایش هموطنان 
را به دنبال خواهد داشت.

نیز  کرمانشاه  مرزبانی  فرمانده  “الهی”  سردار 
فرماندهی  این  مابین  فی  تعامالت  نشست  این  در 
مفید  و  ارزش  با  همجواربسیار  استانهای  مرزبانی  با 
دانست و این ارتباط مثبت و حسنه را باعث پیشبرد 
العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  واالی  اهداف 
کاهش جرایم، بستر سازی امنیت و مبارزه با دشمنان 

اسالم عنوان داشت.
الز به ذکر است، این نشست مشترک در دفتر 
فرمانده مرزبانی استان با حضور فرماندهان و معاونین 
ستاد  های  دستورالعمل  و  برگزار  یگانها  تخصصی 
مشترک، ارتقاء سطح تعامالت، پویایی امنیت مرزها، 
مبارزه همجانبه و مقتدرانه با پدیده قاچاق، استفاده از 
ظرفیت های الکترونیکی در راستای پایش نوار مرز، 

مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

تعامل با یگان های همجوار، امنیت منطقه را افزایش می دهد

بحران  مدیریت  سازمان  رئیس  نجار  اسماعیل 
از سردهنه های  بازدید  در  روز چهارشنبه  در  کشور 
تخریب شده از سیالب سال ۱۳۹۹ افزود: این سردهنه 
های کشاورزی در اسرع وقت باید ترمیم و بازسازی 
شوند نجار با بیان این مطلب که در سال گذشته مبلغ 
۲۰۰ میلیارد تومان برای همین منظور در اختیار استان 
استان گیالن  قرار گرفت، گفت: سهم  های شمالی 
در خصوص مدیریت بستر رودخانه ها از این میزان 

۴۵ میلیارد تومان بود که با توجه به بروز خشکسالی 
امسال این رقم باید افزایش چشمگیری یابد.

با اشاره  رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
به برگزاری جلسه و نشست در ستاد مدیریت بحران 
استان در استانداری گیالن گفت: این نشست بسیار 
از  میدانی  بازدیدهای  آن  پیرو  و  بود  اهمیت  حائز 
اراضی کشاورزی داشتیم که پس از جمع بندی در 
حضور وزرای کشور، نیرو و روسای سازمان برنامه 

و بودجه و سازمان هواشناسی، تصمیم نهایی برای 
:بحران  کرد  عنوان  شدوی  خواهد  گرفته  امر  این 
و  دارد  نمود  شمالی  های  استان  در سطح  آبی  کم 
طی این بازدیدها این بحران در سطح شالیزارهای 
ماسال   ، رضوانشهر   ، تالش  چون  هایی  شهرستان 
و شفت بسیار جدی تر است که با تالش های آب 
منطقه ای گیالن، کارهای بسیار خوبی تا این لحظه 

انجام شده است.

بحران کم آبی در استان های شمالی
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ی  خبر ه  و گر
فاطمه  مشهد  شهرستان 
صدقی-همزمان با حضور 
تولیت آستان قدس رضوی در یگان 
رضوی،  خراسان  استان  مرزبانی 
این  در  ساده  افطاری  بسته های 
یگان توزیع و نیروهای آن مهمان 

ضیافت افطار رضوی شد.
حجت االسالم والمسلمین احمد 
خدا  عرض  منظور  به  که  مروی 
قوت و تقدیر از تالش ها و خدمات 
یگان  محل  در  مرزبانی،  نیروهای 
خراسان  استان  مرزبانی  فرماندهی 
رضوی حضور یافته بود، در سخنانی 
کوتاه در جمع فرماندهان و سربازان 
مجاهدت ها  کرد:  اظهار  یگان  این 
و تالش های شبانه روزی نیروهای 
از  سختی ها  باتحمل  که  مرزبانی 
امنیت کشور صیانت می کنند، قابل 

تقدیر و ستودنی است.
حافظان  ینکه  ا بیان  با  وی 
خود  از  و  ایثار  با  کشور  مرزهای 
مردم  برای  را  منیت  ا گذشتگی 
نیروهای  کرد:  عنوان  زده اند،  رقم 
مرزبانی کشور با هوشیاری، اقتدار، 
نقش  خود،  قاطعیت  و  فداکاری 
و  آسایش  امنیت،  در  مهمی  بسیار 

آرامش مردم دارند.
رضوی  قدس  آستان  تولیت 

تالش های  گر  ا ینکه  ا ن  بیا با 
امروز  نبود  مرزبانی  نیروی های 
امنیت  روستاها  و  شهرها  در  مردم 
ایران اسالمی علی  نداشتند، گفت: 
و  ثبات  اوج  در  دشمنان  میل  رغم 
امنیت است، در طول سال ها منطقه 
ناامنی های  به  ما  کشور  اطراف 
مختلفی دچار شده است اما بحمداهلل 
امنیت  یک  از  همواره  ایران  کشور 

پایدار برخوردار بوده است.
لمسلمین  ا م و سال ال حجت ا
مردم  گر  ا کرد:  تصریح  مروی 

حقی  به  گالیه های  و  نگرانی ها 
معیشتی  و  اقتصادی  حوزه های  در 
همه  امنیت  حیث  از  ما  ا رند،  دا
این  در  هیچ کس  و  هستند  راضی 
خطر  و  منی  ا نا حساس  ا کشور 
نمی کند و این نعمت امنیت مرهون 
تالش های نیروهای مقتدر مرزبانی 

است.
فرمانده مرزبانی ضمن ارزشمند 
شمردن حضور تولیت آستان قدس 
گفت:  مرزبانان  جمع  در  رضوی 
تالش  با  فرماندهی  این  مرزبانان 

در هر شرایطی  روزی  های شبانه 
هرگونه  با  مرزی  مختلف  نقاط  در 
اجازه  و  کنند  می  مبارزه  امنی  نا 
نخواهند داد احدی از دشمنان فکر 
نزدیک شدن به خاک کشورمان را 

داشته باشند.
این  پایان  در  است،  گفتنی 
ساده  فطاری  ا بسته های  ر  دیدا
خراسان  استان  مرزبانی  یگان  در 
ین  ا نیروهای  و  توزیع  رضوی 
ضیافت  مهمان  ا  ر ر  فطا ا یگان 

رضوی شدند.

با حضور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد؛

توزیع بسته های افطاری ساده در یگان مرزبانی استان خراسان رضوی
معاون مدیر عامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن ؛

اولویت بانک مسکن در سال ۱۴۰۰ پرداخت تسهیالت 
ساخت است

معاون مدیر عامل در امور طرح و برنامه بانک 
مسکن با تاکید بر اینکه اولویت بانک مسکن در سال 
جاری پرداخت تسهیالت به حوزه تولید مسکن است 
گفت: مشکالت بخش مسکن و باال بردن قدرت خرید 
تنها با افزایش سقف وام خرید مسکن میسر نیست.

تولید،   « عنوان  با   ۱۴۰۰ سال  نامگذاری 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« از سوی مقام معظم رهبری نشان داد که 
باز هم بخش مسکن، وظیفه خطیری به عنوان پیشران اقتصادی در قبال 

رونق اقتصادی دارد.
توجه بانک مسکن به حوزه ساخت و ساز در سال جاری و پرداخت 
تسهیالت تا ۸۰ درصد هزینه ساخت نشان می دهد که حمایت و پشتیبانی 
از بخش تولید به معنای واقعی در سرلوحه کار بانک مسکن قرار گرفته است.

محمد حسن مرادی معاون مدیر عامل در امور طرح و برنامه بانک 
با توجه به  با خبرنگار هیبنا در پاسخ به این سوال که  مسکن در گفتگو 
نامگذاری سال ۱۴۰۰ با نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« آیا بانک 
مسکن در کنار توجه به حوزه ساخت و ساز، به بخش وام خرید مسکن نیز 
در سال ۱۴۰۰ توجه خواهد داشت؟ گفت: محصوالت بانک مسکن تعهدی 
است و اگر قرار باشد برنامه ای برای سال جاری در حوزه پرداخت وام خرید 

مسکن داشته باشیم باید به تایید بانک مرکزی برسد.
وی با بیان اینکه بانک مسکن طرح هایی در حوزه باال بردن قدرت 
خرید مسکن دارد اما باید قبل از اعالم عمومی به تایید بانک مرکزی برسد، 
افزود: موضوعی که باید به آن تاکید کرد این است که مشکالت بخش 
مسکن و قدرت خرید تنها با پرداخت وام خرید و باال بردن سقف وام خرید 

مرتفع نخواهد شد.
به فرض که تسهیالت خرید مسکن ۱۰۰ درصد  داد:  ادامه  مرادی 
افزایش یابد. سوال این است که آیا باز هم این مقدار جبران کاهش قدرت 
خرید را خواهد کرد؟ آیا اصال می تواند تقاضای بالقوه را بالفعل کند؟ و آیا 

بازپرداخت اقساط آن از عهده متقاضیان برمی آید؟
معاون مدیر عامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به اینکه 
بانک مسکن از سال گذشته با پرداخت تسهیالت و افزایش سقف وام ساخت 
مسکن نشان داد که به حوزه تولید و پشتیبانی از بخش مسکن توجه ویژه 
ای داشته است تاکید کرد: در کنار مسکن سایر کاالها نیز گران شده اند. 
به هر حال اگر بخواهیم سقف وام خرید مسکن را افزایش دهیم باید به 
این موضوع نیز توجه کرد که بازپرداخت اقساط از عهده متقاضیان خارج 
خواهد بود. پس بهترین گزینه در این شرایط برای بخش مسکن توجه به 

حوزه ساخت و ساز و مدیریت هزینه های تولید است.
بر روی ساخت و ساز  اولویت  فعلی  مرادی تصریح کرد: در شرایط 
است. اما باید در کنار تسهیالت ساخت مسکن، به کنترل سایر نهاده های 

تولید مسکن نیز توجه شود.
وی ادامه داد: زمین مهمترین رکن تولید مسکن است، اگر مدیریت 
زمین مورد توجه قرار بگیرد می توان به کاهش قیمت تمام شده و در نهایت 

افت قیمت مسکن امیدوار شد.
مرادی با بیان اینکه نمونه واقعی حذف زمین از قیمت نهایی مسکن، 
طرح اقدام ملی مسکن است، گفت: طرح اقدام ملی مسکن نمونه خوبی 
در کاهش قیمت تمام شده مسکن است و قطعا با آورده ای که متقاضیان 
اختیار  با قیمت مناسبی در  مسکن ملی خواهند داشت در نهایت مسکن 
متقاضیان قرار خواهد گرفت و یا حداقل قدرت خرید آنان را همپای تورم 

حفظ خواهد کرد.

کمک 30 میلیارد ریالی به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد
بانک سینا شریک شادی ۱57 خانواده زندانیان رها 

شده از بند
بانک سینا با اختصاص ۳۰ میلیارد ریال هزینه 
هدایای نوروزی در پایان سال ۱۳۹۹ به آزادی ۱۵۷ 
به  را  شادی  لبخند  غیرعمد،  جرایم  زندانیان  از  نفر 

خانواده این افراد نیازمند اهدا کرد.
بانک سینا شریک شادی ۱۵۷ خانواده زندانیان 

رها شده از بند
به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ این بانک در اقدامی انساندوستانه 
در تعامل با ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند 
از طریق اختصاص ۳۰ میلیارد ریال هزینه مربوط به هدایای نوروزی سال 
۱۴۰۰، زمینه آزادی ۱۵۷ نفر از زندانیان غیرعمد و نیازمند را فراهم کرد 
تا در سال جدید شادی، مهمان خانواده های این افراد باشد.پیرو این اقدام، 
علی شمس مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان 
نیازمند در نامه ای به مدیرعامل بانک سینا، ضمن تشکر از اقدام خداپسندانه 
بانک در آزادسازی زندانیان نیازمند، ابراز امیدواری کرد با تداوم این عمل 
نیک و ترویج هرچه بیشتر سّنت حسنه کمک به آزادی زندانیان نیازمند 
جرایم غیرعمد به همراه آموزش و فرهنگ سازی، شاهد روزی باشیم که 

هیچ زندانی غیر عمدی در زندانهای ایران اسالمی حضور نداشته باشد.
گفتنی است پیش از این بانک سینا در راستای ایفای مسئولیت های 
از  پذیر  آسیب  اقشار  به  کمک  منظور  به  را  متعددی  اقدامات  اجتماعی، 
طریق ارائه کمک های مختلف به انجام رسانده که از جمله مهمترین آنها 
می توان به اختصاص ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت یارانه دار به طرح 
های اشتغالزای روستایی، اهدای ۵۱ دستگاه آمبوالنس به وزارت بهداشت، 
 ۵۰ روستایی، کمک  مناطق  بهداشت  مراکز  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 
میلیارد ریالی به مددجویان کمیته امداد حضرت امام)ره( در ۷ استان درگیر 
ویروس کرونا، ساخت ۲ باب مدرسه در منطقه محروم قلعه گنج و اهدای 
۹۵۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد 

حضرت امام)ره( و سازمان بهزیستی اشاره کرد.

ــعه  ــل توس ــن عام ــم تری مه
ــه  ــک جامع ــی در ی ــرورش ذهن پ

ــت. ــی اس ــام آموزش نظ
ــاره  ــا اش ــاهرود ب ــهردار ش ش
ــل  ــن عام ــم تری ــه مه ــه اینک ب
ــک  ــی در ی ــرورش ذهن ــعه پ توس
جامعــه نظــام آموزشــی آن اســت، 
ــه،  ــم در جامع ــش معل ــت: نق گف

ــت. ــش انبیاس نق
 علیرضــا حاجــی محمــد علی 
اردیبهشــت  امــروز«۱۱  صبــح 
مــاه« در دبســتان اســتقالل در 
ــن  ــوزگاران ای جمــع معلمــان و آم
ــبت روز  ــه مناس ــه ب ــه ک مجموع
معلــم برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه 
در  را  معلــم  و  مربــی  اســالم، 
ــرار داده اســت،  ــم ق ــی عظی مرتبت

ــت  ــوزش و تربی ــا آم ــه ب ــرا ک چ
ــرفت و  ــای پیش ــه ه ــح پای صحی
ــد  ــاخته خواه ــه س ــل جامع تکام
شــد افــزود، معلمــان بــا روح و جان 
دانــش آمــوزان ســر و کار دارنــد به 
ــک  ــوان ی ــه عن ــت ب ــن جه همی

ــی  ــه م ــوب پذیرفت ــوی محب الگ
شــوند و در ذهــن هــا مانــدگار 
خواهنــد شــد.وی ضمــن بیــان 
ــا  ــان تنه ــه معلم ــب ک ــن مطل ای
ــری هســتند  ــرد ذیصــالح و موث ف
کــه مــی تواننــد همــه ارزش هــای 

اجتماعــی و ســنتی مورد احتــرام را 
بــه نســلی دیگــر بشناســند و آنهــا 
را مناســب اجتمــاع و در عیــن حال 
ــراز داشــت:  ــد، اب ــار آورن مترقــی ب
معلمــان بیشــترین و ســنگین ترین 
مســئولیت هــا را بــه عهــده دارنــد 
و معلــم پــس از والدیــن سرمشــق 
همــه جانبــه کــودکان و نوجوانــان 

اســت.
شــایان ذکــر اســت، در انتهــا 
معــاون مدیــر کل و مدیــر آمــوزش 
و پــرورش شهرســتان شــاهرود بــه 
نمایندگــی از ایــن قشــر فرهیختــه 
از شــهردار شــاهرود بابــت زحمــات 
و تــالش های شــهرداری در شــهر 
ــر، تشــکر و  ــوح تقدی ــا اهــدای ل ب

قدردانــی کــرد.

شهردار شاهرود

معلمان کمال مطلوب و نمونه ایده آل دانش آموزان هستند

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد :

کاهش چشمگیر مصرف مواد شیمیایی در پاالیشگاه گاز ایالم 
پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
چشمگیر  کاهش  ز  ا یالم  ا ز  گا
مصرف مواد شیمیایی و هزینه های 
پاالیشگاه  ین  ا در  بهره برداری 
محصوالت  تولید  افزایش  علیرغم 
خبر داد و گفت: حفظ رویکردهای 
حدهای  وا در  ومتی  مقا د  قتصا ا
به  ایالم  گاز  پاالیشگاه  تولیدی 
فرهنگ عمومی تبدیل شده است.

پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
چشمگیر  کاهش  ز  ا یالم  ا ز  گا
مصرف مواد شیمیایی و هزینه های 
پاالیشگاه  ین  ا در  بهره برداری 
محصوالت  تولید  افزایش  علیرغم 
خبر داد و گفت: حفظ رویکردهای 
حدهای  وا در  ومتی  مقا د  قتصا ا
به  ایالم  گاز  پاالیشگاه  تولیدی 
فرهنگ عمومی تبدیل شده است.

عمومی  بط  ا رو گزارش  به 
روح  ایالم،  گاز  پاالیش  شرکت 
و  گذشته  سال  افزود:  نوریان  اله 
جهش  شعار  تحقق  راستای  در 

اقتصاد  رویکردهای  حفظ  و  تولید 
تولیدی  واحدهای  در  مقاومتی 
مجتمع  این  ایالم،  گاز  پاالیشگاه 
ضمن  ست  ا نسته  ا تو ی  لید تو
افزایش مقادیر محصوالت تولیدی 
در   ،۱۳۹۸ سال  به  نسبت  خود 
مصرفی  و  شیمیائی  مواد  مصرف 
چشمگیری  صرفه جویی های  نیز 

به عمل آورد.
 ۱۳۹۹ سال  شد:  یادآور  وی 

مصرف آمین و اکتیویتور ۸۰ درصد، 
درصد،   ۴۰ گالیکول  اتیلن  تری 
نول  متا درصد،   ۳۲.۵۰ پروپان 
ز  ا آب  برداشت  درصد،   ۲۱.۵۰
منابع ۱۷.۷۰ درصد، فسفات ۳.۸۰ 
شیرین سازی  فیلترهای  درصد، 
 ۵.۱۷ زدا  اکسیژن  درصد،   ۳.۸۰
 ۵۱.۴۵ یوتیلیتی  نمک  و  درصد 
درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش 

داشته است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم با بیان اینکه با کاهش مصرف 
شیمیایی و هزینه های بهره برداری 
ل،  سا ری  مگذا نا تحقق  ضمن 
اقدامات قابل قبولی در صرفه جویی 
عالوه  گفت:  است،  شده  انجام 
در  مثبت  محیطی  زیست  آثار  بر 
میلیارد  مجموع رقمی معادل ۱۳۰ 
برداشته  در  را  جویی  صرفه  ریال 
در  که  است  حالی  در  این  و  است 
شاهد  نیز  محصوالت  تولید  زمینه 
درصدی   ۱.۹ وزنی  رشد  میانگین 

بوده ایم.
حد  ا و ین  ا  : د و فز ا ن  یا ر نو
نی  و مد ی  ها مه  نا بر صنعتی 
که  جاری  سال  شعار  تحقق  برای 
بنام”  رهبری  معظم  مقام  توسط 
مانع زدایی ها  پشتیبانی ها،  تولید؛ 
دستور  در  است  شده  نامگذاری   ”
کار قرار داده که به مرور زمان و با 
افزایش تولیدات و برداشتن موانع 

محقق خواهد کرد.

مدیر امور نظارت بر طرح های بانک صنعت و معدن:
بهره  به  بانک  این  مالی  تأمین  با  66 طرح در سال جاری 

برداری می رسد
در  داشت:  اظهار  کچیان  بیتا 
با  امسال  راستای تحقق شعار سال، 
تسهیالت بانک صنعت و معدن ۶۶ 
پیشرفت  که  معدنی  و  طرح صنعتی 
فیزیکی بیش از ۸۰ درصد دارند، به 

بهره برداری می رسند.
به گزارش پایگاه اطالع رساني 
ضمن  وي  معدن،  و  صنعت  بانک 

ترین  پرچالش  و  دشوارترین  از  یکي  گذشته  افزود:سال  فوق  مطلب  بیان 
سال ها براي اقتصاد ایران بود به صورتي که تشدید تحریم هاي ظالمانه 
و شیوع بیماري کرونا مزید بر مشکالت موجود در روند اجراي پروژه هاي 

سرمایه گذاري شد.
وي ادامه داد: افزایش تورم در سال هاي ۹۸ و ۹۹، برآورد سرمایه گذاري 
ها را کامال دگرگون و مشکالت زیادي در تأمین آورده شرکت ها ایجاد 
کرد و به دلیل مشکالت ناشي از تحریم در تأمین و انتقال ارز، هزینه هاي 

پیش بیني نشده زیادي به پروژه ها تحمیل شد.
بر طرح ها تالش بسیاري  کچیان تصریح کرد: در مدیریت نظارت 
از طرف تمامي کارکنان جهت همکاري و همراهي با سرمایه گذاران در 
بخش صنعت و معدن کشور و یافتن راهکارهاي قانوني جهت عبور از این 
مشکالت و نیز تأمین مالي طرح ها علي الخصوص طرح هایي که داراي 

درصد پیشرفت فیزیکي باالي ۷۰ درصد هستند، صورت پذیرفت.
وي گفت: طي بررسي صورت گرفته در خصوص طرح هایي که مي 
بایست در سال ۹۹ به بهره برداري مي رسیدند، مشخص شد؛ عمده دلیل 
عدم بهره برداري طرح ها عدم حضور تکنسین هاي خارجي به دلیل بیماري 

کرونا جهت راه اندازي و نیز افزایش هزینه هاي ناشي از تورم بوده است.
کچیان افزود: با این حال در سال ۹۹ تعداد ۵۸ طرح در حال اجرا، 
تحت نظارت در ستاد و شعب این بانک در صنایع مخلتف اعم از نیروگاهي 
)۴ طرح(، فوالدي )۸ طرح(، پتروشیمي و شیمیایي )۱۰ طرح(، نساجي و 
سلولوزي )۷ طرح(، غذایي و آشامیدني و دارویي )۷ طرح( ، تولید آب شیرین 
و انتقال آن )۲ طرح( ، صنایع فلزي، قطعه سازي و خودرو )۱۳طرح( و کاني 
و غیرفلزي )۶ طرح( به بهره برداري رسید اند که در مجموع در حدود ۳ 
میلیارد دالر تسهیالت ارزي و ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت ریالي براي 
ساخت و تجهیز این پروژه ها پرداخت شده است. مدیر امور نظارت بر طرح 
هاي بانک صنعت و معدن خاطر نشان کرد: پیش بیني مي شود در مجموع 
۶۶ طرح تحت نظارت در بانک صنعت و معدن در صنایع مختلف در ۶ ماهه 
اول سال جاري به بهره برداري برسند و با عنایت به شعار امسال در جهت 
تولید، پشتیباني ها و مانع زدایي ها از تمام ظرفیت هاي قانوني در جهت 
کمک به بهره برداري از این طرح ها استفاده مي کنیم تا قدمي در زمینه 

ایجاد اشتغال براي حداقل ۶۸۰۰ نفر درکشور برداشته شود.

دکتر علی صالح آبادی اعالم کرد:
ورود اوراق گام به بازار سرمایه راهکاری برای تحقق 

شعار سال ۱۴۰۰
سعه  تو نک  با مل  عا یر مد
صادرات با اشاره به راه های تحقق 
بازار  شعار سال ۱۴۰۰ گفت: نقش 
بلندمدت  مالی،  تامین  در  سرمایه 
است اما در صورت ورود هر چه زودتر 
اوراق گام به بورس می توان تامین 
مالی کوتاه مدت یا تامین سرمایه در 
گردش بنگاه های تولیدی را در بازار 

سرمایه در دستور کار قرار داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از ایرنا، دکتر 
علی صالح آبادی به راه های تحقق شعار سال ۱۴۰۰ )تولید، پشتیانی ها و مانع 
زدایی ها( اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه می تواند نقش بسیار مهمی در تحقق 
شعار سال داشته باشد، حمایت از تولید دارای جوانب و زوایای مختلفی است 

که یکی از این زوایا وابسته به تامین مالی بخش تولید است.
وی گفت: در بخش تامین مالی تولید، بازار پول و بازار سرمایه نقش مهمی 
را بر عهده دارند تا بتوانند از این طریق مساله تامین مالی را به خوبی انجام دهند.

صالح آبادی با تاکید بر اینکه ابزار مالی مختلفی در بازار سرمایه وجود 
دارد و در کنار آن باید نوآوری در بخش مالی مورد تقویت قرار گیرد، افزود: 
سرمایه گذارانی که به دنبال خرید اوراق هستند، به دلیل سالیق و درجه های 
ریسک پذیری مختلفی که دارند باید قادر به انتخاب ابزار مورد نظر خود باشند 
و همچنین شرکت ها بتوانند برای نیازهایی که متناسب با بخش تولید هستند 

ابزار متناسب را منتشر و بتوانند از بازار سرمایه تامین مالی کنند.
رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: این موضوع به 
عنوان مساله بسیار مهمی تلقی می شود، بازار سرمایه باید نقش خود را در تامین 
مالی تولید بیش از گذشته تقویت کند که این موضوع نیازمند ابزارسازی است.

دارای  سرمایه  بازار  در  موجود  ابزارهای  اکنون  کرد:  خاطرنشان  وی 
صالحیت هستند و کمک زیادی را در تامین مالی ها داشته است اما همچنان 

در بازار سرمایه نیازمند ابزارسازی هستیم.
صالح آبادی تاکید کرد: اوراق گام به عنوان نکته مثبتی تلقی می شود 
که نیاز است تا از طریق آن مشکالت موجود مرتفع شود و در بازار سرمایه با 

همکاری بازار پول توسعه پیدا کند.
رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اوراق گام می تواند 
کمک کننده در تحقق شعار سال باشد اما متاسفانه با رواج چندانی همراه نبوده 
است، گفت: فعالیت این اوراق بدین شکل است که شرکتی مواد اولیه مورد 
نیاز خود را خریداری می کند اما فروشنده مواد اولیه اطمینان ندارد که آیا تا 
دو ماه آینده به پول خود خواهد رسید یا خیر، با توجه به چنین مساله ای آنها 
می توانند به بانک مراجعه کنند و بانک براساس شناختی که از خریدار مواد 
اولیه دارد، خریدار را مقابل فروشنده مواد اولیه تضمین می کند و اوراقی را در 

اختیار فروشنده قرار می دهد.
وی افزود: فروشنده آن محصول می تواند اوراق را در بازار سرمایه تنزیل 
کند و پولی را که قرار بود سه ماه آینده از خریدار دریافت کند به صورت نقد 

از طریق بازار سرمایه دریافت خواهد کرد.
به گفته صالح آبادی، این موضوع اتفاقی است که بازار سرمایه هم می تواند 
در بخش تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی نقش موثری را ایفا کند.

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نقش بازار سرمایه در 
تامین مالی، بلندمدت بوده است اما در صورت ورود هر چه زودتر اوراق گام 
به بازار سرمایه، می توان تامین مالی کوتاه مدت یا تامین سرمایه در گردش 

بنگاه های تولیدی را در بازار سرمایه در دستور کار قرار داد.
وی با بیان اینکه نقش بازار سرمایه در تامین مالی با این ابزار تقویت 
خواهد شد، افزود: ایرادات وارد شده به این ابزار باید از طریق تعامالتی که بین 
سازمان بورس و بانک مرکزی صورت می گیرد برطرف شود تا بتوان هر چه 

زودتر شاهد راه اندازی این ابزار در بازار سرمایه باشیم.
پشتیبانی ها،  »تولید،  شعار  انتخاب  با  انقالب  معظم  رهبر  امسال 
مانع زدایی ها« بر اهمیت جهش تولید و حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع 

پیش روی تولیدکنندگان تاکید کردند.
مزیت اصلی اوراق گام احیای خرید اعتباری در زنجیره های تولید بوده که 
با توجه به اینکه کارمزد انتشار یک بار قابل پرداخت است، در صورت مدیریت 
درست و شناسایی زنجیره ها امکان نقل و انتقال بدون کارمزد و در نتیجه 

کاهش هزینه های مالی بنگاه های تولیدی فراهم می شود.
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آگهی فقدان سند مالکیت 
برگ   ۲ استناد  به  علیا  بید  درخت  غالمی  طاهره  خانم  اینکه  به  نظر 
استشهادیه گواهی امضاء شده دفتر اسناد رسمی ۲۵۷ مشهد منضم به تقاضای 
کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با 
بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید 
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۱۲۸/۵ متر مربع به شماره 
پالک ۴۷۴۲۱ فرعی از ۱۷۵- اصلی واقع در بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه 
بید  نام خانم طاهره غالمی درخت  به  ۳۵۳ دفتر ۱۲۴۹ به شماره ۲۱۱۰۰۱ 
علیا ثبت و سند مالکیت ۸۵۵۱۱۶/د۹۱ به نامش صادر و تسلیم گردیده سامانه 
ندارد  حکایتی  این  از  بیش  ثبتی  پرونده  سوابق  و  الکترونیک  امالک  جامع 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف ۳۲۳

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقایان محمد اقبالی زارج اصالتا و آقای حسین اقبالی زارج 
والیتا از طرف آقای علیرضا اقبالی زارج به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی 

امضاء شده دفتر اسناد رسمی ۱۱۸ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی هستند سند 
مالکیتشان به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع 
امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ۱۵۶ متر مربع به شماره پالک ۴۱۳۸۴ فرعی از ۱۷۵- اصلی 
واقع در بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه ۲۵۱ دفتر ۵۸۷ به شماره ۱۲۳۳۲۱ به نام 
آقای سید ابوالحسن حسینی کدکن ثبت و سند مالکیت ۸۶۶۲۴۱ به نامش صادر 
و تسلیم گردیده سپس برابر سند انتقال قطعی ۱۳۷۷۷۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۵ 
دفتر اسناد رسمی ۲۱ مشهد به نام آقای محمد کاظمی منتقل و النهایه برابر 
سند انتقال قطعی ۱۷۵۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ دفتر اسناد رسمی ۱۱۸ مشهد 
ششدانگ مورد ثبت به نام آقایان محمد و علیرضا اقبالی زارج هر کدام نسبت 
به سه دانگ از ششدانگ منتقل گردیده ولی تا کنون سند جداگانه به نامشان 
صادر نگردیده در ادامه برابر سند ۱۷۵۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ دفتر ۱۱۸ مشهد 
ششدانگ مورد ثبت در رهن بانک صنعت و معدن قرار گرفته سامانه جامع 
امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 
به  آن  تسلیم  و  المثنی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  رسمی  معامله  سند  یا 

متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف ۳۲۲

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد؛
آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا از مهرماه

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در دو ماه گذشته بیش از ۴۰ هزار نفر از 
مبتالیان مثبت که قرنطینه بوده اند، نقض قرنطینه کرده اند و این افراد همانند یک 
بمب ویروسی در جامعه می چرخند. یکی از بزرگترین اهداف ما در گام پنجم، اطمینان 

حاصل کردن از رعایت قرنطینه موارد شناسایی شده با شیوه محله محور است.
علیرضا رییسی در اجالس مشترک روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور و فرماندهان سپاه استانها که با حضور وزیر بهداشت و رییس سازمان بسیج 
به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: در بیش از ۱۴ ماه گذشته همواره شاهد 
همکاری وزارت بهداشت، سازمان بسیج و هالل احمر، بوده ایم و در آینده بیشتر در 
مورد مدیریت بیماری در ایران قضاوت خواهند کرد و خواهیم دید که ایران با توجه 
به تحریم ها و شرایطی که داشته، از موفق ترین مدیریت های بیماری را داشته است. 
وی افزود: همیشه برای بسیاری از کشورهای دیگر و برخی افراد که در داخل 
کشور هستند و اطالعات درستی ندارند، این سوال وجود دارد که این موفقیت ها 
ناشی از اشکال در آمار است و مگر می شود که وضعیت ایران اینگونه باشد، اما ثابت 
کردیم که بسیاری از کارهایی که دیگران فکرش را هم نمی کنند، ما انجام می دهیم. 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: سایت های معتبری در 
دنیا وجود دارد که میزان مرگ و میر و ابتال به بیماری را با توجه به جهش ویروس 
پیش بینی می کنند و سال گذشته در آذرماه و دی ماه بر اساس مدل سازی هایی که 
در دنیا انجام شده بود، باید مرگ و میر بیشتر از هزار و ۲۰۰ مورد در روز داشتیم و 
اتفاقا در دی ماه، پایین ترین میزان مرگ و میر بیماران را در کشور داشتیم و به زیر 
۱۰۰ نفر رسید. این اشتباه محاسباتی که همواره کشورهای دیگر در همه زمینه ها 

در مورد ایران می کنند، در مورد بیماری هم اتفاق افتاد. 
 رییسی ادامه داد: این موسسات و کشورها بر اساس فرمول های ریاضی و 
ایران در کنار  نیروهایی که در  افزایی  اما قدرت هم  خشک، محاسبات می کنند، 
همدیگر قرار می گیرند را در محاسباتشان، در نظر نمی گیرند. ما با توجه به شبکه 
گسترده بهداشتی و همچنین نهادینه سازی همکاری بین بخشی که همواره بسیج 
و سازمان های مردم نهاد در کنار ما بوده اند، قدرتی است که نمی شود با محاسبات 

ریاضی آن ها را در نظر گرفت و در فرمول قرار داد. 
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هدف غول گرجی 500 کیلو است؛
تاالخادزه، رکورد ایرانی ها در المپیک را به زیر می کشد!؟

وزنه بردار سنگین وزن گرجستانی با رکوردهای استثنایی این روزهای خود به 
سوی رکورد جادویی نیم ُتن حرکت می کند.

الشا تاالخادزه اولین بار در المپیک ریو قدرت خود را به رخ عالقه مندان به 
ورزش در سراسر جهان کشید؛ جایی که عالوه بر کسب مدال طال و به دست آوردن 
عنوان قویترین مرد المپیک، رکورد مجموع این رقابت ها را که در اختیار حسین 

رضازاده بود، شکست.
او در ۴ سال اخیر نه تنها افت نداشته، بلکه روز به روز پیشرفت کرده و رکوردهای 
بهتری را از خود ثبت کرده است. حاال و در فاصله کمتر از سه ماه مانده به المپیک، 
این غول گرجستانی خودش را در دنیای وزنه برداری بی رقیب می بیند و از همین 
حاال می توان طالی سنگین وزن را برای او کنار گذاشت، اما جدا از اینکه باید در 
انتظار دومین طالی المپیکی تاالخادزه باشیم، بعید نیست از او یک رکورد خارق العاده 

را در توکیو ببینیم.
این وزنه بردار آماده که در المپیک ریو در یکضرب مغلوب قدرت بهداد سلیمی 
شد و پایین تر از او ایستاد، اما در دوضرب توانست از او سبقت بگیرد، چند هفته قبل 
در جریان پیکارهای وزنه برداری قهرمانی اروپا در حرکت یکضرب با مهار ۲۲۲ کیلوگرم 
توانست ۲ کیلوگرم رکورد این دسته را ارتقا دهد. او همچنین ۲۶۳ کیلوگرم را مهار کرد 
تا در مجموع با مهار ۴۸۵ کیلوگرم رکورد جدیدی در دنیای فوالد سرد از آن خود کند.

او با این رکورد تنها ۱۵ کیلوگرم با رکورد افسانه ای ۵۰۰ کیلوگرمی فاصله دارد، 
اما جالب اینجاست که تنها چند هفته بعد از مسابقات سنگین اروپایی، تاالخادزه فیلمی 

از خود منتشر کرد که در تمرینات به رکوردهای باالتری هم رسیده است.
او در تمرینات و در یک ضرب ۲۲۵ کیلوگرم را مهار کرد و در دوضرب وزنه 
۲۷۰ کیلوگرم را باالی سر برد. این یعنی غول گرجستانی به رکورد ۴۹۵ کیلوگرم در 
مجموع دست یافته و بعید نیست با همین پشتکار در المپیک به رکورد رویایی مهار 

نیم ُتن در بخش مجموع برسد.
جالب است بدانید رکوردهای دسته فوق سنگین المپیک برخالف رکوردهای 
جهانی که همگی توسط تاالخادزه شکسته شده، هنوز در یکضرب و دوضرب در 
اختیار دو وزنه بردار ایرانی است. بهداد سلیمی با ۲۱۶ کیلوگرم در یکضرب توانسته 
نامش را در کتاب رکوردهای المپیک ثبت کند و حسین رضازاده نیز با ۲۶۳ کیلوگرم 

در دوضرب رکورددار به حساب می آید.
به نظر می رسد با روندی که تاالخادزه در پیش گرفته، اگر مشکل خاصی برای او 
به وجود نیاید، این غول گرجستانی این دو رکورد را هم در توکیو از وزنه برداران ایرانی 

خواهد گرفت و نام خودش را در کتاب رکوردهای المپیک ثبت می کند.
بدون شک حتی حمله تاالخادزه به رکورد مجموع ۵۰۰ کیلوگرم می تواند دقایقی 
بسیار هیجان انگیز را برای ورزش دنیا پدید بیاورد؛ حاال اینکه او چقدر در رسیدن به 

این رکورد رویایی موفق عمل کند، بحث جدایی است.

سارا بهمنیار و کسب چهارمین سهمیه کاراته المپیک

سومین سهمیه المپیکی کاراته ایران به سارا بهمنیار رسید ایران ۴ سهمیه گرفته 
و این شانس را دارد که ۴ سهمیه دیگر بگیرد.

دختری که در ۱۸سالگی برای نخستین بار پیراهن تیم ملی کاراته را پوشیده و 
لقب پدیده را گرفته بود، در ۲۲سالگی سهمیه المپیک توکیو را گرفت. سارا بهمنیار 
سومین کاراته کای ایرانی است که برای المپیک توکیو سهمیه گرفت. در بازی های 
توکیو میزبان کاراته را به رشته های المپیکی اضافه کرده است و هر کشور می تواند با 

۸نفر در این بازی ها حاضر شود. ایران هم اکنون ۴سهمیه خود را قطعی کرده است.
بهمنیار در وزن ۵۰- سهمیه گرفته است. او در نخستین روز از مسابقات کاراته وان 
لیسبون ۲۰۲۱، سهمیه اش را نهایی کرد. بهمنیار در دور اول جما مورالس از اسپانیا 
را ۳ بر یک شکست داد ولی در مبارزه دوم مقابل جونا تسوکی از فیلیپین ۲بر یک 
شکست خورد. با حضور تسوکی در فینال، بهمنیار هم این فرصت را پیدا کرد که در 
جدول شانس مجدد مبارزه کند. در این جدول بهمنیار ابتدا دنیال کالیگو از کلمبیا را ۴ 
بر یک برد و در دور بعدی با رادوا سعید کاراته کای مصری روبه رو شد و ۲برصفر به 
پیروزی رسید. با این پیروزی ها بهمنیار راهی دیدار رده بندی شد. مسابقات رده بندی 
و فینال امروز برگزار می شود و سارا برای گرفتن مدال برنز باید با الکساندرا ریچی 

از فرانسه مبارزه کند.
بهمنیار قبل از اینکه به پرتغال اعزام شود، ۵۶۴۷ امتیاز داشت. نزدیک ترین 
مبارز به او پالنک بتینا از اتریش با ۵۱۹۷ امتیاز  بود. ورزشکار اتریشی در مسابقات 
با ۳۰امتیاز مسابقه را  لیسبون، در نخستین مبارزه به حریف مجارستانی باخت و 
ترک کرد. بتینا اگر در مسابقات قهرمانی اروپا به قهرمانی هم برسد، شانسی برای 

المپیکی شدن ندارد.
بهمنیار در وزن ۵۰- مسابقه داد اما مسابقات المپیک در وزن ۵۵- برگزار 
می شود. این دو وزن برای المپیک ادغام و بهترین ها به توکیو می روند. ۴ نفر اول 
این دو وزن، ۳نفر اول مسابقات گزینشی پاریس، بهترین  نفر قاره ها، نماینده میزبان 
و نفری که با وایلد کارت به توکیو اعزام می شود، ۱۰نفری هستند که در المپیک روی 
تاتامی می روند. در وزن های دیگر هم سهمیه ها به همین صورت توزیع می شود. 
مسابقات کاراته بازی های المپیک در دو بخش کومیته و کاتا برگزار می شود. زنان 
در سه وزن ۵۵-، ۶۱- و ۶۱+ کومیته مسابقه می دهند و مردان هم در سه وزن 

۷۶-، ۷۵- و ۷۵+.
در کاتای انفرادی هم یک زن و یک مرد در توکیو روی تاتامی می روند. ایران 
هم اکنون ۴سهمیه از این ۸سهمیه را قطعی کرده است. حمیده عباسعلی در وزن 
۶۱+ و بهمن عسگری در وزن ۷۵- سهمیه گرفته اند. دیروز هم بهمنیار سهمیه  وزن 
۵۵- را صاحب شد. در وزن ۷۵+ سهمیه به یک ایرانی می رسد. ذبیح اهلل پورشیب و 
سجاد گنج زاده برای رفتن به المپیک رقابت دارند و در لیسبون مشخص می شود که 

کدام یک از آنها به توکیو می روند.
اما آیا ایران می تواند ۴سهمیه دیگر را بگیرد؟ مسابقات گزینشی پاریس آخرین 
فرصت برای گرفتن سهمیه است. در وزن ۶۱- رزیتا غفاری رقابت نزدیکی با کاراته کا 
صربستان دارد. اگر حریف صرب در پاریس قهرمان نشود و رزیتا بتواند روی سکو برود، 
سهمیه اش قطعی می شود. در ۶۷- هم امیر مهدی زاده به پاریس اعزام می شود. او در 
لیسبون شکست خورد و حذف شد. در کاتا فاطمه صادقی و ابوالفضل شه جردی شانس 
المپیکی شدن دارند. آنها رنکینگ باالیی ندارند و در بهترین حالت می توانند به عنوان 

بهترین کاتارو قاره ها سهمیه بگیرند. صادقی در لیسبون ششم شد.
فاطمه قاسمی، مربی بهمنیار از حال خوب او پس از گرفتن سهمیه المپیک 
می گوید: »منتظر بودیم که سارا سهمیه بگیرد اما نگران بودیم. قبال اعالم کرده بودند 
مسابقات قهرمانی اروپا برگزار نمی شود و به خاطر فاصله ای که سارا از حریف صرب 
داشت، تقریبا مطمئن بودیم که سهمیه به سارا می رسد اما دوباره گفته اند مسابقات 
اروپا برگزار می  شود. از این بابت خیلی نگران شدیم اما وقتی امتیازات را حساب کردیم، 

خیالش راحت شد که سهمیه مال اوست.«
صادقی برای المپیک هیچ پیش بینی ای نمی کند: »سارا پدیده کاراته است. در سن 
کم به تیم ملی رسید. با گرفتن سهمیه هم خودش را نشان داد. ما حریفان او را آنالیز 
 و برنامه  ریزی می کنیم تا او بهترین نتیجه را بگیرد. اما نمی شود گفت که در المپیک 

چه اتفاقی می افتد.« سارا با عنوان دوم رنکینگ سهمیه را گرفته است.

توخل:  بهترین عملکردمان را مقابل رئال مادرید ارائه خواهیم 
کرد

سرمربی تیم چلسی از کسب ۳ امتیاز حساس بازی برابر فوالم به نیکی یاد 
کرد و عملکرد شاگردانش را ستود.

در ادامه دیدارهای هفته سی و  چهارم لیگ برتر انگلیس، چلسی در داربی 
لندن میزبان فوالم بود و توانست با دو گل این تیم را شکست دهد و ۳ امتیاز بازی 
را به دست بیاورد. کای هاورتز که از تیم بایر لورکوزن خریداری شده است ستاره 

تیم چلسی بود که در دقایق ۱۰ و ۴۹ گلزنی کرد.
توماس توخل، سرمربی چلسی بعد از این دیدار گفت: برد خیلی خوبی به دست 
آوردیم. فوالم واقعا ما را اذیت کرد. آن ها تیمی هستند که خیلی سخت شکست 
می خورند و تیم های بزرگ را به دردسر انداختند. خیلی خوشحالم که ۳ امتیاز این 

دیدار را به دست آوردیم.
او در ادامه گفت: ممکن بود در این دیدار شکست بخوریم ولی به بازیکنان 
تبریک می گویم که تمرکزشان روی این دیدار بود و اکنون می توانیم به بازی برگشت 
برابر رئال مادرید فکر کنیم. ما فقط چند روز فرصت داریم تا یک بازی سخت در 
خانه برابر رئال مادرید داشته باشیم و تالش می کنیم در این دیدار بهترین عملکرد 

را ارائه کنیم و به فینال برسیم.
چلسی باید چهارشنبه شب در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف تیم رئال مادرید 

برود. دیدار رفت دو تیم در مادرید با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

مدیربرنامه سرمربی جدید بایرن:
یولیان ناگلزمان یکی از بهترین مربیان اروپاست

فولکر اشتروت، مدیر برنامه های یولیان ناگلزمان، در رابطه با مبلغ آزادسازی 
گران این سرمربی صحبت کرد.

چندی پیش و بعد از اینکه هانسی فلیک اعالم کرد که قصد دارد در پایان فصل 
از بایرن مونیخ جدا شود، گمانه زنی ها درباره سرمربی جدید باواریایی ها آغاز شد. در 
این ارتباط چند گزینه در اطراف باشگاه بایرن مونیخ مطرح شد اما از همان ابتدا نیز 
مشخص بود که شانس یولیان ناگلزمان برای جانشینی فلیک بیش از بقیه خواهد بود.

نهایتاً این توافق حاصل شد و باشگاه بایرن مونیخ یولیان ناگلزمان را به عنوان 
سرمربی جدید خود انتخاب کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که باشگاه الیپزیش در 
ابتدا موافق جدایی ناگلزمان نبود اما بر اساس گزارشات منتشر شده بایرن مونیخ رقم 
درخواستی آن ها که گفته می شود ۱۵ تا ۲۰ میلیون یورو بوده را پرداخت کرد تا 

نهایتا این سرمربی جوان از فصل آینده روی نیمکت آنها بنشیند.
پرداخت بند آزادسازی برای یک مربی مسئله متداولی به حساب نمی آید اما 
مدیر برنامه های ناگلزمان می گوید که باید به اینگونه اتفاقات عادت کرد. فولکر 
اشتروت گفت: » من ۱۰ روز پیش اولین تماس رسمی را دریافت کردم. ما ابتدا با 
حسن صالح حمیدزیچ مذاکره کردیم و پس از آن الیور کان نیز به مذاکرات ورود کرد.

یولیان ناگلزمان یکی از بهترین مربیانی است که ما در اروپا داریم. به نظر می 
رسد که هزینه زیادی پرداخت شده چرا که این اتفاق چیز جدیدی محسوب می 
شود. این اولین بار است که مبلغی به این اندازه برای یک مربی پرداخت می شود. 

من فکر می کنم که باید به این مسئله عادت کنیم.«

دنی آلوز:
از ترک بارسا پشیمان شدم؛ مسی گفته بود بمان

دنی آلوز اعتراف کرد که پس از ترک بارسا می خواست برگردد ولی موانع 
بزرگی بر سر این راه وجود داشت.

دنی آلوز در سویا بود که به فوتبالیستی سطح اول تبدیل شد و با این تیم به 
قهرمانی لیگ اروپا در سال ۲۰۰۶ نیز دست یافت. او که سال ۲۰۰۷ نزدیک بود به 
رئال برود، در نهایت در سویا ماند و یک سال بعد راهی بارسلونا شد و هشت سال به 
یاد ماندنی را در این باشگاه پشت سر گذاشت. آلوز سال ۲۰۱۶ راهی یوونتوس شد و 
سپس دو فصل برای پی اس جی بازی کرد. او اکنون در عضویت سائوپائولو قرار دارد.

آلوز در یکی دو مقطع وقتی قصد ترک بارسا را داشت، منصرف شد ولی در 
نهایت سال ۲۰۱۶ تصمیم خود را نهایی کرد.

ستاره برزیلی در مصاحبه با گاردین فاش ساخت که چند بار مسی او را از ترک 
بارسا منصرف کرده بود:» یادم است هر بار که می خواستم از بارسلونا بروم، لئو به 
من می گفت که مطمئنی؟ کجا را می خواهی بهتر از بارسا پیدا کنی؟ بیرون بارسا 
می توانی به این اندازه خوشحال باشی؟ من هم منصرف می شدم. وقتی بارسا را 
ترک کردم، هدفم بازگشت بود. می خواستم با درخشش در یوونتوس خودم را به 
سران بارسا ثابت کنم اما مشکل اینجا بود که مخالفانم در مدیریت باشگاه همچنان 

بر راس کار بودند و همین باعث شد نتوانم برگردم.«

دستیار مورینیو با هواپیمای اختصاصی در راه الهالل

باشگاه الهالل عربستان هواپیمای اختصاصی را برای دستیار مورینیو در نظر 
گرفته است تا هر چه سریع تر راهی ریاض شود و هدایت این تیم را عهده گیرد.

به گزارش الریاضیه، الهالل عربستان در لیگ قهرمانان آسیا نمایشی ناامید 
کننده داشت و به سختی توانست که جواز صعود از مرحله گروهی را به دست آورد.

الهالل با روژیر میکاله، سرمربی برزیلی خود ادامه نخواهد داد و تقریبا اخراج 
این مربی قطعی شده است.

سایت پرتغالی maisfutebol اعالم کرد که الهالل با ژوزه مورایس به 
توافق رسیده است و او قرار است به همراه دستیاران خود با هواپیمای اختصاص راهی 

ریاض شود تا مذاکرات نهایی خود را با سران الهالل انجام دهد.
پیش از این هم از خورخه خسوس به عنوان گزینه اصلی یاد شد که البته 
بازیکنان الهالل با بازگشت او مخالفت نشان دادند تا ربیس باشگاه هم سراغ گزینه 

دیگر برود.
الهالل در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف استقالل خواهد رفت.

این باشگاه عربستانی قصد دارد که خط حمله خود را هم تقویت کند و خبرها 
به توافق  با موسی مارگا هم تیمی طارمی  باشگاه  این است که سران  از  حاکی 
رسیده اند تا جایی که مارگا پیشنهاد سه ساله الهالل با حقوق ساالنه ۵ میلیون یورو 

را قبول کرده است.

لمللی  بین ا سیون  ا فدر
از  گزارشی  در  )فیفا(  فوتبال 
در  پرسپولیس  غوغای  ادامه 
درخشان  و  قهرمانانه  نمایش  و  آسیا 
گروهی  مرحله  در  تراکتور  دروازه بان 
لیگ قهرمانان به عنوان لحظه های به 

یادماندنی این مسابقات یاد کرد.
 فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( 
گروهی  مرحله  بررسی  به  گزارشی  در 
غرب  منطقه  در  آسیا  قهرمانان  لیگ 

آسیا پرداخت.
در این گزارش به صعود سه تیم 
ایرانی به جمع هشت تیم برتر غرب آسیا 

اشاره شده است.
برای  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
نخستین بار لیگ قهرمانان را با حضور 
۴۰ تیم و در ۱۰ گروه برگزار کرد. در 
آسان  گروهی  هیچ  مقدماتی  مرحله 
سال  قهرمان  عربستان  الهالل  نبود. 
۲۰۱۹ به زحمت از گروه صعود کرد و 
السد قهرمان سال ۲۰۱۱ با شکست روز 
پایانی مقابل النصر عربستان، نتوانست 

به مرحله حذفی برسد.
تراکتور هم تنها تیم مرحله گروهی 
مسابقات خود  از  در هیچکدام  که  بود 
راهی  باخت  بدون  و  نخورد  شکست 

یک هشتم نهایی شد.
یادماندنی  به  لحظه  چهار  از  فیفا 
لیگ قهرمانان یاد کرده است؛ غوغای 
استقالل  شگفتی سازی  پرسپولیس، 
ه  ه کنند خیر یش  نما  ، ن جیکستا تا
مایکل  گل   ۹ و  اخباری  محمدرضا 

اولونگو.
پرسپولیس که در سال های ۲۰۱۸ 
و ۲۰۲۰ به فینال مسابقات صعود کرد، 
این بار هم به غوغای خود در آسیا ادامه 
داد و با پنج پیروزی در رده نخست گروه 
خود ایستاد. این تیم فقط مقابل الوحده 
امارات شکست غیرمنتظره یک بر صفر 

را تجربه کرد.
هم  ن  جیکستا تا ل  ستقال ا
بزرگ ترین غافلگیری مسابقات را رقم 
زد و در گروهی که تیم بزرگ الهالل 
حضور داشت، صدرنشین شد. این تیم 
با درخشش منوچهر جلیل اف الهالل را 

که میزبان مسابقات گروه بود، با نتیجه 
چهار بر یک شکست داد.

ضا  ر محمد ن  خشا ر د یش  نما
اخباری دروازه بان تراکتور هم از نکات 
مهم مرحله مقدماتی بود. این بازیکن 
ران  ا د هوا که  نگونه  آ یا  له  سا  ۲۸
تراکتور او را می نامند عقاب، در طول 
مسابقات فقط سه گل دریافت کرد و 
داشت.  تیمش  در صعود  مهمی  نقش 
عملکرد خیره کننده اخباری باعث شد 
۲ برد و چهار تساوی کسب  این تیم 
بعد  دور  راهی  شکست  بدون  و  کند 
شود. محافظت قهرمانانه او از دروازه 

پایانی  روز  بر صفر   ۲ برد  در  تراکتور 
مربی  که  کرد  کاری  شارجه  مقابل 
تیم حریف هم زبان به ستایش او باز 
بازیکن کل  را بهترین  اخباری  کند و 
قهرمانان  لیگ  دوم  گروه  مسابقات 

بنامند. آسیا 
کنیایی  مهاجم  ولونگا  ا مایکل 
الدحیل هم با زدن ۹ گل بهترین گلزن 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در 
با وجود  او  البته تیم  منطقه غرب شد. 
نتوانست  بازیکن  این  نمایش درخشان 
به  تیم های صعودکرده  میان  در  جایی 

مرحله حذفی پیدا کند.

گزارش فیفا از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا؛

نمایش قهرمانانه پرسپولیس و درخشش اخباری

به  و  کم  خیلی  محرمی  صادق 
اما به صحبت که  ندرت حرف می زند 

بیفتد جمالتش خواندنی است.
 ، اروپا  در  چهارم حضور  سال  در 
این مدافع راست جوان و باتجربه تیم 
ملی پخته تر اوضاع را تحلیل می کند و 
با امید از آینده و تیم ملی حرف می زند.

که  رد  دا حضور  پستی  در  و  ا
بیشترین چالش و شایعه و انتقاد در آن 
وجود داشته و شاید شنیدن صحبتهای 
او در این مقطع جالبتر از همیشه باشد. 
صادق البته اهل جنجال نیست اما این 
دفعه کمی بیشتر از جلد خودش خارج 
در  موجود  تندی  از  هم  کمی  تا  شده 
فضای هواداری فوتبال در ایران گالیه 

کند. این گفت  وگو را بخوانید: 
سه ماه پا در آتل زندگی کردم 

زانوی من سه ماه پیش در جریان 
بازی ضربه خورد و رباط پایم آسیب دید. 
شش هفته پایم در آتل بود و بعد از باز 
کردن آن، کارهای فیزیوتراپی و تقویت 
را دنبال کردم. این مراحل درمانی را طی 
کردم و االن با تیم تمرین می کنم و 
شرایط  در  دیگر  هفته  یک  تا  انشااهلل 
ترکیب  برای حضور در  رقابت  و  بازی 

قرار خواهم گرفت.
فقط کافیست یک هفته نباشی 

که  است  شکلی  به  دیناموزاگرب 
یک هفته نباشید بازیکن جدیدی جای 
زیادی  به حد  را می گیرد. شرایط  شما 
از  را  بازی  فرصت  اگر  و  است  سخت 
جایگاه تان  گرفتن  پس  بدهید،  دست 
اتفاقی  حال  این  با  می شود.  سخت تر 
اینکه  جز  به  من  و  افتاده  که  است 
بخواهم تمرین کنم و مثبت باشم نمی 
توانم و بدشانسی هم بود. من یک سال 
و نیم منتظر چنین فرصتی بودم تا در 
روند بازی ها قرار گیرم و در اروپا حاضر 
شوم. در بهترین حالت آمادگی فوتبالی ام 
قرار داشتم ولی این مصدومیت پیش آمد 
اتفاق  می تواند  کسی  هر  برای  البته  و 
بیفتد. من اما فعال شرایط بازی را پیدا 
نکردم و بعد از سه ماه دوری یک مقدار 
طول می کشد تا به ترکیب اصلی برسید.

ترنسفر به این آسانی نیست 
کردم  تمدید  را  قراردادم  امسال 
این  از  و  بود  برایم  اتفاق خوب  و یک 
موضوع خوشحالم. وقتی می خواهید تیم 
تان را عوض کنید باید به شکلی باشد 
که یک پله باالتر باشد. من االن به این 
فکر نمی کنم که آینده چه خواهد شد و 
به چه تیمی از اینجا به بعد خواهم رفت. 
از این موضوع اطالع دارم که اگر اینجا 
خوب بازی کنی و شرایط خوب پیش 
برود، شرایط خوبی مهیا می شود و هر 
سال پیشنهادات خوبی خواهد رسید. من 
اصال روی این موضوع تمرکز ندارم که 
قرار است ترانسفر شوم. این ترانسفر به 
آسانی نیست، مخصوصا در برخی پست 
ها. اما من تمام انرژی ام را گذاشته ام 
تا موفقیتی را کسب کنم اما این مساله 

به آسانی نخواهد بود. 
کرونا و فوتبال بدون تماشاگر

برداشته  فوتبال  لذت  بزرگترین 
فوتبال  کردن  تماشا  حتی  است.  شده 
را  و هیجان  لذت  آن  تلویزیون هم  از 
زود  خیلی  چیز  همه  امیدوارم  ندارد. 
استادیوم  و  برگردد  نرمال  حالت  به 
ندارد. خیلی  لذتی  تماشاگر هیچ  بدون 
با  و هیجان  انرژی  آن  و  است  سخت 
این شرایط و خالی بودن استادیوم ها از 
تماشاگر خیلی زیاد کاهش یافته است و 
فقط می توانیم امیدوار باشیم این شرایط 

هر چه زودتر پایان یابد و شاهد بازگشت 
بزرگترین لذت فوتبال، یعنی هواداران به 

استادیوم ها باشیم.
با برد در بحرین مردم را خوشحال 

می کنیم
تا  که  هست  چیزها  سری  یک 
همیشه  آید  می  یادم  من  که  جایی 
بوده.  نابرابر  و  باختیم  و  بودیم  ضعیف 
تیم  چه  و  آسیا  های  باشگاه  در  چه 
ملی و مخصوصا در میزبانی. االن این 
باید  ما  و  نیست  برگشت  قابل  تصمیم 
تمام تالشمان را کنیم تا موفق شویم. 
االن هر کس که در تیم ملی است باید 
با باالترین حس مسوولیت به کمک تیم 
ملی بیاید و مردمی که خیلی تحت فشار 
هستند و مشکالت زیادی دارند را به این 

شکل خوشحال کنند.
جام  در  حضور  آرزومند  ما  همه 

جهانی هستیم
این آرزوی هر بازیکنی است که 
داشته  حضور  کشورش  ملی  تیم  در 
از آن هم می تواند حضور  باشد.بزرگتر 
آرزوی  ما  همه  باشد.  جهانی  جام  در 
حضور در جام جهانی را داریم و بتوانیم 
در این تورنمنت بزرگ لباس تیم ملی 
را بر تن کنیم و بازی کنیم و این اتفاق 
به  آن  از  توانیم  نمی  که  است  بزرگی 
باالترین  آن  برای  و  بگذریم  سادگی 
توان و تالش را به کار خواهیم گرفت. 
امیدوارم به نتیجه الزم در ادامه مسیر 

دست پیدا کنیم.
مشکل آمادگی برای تیم ملی ندارم

تا اولین بازی تیم ملی نزدیک یک 
ماه باقی مانده است. با پزشک تیم که 
صحبت کردم آمادگی الزم را به دست 
لیست  باشد در  قرار  اگر  و  آورد  خواهم 
باشم و در اردوی تیم ملی حاضر باشم به 
نظرم قادر خواهم بود بازی کنم و مشکلی 
نخواهم داشت. من تمام تمرکزم را روی 
تمرین بیشتر و آمادگی صد درصدی قرار 
داده ام و از کار سختی که پیش روی من 
دارم.  اطالع  کافی  اندازه  به  دارد  قرار 
این هدف بزرگ من و تمامی بازیکنانی 
است که به شکل حرفه ای کار را دنبال 
می کنند و امیدوارم بتوانم این شانس را 

به دست بیاورم.
پرسپولیس از همه بهتر بود 

بازی نداشته باشیم بازی ها را دنبال 
می کنم. بازی های االن را خصوصا در 
لیگ قهرمانان آسیا دنبال کردم. تا االن 
که بازی کردند کامال مشخص بود که 
عملکرد پرسپولیس نسبت به دیگر تیمها 
خیلی بهتر بوده و با آن دو فینالی که 

حس  بودند،  کرده  صعود  این  از  پیش 
انگیزه  با  قدیمی  می شود که بچه های 
چند  در  می کنند.  بازی  العاده  فوق  و 
سال گذشته اگر به عملکرد پرسپولیس 
تیم  این  که  است  کنید مشخص  نگاه 
روند خوبی را دنبال کرده است. اینکه 
پرسپولیس نتیجه خوب گرفته  دلیل بر 
ضعف رقبا نبوده و این روند موفق را در 
چند فصل اخیر برابر دیگر تیم ها هم به 

خوبی نشان داده اند.
پنالتی مهدی شیری

در فوتبال هر اتفاقی ممکن است 
کنید.  تجربه  را  بدشانسی  هر  و  بیفتد 
مهدی هم واقعا بدشانسی آورد. من تمام 
حواشی و هجمه ها و البته شایعات را بعد 
شیری  مهدی  برای  تلخ  اتفاق  این  از 
دنبال کردم. خیلی عجیب و باورنکردنی 
بود و به نظرم بیشتر از روی عصبانیت و 
دلخوری بابت شکست بود. باید چقدر به 
شما پول بدهند که اینهمه آدم به شما بد 
و بیراه بگویند و مسخره کنند تا این کار 
را از روی قصد انجام دهید؟ طرفداران 
آن لحظه عصبانی بودند و این حرفها از 
روی خشم بود . با این حال قطعا آن یک 
اشتباه و بدشانسی بزرگ بود. وقتی شما 
در تیم بزرگ بازی کنی اینقدر دسترسی 
آن  در  اظهارنظر  و  مجازی  فضای  به 
راحت شده که هر کس هر چیزی دلش 
توهم  و  می گوید  شما  درباره  خواست 
مجبوری که حرف ها را بشنوی و کاری 
هم از دستت بر نمی آید.خدا را شکر که 
مهدی این داستان را پشت سر گذاشت. 

در ایران فوتبالیست سیبل است 
سایت هایی  و  پیج ها  سری  یک 
دارند که تو نمی دانی درباره آنها چه کنی 
و بهتر است آنها را نخوانی و کال از این 
فضا خارج شوی. اینجا اصال این شکلی 
نیست. اگر حواشی شکل بگیرد مطمئن 
احتمال  اینکه  افتاده.  اتفاق  آن  باشید 
بدهند و یک پیج برای باال بردن فالوور 
و یک سایت برای باال بردن بازدید یک 
خبر نادرست و حاشیه ای بزنند نه، اصال 
به این شکل نیست. اینکه آبروی کسی 
را بدون منبع ببرند و اذیتش کنند اصال 
نیست. بعضی وقت ها فکر می کنم که 
فوتبالیست در ایران یک سیبل متحرک 
است و هر کس هر چیزی دوست دارد 
این خاطر که  به  او می گوید. شاید  به 
فکر می کنند دست او باالست اما االن 
گفته  که  آنطور  ایران  در  که  می دانم 
می شود پول پای فوتبالیست ها ریخته 
نشده و برعکس خیلی وقتها و در خیلی 
از جاها  پول زیادی از قرارداد دستت را 

نمی گیرد. این قضاوت خیلی بی رحمانه 
است.البته هواداران واقعی همیشه خیلی 
محبت دارند و لطفشان مسائل منفی را 

پاک می کند.
ترجیح  بودن  ساکت  جنجال؟ 

من است
من سکوت را بیشتر دوست دارم اما 
نه تنها در ایران که در اروپا و همه جای 
دنیا به همین شکل است که شما باید در 
رسانه باشی و در تیتر قرار بگیری. وقتی 
شما بیشتر حرف می زنی، حتی زمانی که 
بازی می کنی بیشتر جنجال درست کنی، 
بیشتر بر سر زبان ها هستی. اما تصمیم 
من از زمانی که شروع کردم این بوده 
که فوتبال بازی کنم. اینکه چقدر اسمم 
شنیده شود برایم جذابیتی نداشته است. 
برایم جذابیت فوتبال این است که در 
زمین حاضر باشم و خوب عمل کنم اما 
روزنامه  جلد  در  اینکه  و  موضوع  بقیه 
باشم یا اینکه محبوب مردم باشم شاید 
لذتبخش باشد اما اتفاق اصلی برایم این 
است که در زمین خوب باشم. هر چند 
وقت یک بار رسانه ها برای گفتگو تماس 
می گیرند و حتی از اینجا اما بیشتر اوقات 
ناراحت  بابت رد مصاحبه  از دست من 
کی  می کنی  فکر  می گویند  می شوند. 
کجا  به  و  نمی دهی  جواب  که  هستی 
رسیدی و چه چیزی را فتح کردی که 
می گذاری  کالس  و  می گیری  قیافه 
اما گفتم مدل  برای جواب ندادن! من 
من این است و ادعا هم نمی کنم کسی 
هستم. مدل من این است و اینجا آمدم 
بازی کنم. مگر کال چند سال  فوتبال 
آمدم  من  کنم؟  بازی  فوتبال  می توانم 
بازی  فوتبال  و  ببرم  لذت  فوتبال  از  تا 
کنم. نمی خواهم راجع به همه چیز نظر 
یک  حاال  باشم.  زبان ها  سر  و  بدهم 
کند  می  رفتاری  مربی  که  بوده  وقت 
که مجبور می شوی عکس العمل نشان 
دهی یا مصاحبه کنی ولی من این کار 
را نمی کنم. ممکن است دو روز ناراحت 
و عصبی باشم اما بعد از آن فکر می کنی 
که کاری از دستت برنمی آید و اگر حرف 
بزنی همه چیز را بیشتر خراب می کنی، 
از  من  باشی.  ساکت  است  بهتر  پس 
این  البته  آمدم،  پرسپولیس  از  وقتی 
و  داشت  را  شرایط خاص خودش  تیم 
طرفداران همیشه به من لطف داشتند 
اما من ساکت بودن را ترجیح می دهم 

تا بیشتر به فوتبالم برسم.
ازدواج در کرواسی نه 

باید  بخواهید صادقانه  را  راستش 
فاصله  فضا  این  از  خوشحالم  بگویم، 
این  من  گفتم  که  همانطور  گرفتم. 
دارم. جایی که شما  را دوست  سکوت 
فقط به فوتبال فکر کنید و تمرین و بازی 
اینکه بگویید در این فضا  البته  کردن. 
نه، اصال  ازدواج کنم،  این کشور  و در 
به آن فکر نکردم و من اینجا بمان هم 
نیستم و باید خیلی زود برگردم شمال. 
اصال به فکر ازدواج نیستم و تمام ذهن 

و تمرکزم روی فوتبال است.
آرزوی من لیگ قهرمانان اروپا

اروپا  من یک فصل هم در لیگ 
حضور داشتم. تیم ما امسال نتایج خوبی 
گرفت و نتوانستیم بیشتر از یک چهارم 
پیش بیاییم و باید ببینیم در آینده چه 
اتفاقی خواهد افتاد. خیلی دوست داشتم 
تجربه حضور در لیگ قهرمانان را داشته 
باشم اما نشد و باید دید چه می شود. در 
در صدر  خوبی  شرایط  ما  جدید  فصل 
جدول در لیگ داریم و در جام حذفی 

هم به فینال صعود کردیم.
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استادیوم بدون تماشاگر هیچ لذتی ندارد؛

صادق محرمی: با برد در بحرین مردم را خوشحال می کنیم
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فراخوان چهارمین دوره جایزه ملک الشعرا بهار منتشر شد
دریافت  برای  ادبی  انجمن های  جشنواره  چهارمین  دبیرخانه   
»طرح های قابل اجرا در سال ۱۴۰۰« در قالب جایزه ملک الشعرای بهار 
فراخوان داد.به گزارش روزنامه دنیای جوانان از موسسه خانه کتاب و ادبیات 
ایران، خانه کتاب و ادبیات ایران چهارمین دوره جشنواره انجمن های ادبی 
)جایزه ملک الشعرا بهار( را برگزار می کند. دبیرخانه چهارمین جشنواره 
انجمن های ادبی برای دریافت »طرح های قابل اجرا در سال ۱۴۰۰« از 
سوی این انجمن ها فراخوان داد. این طرح ها الزاما باید قابلیت اجرا در 

فضای مجازی را داشته باشند. 
در متن این فراخوان آمده است: 

جشنواره انجمن های ادبی با نام جایزه ملک الشعرا بهار، از اردیبهشت 
۱۳۹۶ با هدف حمایت از طرح ها و فعالیت های مؤثر و خالقانه  انجمن های 

ادبی آغاز به کار کرده است.
این جشنواره هرساله هم زمان با برگزاری مجمع عمومی انجمن های 
ادبی برگزار می شد اما امسال به دلیل محدودیت های کرونایی برگزاری 

مجمع عمومی به زمان دیگری موکول شده است. 
آیین پایانی چهارمین دوره جایزه ملک الشعرا بهار نیمه اول خرداد 
۱۴۰۰ و پس از بررسی طرح ها از سوی کارگروه اجرایی امور انجمن های 

ادبی به صورت مجازی برگزار و در این مراسم از انجمن های برگزیده 
تقدیر خواهد شد. 

انجمن هایی که تا تاریخ انتشار فراخوان موفق به دریافت شناسه 
این  ادبی شده اند واجد شرایط شرکت در  انجمن های  امور  از سامانه 

جشنواره هستند.
در این دوره از جشنواره انجمن ها در بخش »طرح پیشنهادی برای 

سال ۱۴۰۰« با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
»طرح های پیشنهادی« باید در یکی از زمینه های محتوایِی ادبیات 

خالق، شعر، داستان و مستندنگاری یا نقد ادبی باشد.
هر انجمن می تواند فقط یک طرح ارسال کند.

و  کلمه(  )حداکثر ۵۰۰   کوتاه  متن  قالب یک  در  باید  طرح ها 
شامل اطالعات مختصری از برنامه همچون: عنوان برنامه، هدف، زمان 
)پیشنهادی( برگزاری، )پیش بینی( هزینه های برگزاری، جزییات )سین 

اجرایی( برنامه و... باشد.
باتوجه به شیوع ویروس کرونا و ادامه منع حضور به صورت فیزیکی 
در عرصه عمومی، طرح های پیشنهادی امسال حتماً باید قابلیت اجرا در 
»فضای مجازی« را داشته باشند. ازاین رو دبیرخانه از پذیرش طرح هایی 

که امکان اجرا در فضای مجازی را ندارد، معذور است.

فراخوان چهارمین دوره جایزه ملک الشعرا بهار منتشر شد

انتقاد  با  حسینی  محمد 
فروشندگان  فعالیت  تداوم  از 
ل  عما ا با  ق  چا قا ب  کتا
این  بیشتر،  و  درصد   ۵۰ تخفیف های 
کار را مصداق باالرفتن از دیوار نویسنده، 

مترجم، ناشر و کتاب فروش می داند.
ناشران برای چاپ و توزیع کتاب 
کار  ماه ها  و  روزها  سرمایه گذاری، 
توزیع کننده  با  همکاری  در  و  می کنند 
مردم  دست  به  را  آن  کتاب فروش  و 
می رسانند. در این روند، اگرچه ناشران 
به عنوان سرمایه گذار اصلی و به تبع آن 
موزعان و کتاب فروشان ذی نفعان اصلی 
بازار کتاب به شمار می آیند؛ اما تخلفاتی 
نظیر کتاب سازی، کپی برداری و قاچاق 
کتاب که معموال به پشتوانه تخفیف های 
یافته اند،  گسترش  جامعه  در  نامتعارف 
نیز  را  مترجمان  و  نویسندگان  حقوق 

ضایع می کند.
محمد حسینی، نویسنده، ویراستار، 
و  کتاب فروشی  موسسان  ز  ا یکی 
برای  اراده  نبود  انتشارات چهل کالغ، 
با  که  قاچاقچیان  بساط  جمع آوری 
و  نویسندگان  حقوق  یمال کردن  پا
ارائه  به  اقدام  آثار،  واقعی  مترجمان 
بازارهای  در  نامتعارف  تخفیف های 
غیررسمی می کنند، عاملی خطرناک در 
نابودی انگیزه فعاالن حرفه ای نشر؛ از 
جمله ناشران و کتاب فروشان برای ارائه 

کتاب های ارزشمند می داند.

 نظر شما به عنوان یک نویسنده 
تخفیف  با  کتاب هایتان  فروش  برای 
چیست؟ آیا تمایل دارید کتاب های شما 
در سایتی که به صورت دائم کتاب ها را 

با تخفیف می فروشد، فروخته بشود؟
ئم  دا که  سایت  یک  ماجرای 
تخفیف می دهد، موضوعی چند وجهی 
است؛ زیرا به هرحال کتاب می فروشد؛ 
و  قانونی  روندی  در  که  کتابی  یعنی 
اخالقی منتشر شده است در آن سایت 
و  قرارداد  با  کتاب ها  می شود.  عرضه 
مساله  می شوند.  فروخته  حساب شده 
پنهانی در این روند نیست. این توافقی 
دارد.  پخش کننده  با  ناشر  که  است 
این  از  برخی  فعالیت  توجه داشت  باید 
تفاوت  پخش  شرکت های  با  سایت ها 
مدت تری  بلند  چک های  آن ها  دارد؛ 
نسبت به آنچه پخشی ها می گیرند، به 
ناشران می دهند و درصد تخفیف بیشتر 
نتیجه  در  می کنند.  دریافت  آن ها  از  
امکان تخفیف دارند. این تجارت است 
و باید مورد بررسی اقتصادی قرارگیرد.

کتاب  قاچاق  ینجا  ا مهم  نکته 
می کنیم  زندگی  کشوری  در  ما  است. 
که اداره تعزیرات دارد و سفت و سخت 
بر فروشگاه ها نظارت می کند. این اداره 
درخواست  کاال  سبز  برگ  فروشنده  از 
در  هم  سختی  اداری  مراحل  می کند، 
آن مطرح است. همچنین مرکزی برای 
برخورد با قاچاق داریم که فعال است. 
عجیب است با اینکه اداره و سازمان این 
مسائل در کشور وجود دارد، کنار تمام 
تجریش  ونک،  از  تهران  خیابان های 
انقالب امکان فروش کتاب قاچاق وجود 
دارد که رسما کتاب قاچاق می فروشند.

مشخصی  ویژگی  فروشی  قاچاق 
دارد و آن، فروش مخفیانه و یواشکی 
ماموران،  رسیدن  محض  به  تا  است، 
بتوانند بساط خود را جمع  فروشندگان 

به قدری  محیط  ما  ا بروند.  و  کنند 
که  شده  امن  کتاب  قاچاقچیان  برای 
زمین  روی  را  کتاب  عنوان   ۱۰۰۰
می چینند و با تخفیف می فروشند. این 
بلکه دزدی  قاچاق اند،  تنها  نه  کتاب ها 
داخل  ناشران  و  نویسندگان  از  رسمی 
مقابله  برای  اراده  نبود  هستند.  کشور 
با این موضوع عجیب است درحالی که 
فروشندگان میوه و سبزی را کنار خیابان 
بیچاره می کنند. چرا این روند نباید من 
را به این فکر بیاندازد که سیاست های 
ناشر،  نویسنده،  نابودی  به  موجود 
کتاب فروش، مترجم و تفکر می انجامد؟

 
دزد نباید احساس امنیت کند

این  برای  قاچاق  کلمه  استفاده 
مساله درست است؟

استفاده  قاچاق  کلمه  از  وقتی 
به صورت  خارجی  کاالی  که  می شود 
برای  شده است.  کشور  وارد  غیرقانونی 
مثال کاالی زیان رسانی مانند مواد مخدر 
تولیدشده و یواشکی توزیع می شود. اما 
تماما  توزیع کتاب های قاچاق،  تولید و 
مصداق دزدی است. برخی از روی کتابی 
که ناشر برای ترجمه آن هزینه پرداخت 
کرده است، کپی برداری و چاپ می کنند. 
گروهی در بساط کنار خیابان عین کتابی 
را که در کتاب فروشی فروخته می شود، 
می فروشند که در این فرایند کلی هزینه 
حذف شده است، به همین دلیل می توانند 

با قیمت خیلی کمتر بفروشند.
نباید  اما  دارد،  وجود  همیشه  دزد 
و  بساط ی ها  اما  کند  امنیت  احساس 
کنار  در  قاچاق  کتاب های  فروشندگان 
خیابان ها، احساس امنیت می کنند. آن ها 
این کتاب ها را کنار خیابان می فروشند، 
در حالی که نهاد و سازمان های مسئول، 
من  نمی کنند.  رسیدگی  روند  این  به 
جمع  را  آن ها  نمی توان  که  نمی پذیرم 
کرد. سطح امنیت برای آن ها تا حدی 
اقدام  مترو  ایستگاه های  در  که  است 
کتاب  فروش  و  غرفه   کردنت  دایر  به 
این  می کنند.  درصد   ۵۰ تخفیف  با 
باید پشت  درحالی است که شهرداری 
و پناه شهروندان باشد! مردم باید بدانند 
کتاب هایی که با تخفیف ۵۰ درصد یا 
بیشتر فروخته می شود، همه دزدی اند. 
نویسنده،  دیوار  از  این کتاب ها  ناشران 
مترجم، ناشر و... باال رفته اند و این خیلی 
با  برخوردی  است که کمترین  عجیب 
آنان نمی شود. آیا مسئوالن مترو وقتی 
میزی را اجاره می دهند، نمی پرسند که 

خواهدشد؟  فروخته  رویش  چیزی  چه 
اینکه  با  می کند  تفاوتی  چه  روند  این 
یا  مردم  اتومبیل  دزدان  به  شهرداری 
کفش  خانه ها  در  پشت  از  که  کسانی 
ارائه  فروش  برای  فضایی  می دزدند، 

بدهد؟
 

را  مردم  ندارد  حق  کس  هیچ 
مقصر بداند

آیا می توان از مردم انتظار داشت 
قاچاق  کتاب  که  بساطی هایی  از  تا 

می فروشند، خرید نکنند؟
اینجا هیچ کسی حق ندارد مردم را 
مقصر بداند. مخاطب احساس کرده است 
با خرید کتاب کار فرهنگی می کند. مردم 
افرادی  نیستند.  مقصر  سوزنی  نوِک 
قاچاق  و  دزدی  با  مبارزه  مسئول  که 
هستند، باید جوابگو باشند. این روند بر 
چرخه نشر تاثیر منفی دارد، زیرا خرید از 
کتاب فروش کمتر می شود؛ کتاب فروشی 
که موظف است کاالی قانونی بفروشد. 
ناشری که زحمت کشیده رغبتش را از 
که  نویسنده  و  مترجم  می دهد،  دست 
دست  از  را  انگیزه اش  کشیده  زحمت 
می دهد، زیرا هر قدر کار در حوزه نشر 
تاکسی،  و  خانه  کرایه  باشد،  فرهنگی 
سنگینی تورم و مرغ کیلویی ۶۰ هزار 

تومان برایشان وجود دارد.
 

در روزهای گذشته یک فروشگاه 
مجازی همیشه تخفیف که کتاب هم 
می فروشد، از فروش باالی کتاب هایش 
درصد(   ۷۰ )تا  باال  تخفیف های  با  که 
این  درباره  نظرتان  مشخصا  داد.  خبر 

مورد چیست؟ 
بود  نوشته  افتخار  با  سایت  این 
کتاب  جلد  هزار   ۵۰۰ روز  یک  در 
آن ها  کار  من  به نظر  اما  فروخته است، 
وقتی  بود.  دزدی  و  تخلف  مصداق 
کتابی که با ۵۰ درصد تخفیف یا بیشتر 
فروخته می شود، بدون شک تخلفی رخ 

داده است.

کتاب باید ویترین داشته باشد
که  داشت  وجود  هم  توجیه  این 
این  در  هم  معتبر  ناشران  کتاب های 
ارائه  دلیل  و  می شود  فروخته  سایت 
تخفیف، انبارگردانی بوده و سایت مورد 
اشاره به این دلیل توانسته تخفیف ارائه 
فروش های  از  را  سودش  یعنی  بدهد؛ 

دیگر تامین می کند.
می خواهند  که  افرادی  همیشه 

درست  کار  چند  کنند،  بزرگی  تخلف 
چند  مگر  می دهند.  انجام  کنارش  هم 
کتاب  شده،  فروخته  کتاب های  جلد 
مسئوالن  بوده است.  معتبر  ناشران 
میلیون  نیم  کردند،  اعالم  سایت  این 
فروش  با  اما  فروخته اند  روز  در  کتاب 
سر  نوعی  به  معتبر  ناشران  کتاب های 
معادالت  گذاشته است.  آن ها هم کاله 
تولید و فروش کتاب این را می گوید که 
هرکس به جز ناشر کتاب، بتواند کتابی 
را با تخفیف باالی ۳۰ درصد بفروشد، 
متخلف است. در این کشور نزدیک ۲۰ 
هزار ناشر و کمتر از ۱۵۰۰ کتاب فروشی 
داریم. همین آمار نشان دهنده مشکل 

در حوزه نشر است.  
توجه  حتی  سایت  این  مسئوالن 
نیست،  فرهنگی  کار  این  که  ندارند 
اینکه  داشته باشد.  ویترین  باید  کتاب 
حجم باالیی از آن در یک روز فروخته 
نمی کند.  نشر  چرخه  به  کمکی  بشود، 
داشته باشم.  کتاب فروشی  ویترین  باید 
کتاب فروشی  ویترین  اقدامات  این طور 
از  نسخه   ۵۰۰۰ باید  می کند.  نابود  را 
این ۵۰۰ هزار نسخه در کتاب فروشی 

چهل کالغ فروخته می شد.
 

مردم نوک سوزنی مقصر نیستند
چگونه باید جلوی این روند گرفته 
شود؟ شما گفتید که مردم مقصر نیستند، 
اقدامی  باید  مسئوالن  و  ناشران  پس 

انجام بدهند؟
مساله  هر  در  مردم  کردن  متهم 
تبدیل  ایران  جامعه  در  سنت  یک  به 
آن ها  ندارند،  تقصیر  مردم  شده است. 
از  مردم  نمی کنند.  تعیین  را  قوانین 
کنار  که  کتابی  جزئیات  از  کدام  هیچ 
خیابان فروخته می شود، با خبر نیستند. 
می کند  مهیا  را  فرصت  این  که  کسی 

تقصیرکار است.

مساله،  این  حل  برای  ناشران 
بسیار دور هم جمع شده اند، نامه نگاری 
اوایل  شده است.  زیادی  پیگیری  و 
انقالب دهه ۶۰ و ۷۰ دستفروشان کنار 
خیابان، کتاب هایی را می فروختند که در 
مجموع  و  نبود  موجود  کتاب فروشی ها 
آن ها ۲۰۰ عنوان هم نمی شد. اما این 
تنهایی«،  کتاب های »صد سال  روزها 
و  »خرمگس«  سکوت«،  قرن  »دو 
فروخته  کتاب فروشی  در  و  چاپ   ...
می شود، کتاب هایی که در بساط کنار 
خیابان و مترو فروخته می شود، نسخه 
چاپ  کتاب  کپی  آن ها  و  نیست  اصل 

شده را می فروشند.
عنوان  با  سی.دی  دیدم  حتی 
با  را  یرانی  ا تقدیرشده  رمان   ۱۰۰
قیمت ۱۵ هزار تومان می فروشند. این 
دزدی است اما اگر مردم آن را بخرند 
نیستند، مسئوالن  نوک سوزنی مقصر 
و  فرهنگ  وزارت  چطور  مقصرند. 
کتاب  کلمه  به  کلمه  می تواند  ارشاد 
را به دقت بررسی کند اما نمی تواند با 
کند؟  برخورد  کتاب  غیرقانونی  فروش 
این وزارتخانه نمی تواند یک نفر را در 
میدان انقالب و مراکز مسئول بازرسی 
فردی  بکند؟  دست فروشان  فعالیت 
باید بازرس باشد، در منطقه بچرخد و 
اختیار این را داشته باشد که به نیروی 
انتظامی زنگ بزند و از فعالیت این افراد 

جلوگیری کند.

انجام تخلف بزرگ، درکنارچند کار درست 

کتاب »سی حکایت از گنجینه ادبیات کهن پارسی« منتشر شد
رایزنــی فرهنگــی ایــران در ایتالیا 
ســازمان  )تــاپ(  طــرح  قالــب  در 
فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی، کتــاب 
ــات  ــه ادبی ــت از گنجین ــی حکای »س
کهــن پارســی« گزیــده مجموعــه 
هشــت جلــدی »قصه هــای خــوب 
ــر  ــوب« را منتش ــای خ ــرای بچه ه ب

ــرد. ک
بــه گــزارش روزنامــه دنیــای 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــان ب جوان
فرهنگــی  رایزنــی  ســعدی،  بنیــاد 
جمهــوری اســالمی ایــران در ایتالیا در 

قالــب طــرح حمایــت از ترجمــه آثــار فارســی بــه ســایر زبان هــا )تــاپ(، 
 Trenta( »کتــاب »ســی حکایــت از گنجینــه ادبیــات کهــن پارســی
 racconti dallo scrigno della letteratura antica

ــرد. ــر ک persiana( را منتش
محتــوای ایــن کتــاب، ســی حکایــت گزیــده از مجموعــه هشــت 
جلــدی »قصه هــای خــوب بــرای بچه هــای خــوب« بــه قلــم مهــدی 
آذر یــزدی )۱۳۸۸ - ۱۳۰۰ ه.ش( اســت کــه توســط گــروه مترجمیــن 
زیــر نظــر بیانکا ماریا فیلیپینــی )Bianca Maria Filippini( از 
زبــان فارســی بــه ایتالیایــی ترجمــه و بــا مقدمــه مشــارالیها و محمدتقی 
امینــی، رایــزن فرهنگــی ایــران و نماینــده بنیــاد ســعدی در ایتالیــا در 
قالــب ۱۵۵ صفحــه در شــمارگان ۱ هــزار نســخه توســط انتشــارت ایــل 

چرکیــو )Il Cerchio( بــه چــاپ رســید.
در ایــن کتــاب، ۴ حکایــت از جلــد اول، ۱۲ حکایــت از جلــد دوم، ۶ 
حکایــت از جلــد ســوم، ۶ حکایــت از جلــد چهــارم و ۲ حکایــت از جلــد 
ــرای بچه هــای  ــدی »قصه هــای خــوب ب ششــم مجموعــه هشــت جل
خــوب« ترجمــه شــده کــه ۴ حکایــت آن برگرفتــه از کتــاب »کلیلــه و 
ــپهبد  ــر اس ــه« )اث ــاب »مرزبان نام ــه از کت ــت برگرفت ــه«، ۱۲ حکای دمن
ــاب  ــه از کت ــت برگرفت ــی(، ۳ حکای ــعدالدین وراوین ــه س ــان ترجم مرزب
ــه از  ــت برگرفت ــری ســمرقندی(، ۳ حکای ــه ظهی »ســندبادنامه« )ترجم
کتــاب »قابوس نامــه« )اثــر قابــوس پســر و شــمگیر(، ۶ حکایــت برگرفته 
از کتــاب »مثنــوی معنــوی« )اثــر موالنا جــالل الدین بلخــی(، ۱ حکایت 
برگرفتــه از کتــاب »منطق الطیــر« )اثــر عطــار نیشــابوری( و ۱ حکایــت 
نیــز برگرفتــه از کتــاب »مصیبت نامــه« )اثــر عطــار نیشــابوری( اســت.

اِلِنــا اِســکارینچی )Elena Scarinci( بــا ترجمــه ۵ حکایــت، 
ــت و  ــه ۷ حکای ــا ترجم ــزو )Federica Ponzo( ب ــکا پون ِفِدری
کارولینــا کورتونِئــو )Carolina Cortoneo(، ِملیســا ِفــدی 
)Melissa Fedi( و لِتیتزیــا پافومــی )Letizia Pafumi( از 
دانــش آموختــگان زبــان فارســی دانشــگاه های ُرم و ناپــل، اعضــاء گروه 
 Bianca( مترجمیــن ایــن کتــاب، زیــر نظــر بیانــکا ماریــا فیلیپینــی
Maria Filippini( بوده انــد و طراحــی جلــد ایــن کتــاب را نیــز، 

ونــوس شــکری بــر عهــده داشــته اســت.
انتشــارات ایــل چرکیــو )Il Cerchio( ناشــر ایــن کتــاب، یــک 
بنــگاه نشــر معتبــر ایتالیایــی اســت کــه پیــش از ایــن، در انتشــار کتــب 
»والیــت فقیــه«، »امــام خمینــی)ره( عــارف ناشــناخته قــرن بیســتم«، 
گنجشــک«،  عیــد  »لبــاس  )ع(«،  عیســی بن مریم  »حکمت نامــه 
ــا  ــالم« ب ــه اس ــالم« و »کارنام ــداد اس ــت«، »بام ــان و سرنوش »انس

رایزنــی فرهنگــی ایــران در ایتالیــا همــکاری داشــته اســت.
در مقدمــه محمدتقــی امینــی، رایــزن فرهنگــی ایــران و نماینــده 
بنیــاد ســعدی در ایتالیــا، در آغــاز ایــن کتــاب آمــده اســت: نقــش مؤثــر 
آثــار ادبیــات فارســی در آشــنایی مخاطــب ایتالیایــی بــا ایــران و ایرانیــان 
و ارتقــاء درک متقابــل، بــه حمایــت از ترجمــه و نشــر آثــار فارســی بــه 
زبــان ایتالیایــی در میــان فعالیت هــای رایزنــی فرهنگــی ایــران در ایتالیــا، 
جایــگاه ویــژه ای بخشــیده کــه حمایــت از ترجمــه و نشــر بالــغ بــر ۱۶۰ 
عنــوان کتــاب در چهــار دهــه اخیــر گــواه آن اســت. اگــر چــه در میــان 
ــار  ــا آث ــان ت ــه و دســتور زب ــن پرشــماری از واژه نام ــب، عناوی ــن کت ای
نظــم و نثــر کالســیک و از شــعر نــو تــا ادبیــات داســتانی معاصــر بــه 
حــوزه زبــان و ادبیــات فارســی تعلــق دارد؛ امــا فقــدان کتابــی کــه معرف 
ادبیــات عامیانــه فارســی باشــد، در میــان ایــن منشــورات محســوس بــود 

کــه انگیــزه حمایــت از ترجمــه و نشــر کتــاب حاضــر شــد.
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پروانه رسولی خوشبخت

همزمان با سالروز شهادت استاد مطهری؛
داستان راستان به نظم درآمد

ــه  ــادن ب ــه منظــور ارج نه ــت: ب نویســنده و شــاعر معاصــر، گف
ــالگرد والدت  ــن س ــا صدمی ــان ب ــری و همزم ــتاد مطه ــات اس زحم
ــر ارزشــمند  ایشــان تصمیــم گرفتــم کتــاب »داســتان و راســتان« اث
ایــن عالــم را بــه نظــم درآورم کــه در دو جلــد بــه چــاپ رســیده اســت.

سیدحســین معصومــی بــه مناســبت روز معلــم و شــهادت اســتاد 
ــمند  ــهادت اندیش ــال از ش ــون ۴۰ س ــت: اکن ــار داش ــری، اظه مطه
بــزرگ اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری و نیــز صــد ســال از والدتــش 
ــه در  ــن ک ــالمی ای ــر اس ــن متفک ــی ای ــن ویژگ ــذرد. مهمتری می گ
ــکالت  ــو مش ــی از یک س ــارف دین ــول و مع ــریح اص ــن و تش تدوی
و ســواالت جامعــه از دیــن را مــد نظــر قــرار داده و از طــرف دیگــر 
شــرایط علمــی و اجتماعــی و نیــز شــرایط ســنی مخاطبــان را دقیقــًا 

مــورد عنایــت قــرار داده اســت.
وی تاکیــد کــرد: ایــن عالــم بزرگــوار از یک ســو شــرح بــر اصول 
فلســفه و روش رئالیســم می زنــد و از ســوی دیگــر داســتان راســتان 

را بــه رشــته تحریــر در مــی آورد.
ــد پنجــم  ــه جل ــت: اســتاد مطهــری در مقدم ــن نویســنده گف ای
روش رئالیســم از عــدم درک درســت مستشــرقین از فرهنــگ شــرق 
گله منــد اســت و ســوی دیگــر در مقدمــه علــل گرایــش بــه مادیگــری 

از تفســیر مــادی و انحرافــی قــرآن نگــران اســت.
ــتان از  ــتان راس ــاب داس ــه کت ــزود: وی در مقدم ــی اف معصوم
علمــای دیگــر و بــزرگان حــوزه شــکوه دارد و آن هــم اینکــه بزرگانــی 
کــه نوشــتن کتاب هــای ســاده و بــه دور از لفاظــی لغــات پیچیــده و 
تخصصــی را دور از شــأن افاضــل و علــم او می داننــد. وی بــر ضرورت 
نوشــتن کتــب دینــی بــه صــورت ســاده کــه مــورد اســتفاده عمــوم 
ــدگاه  ــن دی ــا ای ــد دارد. ب ــردم بخصــوص نســل جــوان باشــد تاکی م
کتــاب داســتان راســتان شــهید مطهــری یکــی از مهمتریــن آثــار آن 

فیلســوف عــارف اســت.
وی گفــت: هرچنــد بــه ظاهــر ایــن کتــاب کــه در دو جلــد تدوین 
شــده اســت مشــتمل بــر داســتان های ســاده و همــه فهــم اســت امــا 
ــه  ــکات بســیار عمیــق و اساســی پرداخت ــه ن ــات آن ب در تمــام حکای
اســت کــه بــدون شــک راهنمــای عملــی در زندگــی فــردی، اجتماعی 
و حکومتــی اســت و خواننــده را بــه حقیقــت و روح تعالیــم اســالمی 

آشــنا مــی ســازد.
ایــن شــاعر ادامــه داد: اســتاد شــهید در ایــن مقدمــه گریــزی بــر 
اصــالح جامعــه مــی زنــد و بــرای مثــال بــه آنهایــی کــه قصد داشــتند 
بــا اصــالح نخبــگان و حاکمــان جامعــه بــه اصــالح جامعــه بپردازنــد 
ــدار، ریشــه ای و اساســی را از  ــر اصــالح پای ــرد و ه ــی گی ــورده م خ
تــوده هــای مــردم مــی دانــد بنابرایــن مخاطبــان ایــن اصالحــات را 

ــه خواص جامعــه. ــد ن عامــه مــردم مــی دان
معصومــی گفــت: بنــده هــم به منظــور ارج نهــادن بــه زحمات آن 
متفکــر عالی مقــام بــه مناســبت صدمیــن ســالگرد والدتــش تصمیــم 
گرفتــن ایــن اثــر ارزشــمند را بــه نظم درآورم تــا در حد خــود و بضاعت 
کمــی کــه دارم شــاکر زحمــات آن اندیشــمند باشــم. بنابرایــن کتــاب 
داســتان راســتان را بــا نــام منظومــه مطهــر بــه نظــم درآوردم. در ایــن 
مجموعــه ســعی مــن بــر آن بــود کــه همــان خصوصیاتــی کــه اســتاد 

شــهید دربــاره کتــاب داســتان راســتان در نظــر داشــت رعایــت کنــم.
ــه  ــن نوشــتار ب ــن روان و ســاده ای ــه اینکــه مت ــا اشــاره ب وی ب
راحتــی مخاطــب کمــک می کنــد، افــزود: البتــه بضاعــت ســراینده هم 
بیــش از ایــن نیســت اشــعار به نحوه ســاده و روان ســروده شــده اســت 
کــه بــرای هــر فــردی بــا هــر درجــه از دانــش قابــل اســتفاده اســت. 
امــا از جهــت دیگــر نیــاز بــه تفکــر و اندیشــیدن دارد یعنــی آن چنــان 
بــه تفصیــل بــه شــرح داســتان پرداختــه نشــده اســت کــه فــرد را از 

هــر مراجعــه و تحقیــق بــرای درک عمیــق موضــوع بــی نیــاز کنــد.
ــه  ــه مجموع ــن ک ــان ای ــا بی ــاعر معاصــر ب ــنده و ش ــن نویس ای
منظومــه مطهــر در دو جلــد هماننــد کتــاب داســتان راســتان ســروده 
شــده اســت، ادامــه داد: جلــد اول آن مشــتمل بــر یــک پیشــگفتار و 
۷۵ حکایــت در ۱۸۹ صفحــه و جلــد دوم نیــز مشــتمل بــر یــک مقدمه 

و ۵۰ حکایــت در ۱۳۰ صفحــه تدویــن شــد.
معصومــی دربــاره علــت دو جلــدی بــودن کتــاب نیــز خاطرنشــان 
کــرد: علــت تنظیــم ۲ جلــدی اثــر آن بــوده کــه اگــر خواننــده تمایــل 
ــا منظومــه، اصــل کتــاب منثــور اســتاد مطهــری را  داشــت همــراه ب
ببینــد. منظومــه مطهــر توســط انتشــارات کــورش بــه چــاپ رســیده 

اســت.

دوره پیشرفته کارگاه »به روایت نویسنده« با حضور چهار 
نویسنده زن برگزار می شود.

به گزارش روزنامه دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی 
با  که  دوره  این  در  فردا«،  »هنر  هنری   - فرهنگی  موسسه 
هدف آشنایی شرکت کنندگان با شیوه ها و تکنیک های پیشرفته 
داستان نویسی شکل گرفته، چهار نویسنده زن به بررسی اصول 

پیشرفته داستان  در آثار دانشجویان خواهند پرداخت.
فرشته مولوی، میترا الیاتی، بهناز علیپور گسکری و فرشته 

احمدی از مدرسان این دوره هستند.
بنا بر اعالم، این کارگاه در ۱۶ جلسه دوساعته تشکیل 
می شود و هر نویسنده در چهار جلسه، به صورت آنالین حضور 
خواهد داشت. در این کارگاه فرشته مولوی از دیدگاه و راوی 
و همچنین آغاز و پایان در داستان سخن خواهد گفت. میترا 
الیاتی به تفاوت های گفتار و نوشتار و ساختار در زبان داستان، 
نقش و کارکردهای زبان در ادبیات داستانی مدرن و همچنین 
تکنیک »گفت وگو« و دیالوگ نویسی در ادبیات داستانی خواهد 
پرداخت. نقش و اهمیت شخصیت و شیوه های خلق شخصیت 
در داستان، روایت شناسی داستان )نقل و نمایش(، بررسی زاویه 

دید و انواع راوی و »روایت شنو« نیز از سرفصل های کارگاه بهناز 
علیپور گسکری است. در این دوره همچنین فرشته احمدی به 
بررسی جهان بینی مستتر در متن داستان ها می پردازد و اهمیت 
ناخودآگاه و پیام های پنهان در متن را بررسی خواهد کرد. او در 
این کارگاه ریتم داستان گویی را به عنوان عنصری بسیار مهم در 
روایت که تاثیر مهمی بر مخاطب دارد، مد نظر قرار خواهد داد.

در معرفی مدرسان کارگاه »به روایت نویسنده« عنوان 
شده است: فرشته مولوی متولد ۱۳۳۲ در تهران است. او از سال 
۱۳۵۵ تا ۱۳۷۷ در کتابخانه ملی به کار پژوهشی مشغول بود و  
در سال ۱۳۷۷ به کانادا مهاجرت کرد. این نویسنده به مدت دو 
سال در »کتابخانه استرلینگ« دانشگاه ییل آمریکا، به عنوان 
کتاب شناس و کتابداِر فارسی، برای بخش خاورمیانه کتابخانه 
مرکزی مجموعه سازی می کرد. سپس به تورنتو بازگشت و چند 
سال در این شهر به تدریس ادبیات و زبان پرداخت. مولوی به 
مدت چند سال برنامه ای فرهنگی به نام »کتاب ماه تهرانتو« 
به راه انداخت که دستاوردش نقد و بررسی ۲۰ کتاب فارسی 
از سوی صاحب نظران سرشناس بوده  است. »خانه ابر و باد«، 
»حاال کی بنفشه می کاری«، »زرد خاکستری« و »از نوشتن« 

از جمله آثار او هستند. رمان »دو پرده فصل« )۱۳۸۸( او لوح 
تقدیر »مهرگان ادب« را دریافت کرده  است.

میترا الیاتی متولد ۱۳۲۹ در تهران است. »مادمازل کتی 
و چند داستان دیگر«، اولین مجموعه داستان او در سال ۱۳۸۰ 
منتشر شد. این کتاب از سوی منتقدان ادبی مورد توجه قرار 
گرفت و جوایز مختلفی همچون جایزه اولین مجموعه داستان 
سال ۸۱ »بنیاد گلشیری« و جایزه  کتاب سال »خانه  داستان« را 
از آن خود کرد. دومین مجموعه داستان او با عنوان » کافه پری 
دریایی« سال ۷۸ منتشر شد. الیاتی تاکنون داوری جشنواره ها 
و جوایز ادبی بسیاری از جمله جایزه »هوشنگ گلشیری«، جایزه 
»روزی روزگاری«، جایزه »هفت اقلیم«، جایزه »صادق هدایت« 
و جایزه »ارغوان« را برعهده داشته است. سخنرانی درباره  مقوله 
»خودسانسوری و نوشتار زنانه« در کشورهای سوئد، آلمان و 
فرانسه از دیگر فعالیت های میترا الیاتی است. او همچنین به 
مدت هفت سال سردبیری مجله ادبی اینترنتی »جن و پری« 

را برعهده داشته است.
است  گیالن  در   ۱۳۴۷ متولد  گسکری  علیپور  بهناز 
مجموعه  اولین  دارد.  تطبیقی  ادبیات  تخصصی  دکترای  و 

جایزه  ادب،  مهرگان  جایزه  برنده  »بگذریم...«  او  داستان 
داستان  مجموعه  شد.  اعتصامی  پروین  جایزه  و  یلدا  ادبی 
از  آورد.  به دست  را  ادب  مهرگان  جایزه  نیز  او  »بماند...« 
دیگر آثار این نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی می توان به 
»جا ماندیم..«، »بازآفرینی منظومه هشت بهشت امیرخسرو 
دهلوی«، »راز کیمیا و افسانه مهر و ماه« و »سیمین دانشور 

و آنیتا دسای« اشاره کرد.
فرشته احمدی متولد ۱۳۵۱ در کرمان است. او در رشته 
معماری تحصیل کرده و اولین مجموعه داستان خود »سارای« 
را در سال ۸۳ منتشر کرد. داستان »تلویزیون« از این مجموعه 
برگزیده جایزه هوشنگ گلشیری شد. نخستین رمان او »پری 
فراموشی« نیز تندیس کتاب برگزیده کتابفروشان را در جایزه 
آثار  دیگر  از  کرد.  دریافت   ۱۳۸۸ سال  در  روزگاری  روزی 
»هیوالهای  و  »گرمازدگی«  پنیر«،  »جنگل  به  می توان  او 

خانگی« اشاره کرد.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و یا انجام ثبت نام 
می توانند با شماره ۰۲۱۸۸۸۸۱۰۹۲ تماس بگیرند و یا به نشانی 

اینترنتی http://arttomorrow.org مراجعه کنند.

کارگاه نویسندگی با 4 نویسنده زن

زل
ل ع

ص
ف

از راست امیر حسن چهلتن و محمود دولت آبادی
اختصاصی دنیای جوانان

از ازل ایل وتبارم
همه عاشق بودند

سید حسن حسینی

شاهد مرگ غم انگیز بهارم چه کنم؟
ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم؟

نیست از هیچ طرف راه برون شد زشبم
زلف افشان تو گردیده حصارم چه کنم؟

از ازل ایل وتبارم همه عاشق بودند
سخت دلبسته این ایل وتبارم چه کنم؟

من کزین فاصله غارت شده چشم تو ام
چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم؟

یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است
میله های قفسم را نشمارم چه کنم؟
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خاطره بازي با زنده یاد حسین پناهي

نمنایش های تلویزیونی های یک 
خورشید  افق  به  عشق  بهار،  و  گل 
چهار  شبکه  آنتن  روانه  سکوت،  و 
بهار  و  گل  یک  تله تئاتر  می  شوند. 
در ۲ قسمت پخش خواهد شد. این 
از حسین  متنی  اساس  بر  نمایشنامه 

پناهی به درخواست مردم بارها از تلویزیون 
پخش شد و نقش عمو مرتضی با بازی زنده یاد عزت اهلل مقبلی در یادها 
مانده است. این تله تئاتر درباره اتفاق هایی است که در محله ای قدیمی 
در تهران می افتد و با اصالح کیفیت در رنگ و تصویر، برای مخاطبان 
حسین  کارگردانی  به  خورشید،  افق  به  عشق  است.  شده  پخش  آماده 
نیما  تهیه کنندگی  به  دقیقه ای   ۶۰ قسمت  یک  در  سکوت،  و  فرخی 
دهقان و کارگردانی تلویزیونی بیژن صمصامی با موضوع دفاع مقدس 

پخش خواهند شد.

سري چدید دودکش آماده پخش

کمدی  یونی  یز تلو مجموعه 
روی  نزدیک  آینده اي  در  دودکش۲ 
آنتن پخش می رود. تصویربرداری این 
سریال به کارگردانی برزو نیک نژاد و 
تهیه کنندگی زینب تقوایی که از مدتی 

قبل در تهران آغاز شده بود، این روزها با 
گسترش شیوع ویروس کرونا متوقف شده 
و تصویربرداری با بهبود شرایط طی روزهای آینده آغاز می شود. هومن 
محمدرضا  عابدی،  نگار  تیرانداز،  سیما  رستمی،  امیرحسین  برق نورد، 
بازیگران  گروه  تشکر  بهنام  هنرمندی  با  و  نوروزی  یاس  شیرخانلو، 
دودکش ۲ را تشکیل می دهند و به تازگی الهام اخوان نیز به این ترکیب 
اضافه شده است. این سریال یکي از موفق ترین سریال هاي تلویزیوني 
در سال هاي اخیر بوده و تلویزیون امیدوار است که این فصل از سریال 

نیز بتواند مخاطبان قابل توجهي را جذب کند.

انتشار آلبوم جدید ایرج خواجه امیري

فیلم  خیر  ا ي  ها ز و ر ر  د
واکسیناسیون استاد ایرج خواجه امیري، 
خواننده بزرگ و پیشکسوت موسیقي 
درباره  شبهه هایي  ایجاد  باعث  کشور 
در  بود  شده  هنرمندان  اولویت بندي 

حالي که این هنرمند ارزنده موسیقي کشور 
اولویت بندي  و  دارد  سن  سال   ۸۰ باالي 
غیرعادي براي او درنظر گرفته نشده بود. روز گذشته نیز بهنام خدارحمی، 
نوازنده و آهنگساز جوان موسیقي کشور درباره فعالیت های جدید خود 
گفت که اخیرا قطعه ای را برای علیرضا افتخاری تنظیم کرده که منتشر 
شد و از بین آثار منتشرنشده اش به همکاری  با استاد ایرج خواجه امیری 
اشاره کرد که در قالب یک آلبوم پاپ به زودی منتشر می شود. به نظر 
مي رسد که استاد خواجه امیري هنوزهم تمایلي به بازنشستگي ندارد و با 

قدرت به کار خود ادامه مي دهد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

بازگشت مهران مدیري با دورهمي

مهران مدیري این روزها بسیار 
این  که  او  است.  پرکار  و  پرمشغله 
شبکه  در  را  هیوال  سریال  روزها 
نمایش خانگي در حال پخش دارد که 
بوده و طرفداران  پرمخاطب  سریالي 
زیادي دارد بار دیگر در قالب برنامه 

دورهمي به تلویزیون بازمي گردد. 
فصل جدید برنامه دورهمي با پخش تیزرهاي تبلیغاتي اش به زودي 
آغاز خواهد شد و مهران مدیري بار دیگر با اجراي این برنامه به تلویزیون 
مي آید. در تیزر فصل جدید دورهمی که به تازگي منتشر شده و قرار است 

به صورت یک مسابقه باشد، 
برنامه  این  پنجم  فصل  شد.  رونمایی  برنامه  دکور  از  بخش هایی 
آغاز  ماه  اردیبهشت  پایان  از  پیش بیني ها  طبق  و  زودي  به  پرمخاطب 

خواهد شد.
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ستاره اي که دست از کار نمي کشد...
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محمد حسین زاده

فعالیـت  سـال ها  طـول  در 
سینماگران در سـینماي کشورمان، 
بازیگران مرد زیادي بوده و هسـتند 
کـه تبدیـل به سوپراسـتار شـده اند، 
سوپراسـتار به معنـاي واقعي کلمه، 
بـر  عـالوه  کـه  هنرمنـدي  یعنـي 
چهـره مردمـي و اجتماعـي، از نظر 
فني و هنري نیز شـرایطي را داشته 
باشـد کـه مخاطـب صرفا بـا دیدن 
و شـنیدن نـام او در یـک اثـر، بـه 
تماشـاي آن بنشیند. در این بین اما 
بازیگران زن زیادي را نداشـتیم که 
چنیـن وجهه اي پیدا کرده باشـند و 
تعداد آنها بسـیار اندک بوده اسـت. 
نیکـي کریمـي بدون شـک یکي از 
معدود سوپراسـتارهاي زن سینماي 
کشور اسـت که عالوه بر بازیگري، 
کارگردانـي و تهیه کنندگـي را هـم 
تجربـه کرده و یـک فعال اجتماعی 
اسـت. او در عیـن حـال بـه شـدت 
بـا ادبیـات عجیـن بـوده و چندیـن 
کتـاب در زمینه هـاي مختلـف بـه 
عکاسـي  اسـت.  رسـانده  انتشـار 
دیگـر هنـر ایـن هنرمنـد شـاخص 
اسـت و برگزاري چندین نمایشـگاه 
عکـس از دیگـر تجـارب ارزنـده او 
بـه شـمار مـي رود. او ایـن روزهـا 
عـالوه بـر اینکـه فیلـم آتابـاي را 
بـه عنـوان کارگـردان و تهیه کننده 
آمـاده نمایـش دارد، فیلـم دیگـري 
را هـم بـه نـام تا فـردا، تهیـه کرده 
فیلـم دسـته  در  بـازی  و مشـغول 
دختـران، مي باشـد. نیکـی کریمـی 
کـه روزگاری طوالنـی سوپراسـتار 
گیشـه ها بـوده، نقش هایـی ماندگار 
هـم  مقـدس  دفـاع  سـینمای  در 
بـازی کرده، در سـینمای معناگراي 
اوج گرفتـه اواخـر دهـه ۷۰ بـه بعد 
حضوری چشـمگیر داشـته و حضور 
در جشـنواره های بـزرگ سـینمای 
کارگـردان،  مقـام  در  را  جهـان 
بازیگـر و داور در کارنامـه خود دارد. 
آتابای، شـاخص ترین کار سـینمایی 
نیکـی کریمی در مقـام کارگردان و 
تهیه کننـده امـا یکـی از فیلم هایـی  
کرونـا  سـونامی  اسـیر  کـه  اسـت 
شـده تـا در نوبـت اکـران بمانـد. 
عاشـقانه سـاده ای کـه اگرچـه در 
کم لطفـی  مـورد  فجـر  جشـنواره 
قـرار گرفت، اما تحسـین مخاطبان 
و البتـه منتقـدان را برای کریمی به 
همـراه آورد. این فیلم در جشـنواره 
فجـر سـال ۹۸ عـالوه بـر اینکه در 
۵ بخـِش بهتریـن فیلـم، بهتریـن 
کارگردانـی، بهتریـن نقـش مکمل 
مـرد، بهترین فیلمبرداری و بهترین 
موسـیقی متـن، نامزدی سـیمرغ را 
کسـب کرد، فیلـم برگزیده منتقدان 
و نویسـندگان ماهنامـه فیلم شـد.

-خانم کریمي از آتاباي شـروع 
کنیم... از بدشانسـي که باعث شـد 
دیگـر  خیلـي  ماننـد  فیلم تـان  تـا 
بـه کرونـا  فیلم هـاي سـینمایي  از 
برخـورد کنـد و فعـال اکران نشـود 
بـا اینکـه بـه شـدت در جشـنواره 
فیلـم فجـر موفق ظاهر شـده بود...

همـه  بـرای  موضـوع  *ایـن 
فیلم های سـال پیـش اتفـاق افتاد. 

سـینماها تعطیل بودند و نتوانسـتیم 
اکـران کنیـم. را  فیلم های مـان 

آنالیـن  اکـران  دنبـال  -بـه 
؟ نیسـتید

*خـودم هـم خیلـی بـه ایـن 
واقعـا  و  می کنـم  فکـر  موضـوع 
تصمیم گیـری راجع بـه آن سـخت 
اسـت. خیلـی دوسـت دارم آتابـای، 
در سـینما اکـران شـود و امیـدوارم 
که شـرایط درست شـود. به هرحال 
مقاومـت  می توانـم  یک جایـی  تـا 
کنـم و از آنجـا به بعـد را نمی دانم. 
  اگـر شـرایط به صورتـی پیش برود 
کـه االن شـاهدش هسـتیم، شـاید 
مجبور شـوم فیلـم را آنالین اکران 
کنـم. ولی در حال حاضـر ترجیحم 
ایـن اسـت کـه در سـینما اکـران 
شـود تا مـردم بتوانند فیلـم را روی 
پـرده ببینند، چون بـه نظرم آتابای، 
فیلمـی اسـت کـه بایـد روی پـرده 

شـود. دیده 

-  نکتـه ای کـه آتابـای دارد و 
احتمـاال بـه شـما کمـک می کنـد 
ایـن اسـت که زمان نـدارد و فیلمی 

نیسـت که تاریـخ مصرفش منقضی 
شـود... این موضوع به شـما کمک 
می کنـد کـه بتوانیـد فیلـم را نگـه 

دارید. درسـت اسـت؟
*  دقیقـا همینطور اسـت. یکی 
از نـکات مهـم دیگر هم این اسـت 

کـه خـودم تهیه کننده آن هسـتم.

  -یعنی زیر فشـار سـرمایه گذار 
و تهیه کننده نیسـتید!

*دقیقـا، به هرحال مسـئولیت 
فیلم با خودم اسـت و کمک می کند 
کـه چنیـن تصمیم گیری هایی را در 
شـرایط بهتـری انجـام دهیم. چون 
امـا  نمـی رود.  االن کسـی سـینما 
آتابـای را بایـد بـا تمرکـز و تمـام 
وجـود دیـد و بـرای همیـن نیـاز به 
فضـای سـینما دارد. ایـن روزها در 
حادتریـن شـرایط کرونـا هسـتیم و 
فکـر می کنـم تصمیـم درسـت این 
اسـت که اکرانـش را بگذاریم زمان 
بهتـری که امکان حضـور مردم در 

سـینما فراهم شـود.

-  چشـم انداز خوبـی هـم وجود 
اصـال  می گوینـد  خیلی هـا  نـدارد! 

پایـان کرونـا معلوم نیسـت!؟
*همینطـور اسـت. بـه خاطـر 
همیـن می گویم تـا جایی که بتوانم 
مقاومـت می کنم که اکـران آنالین 
نکنـم ولی اگر مجبور شـوم و ببینم 
شـرایط اینطوری پیش می رود شاید 
مثـل بقیه مجبور شـوم اکران کنم.

معتقـد  عـده اي  طرفـي  -از 
هسـتند کـه سـینما بعـد از کرونـا 
یـک صنعـت ورشکسـته می شـود 
و می گوینـد بعیـد اسـت مـردم بعد 
از کرونـا هـم مثـل قبـل به سـالن 
سـینما برگردند! نظر شـما چیست؟

*  بلـه، واقعـا بـه نظـرم داریـم 
وارد یـک دوران جدیـد می شـویم. 
البتـه مـن هـم مثـل بقیه امیـدوار 
هسـتم بـه شـرایط سـابق برگردیم 
و مـردم بـه سـینما برونـد. چون به 
مدیـوم  را  سـینما  جـادوی  نظـرم 
دیگـری ندارد و خـود من هم هنوز 
دوسـت دارم ماننـد سـابق فیلمی را 
انتخـاب کنـم و بـروم روی پـرده 

ببینم. سـینما 

از  پـس  و  مـدت  ایـن  -  در 

آتابـای، قـرار بـود بـه تهیه کنندگی 
ادامـه دهیـد و در اسـفندماه یـک 
مجوز سـاخت فیلـم گرفتید. االن با 
این شـرایط امـکان سـاخت دارید؟

*  بلـه. فیلـم تـا فـردا، را تهیـه 
کـردم و االن هم مشـغول بازی در 
فیلم دسـته دختران، بـه کارگرداني 
خانـم منیر قیـدی هسـتم. می دانم 
کـه فیلم های کمی در حال سـاخت 
هسـتند ولـی اگر شـرایطش باشـد 

حتمـا تهیـه می کنم.

سـریال  تهیـه  فکـر  -بـه 
خانگـي  شـبکه  بـراي  خصوصـا 

؟ نیسـتید
بـا سـریال  *فیلـم سـینمایی 
فـرق دارد و دو سـبک بـا مخاطبان 
روز  یـک  آدم  هسـتند.  متفـاوت 
دوسـت دارد سـریال ببینـد و یـک 
روز فیلم سـینمایی ولی ارزش فیلم 
سـینمایی قطعا چیز دیگری است و 
اگـر فیلمنامه ارزشـمند باشـد حتما 

ایـن تجربـه را ادامـه خواهـم داد.

فیلـم  نمی خواهیـد  -  خودتـان 
کارگـردان  عنـوان  بـه  جدیـدی 

بسـازید؟
*  چـرا، دارم روی طرحـی کار 

می کنـم.

را  شـما  سـریال  -   سـاخت 
وسوسـه نکـرده اسـت؟ االن دوره، 
دوره شـبکه نمایش خانگی اسـت!؟

*چـرا پیشـنهاد بـرای تهیـه و 
کارگردانـی زیـاد دارم.   اتفاقـا دارم 
روی یکـی از طرح هـا کار می کنـم 
کـه اگر بشـود جلو برویـم و ببینیم 

چـه می شـود.

-ایـن مدیوم جدیـد را خودتان 
تجربـه کردیـد. تجربـه اش چگونه 

بود؟
ایـران و چـه  *خـب چـه در 
ارتبـاط  حاضـر  حـال  در  جهـان 
زیـادی بـا سـریال ها برقـرار شـده 
اسـت. کال مـردم با شـبکه خانگی 
راحت تر هسـتند چـون می توانند از 
سـرکار هم کـه می آینـد لپ تاپ یا 
تلویزیـون را روشـن کننـد و چیزی 
ببیننـد و سـرگرم کننده اسـت. االن 
هـم آنقـدر همه گیـر شـده کـه مـا 
بازیگـران هـم نمی توانیم از آن دور 
باشـیم و درگیـر آن می شـویم و به 

سـمتش کشـیده شـده ایم.

هجـوم  تـب  یـن  ا لبتـه  -  ا
چهره هـای سـینمایی بـرای کار در 
شـبکه نمایـش خانگـی و کاهـش 
کیفیـت بعضـی از کارهـا این ترس 
را ایجـاد کـرده کـه مخاطـب ایـن 
بسـتر نمایشـی هـم بریـزد و مردم 
بدهنـد!؟ دسـت  از  را  انگیزه شـان 

حسـی  همچیـن  مـن  *نـه، 
ندارم. ماجرا این اسـت که سـریالی 
و  می مانـد  مارکـت  در  مـاه   ۳-۲
بعـد تمام می شـود و مردم مشـتاق 
هسـتند کار بعـدی را ببیننـد. مـن 
و  موضوع هـا  تنـوع  بـه  توجـه  بـا 
سـریال ها  را  کـه  ایـن  بازیگـران 
کسـل کننده شـوند، بعیـد می دانـم. 
چـون همـه مشـتاق هسـتند کـه 
داسـتان و قصـه جدید بـا بازیگران 

جدیـد را جسـتجو کننـد و ببیننـد.

کـه  باشـد  قصـه ای  -یعنـی 
می گیـرد؟ باشـد  داشـته  کشـش 

*  به نظرم همینطور است.

-  حـاال اهواز هسـتید، شـرایط 
چطـور اسـت؟ در پیـک کرونـا هم 

هسـتید!؟ آنجا 
*بلـه مـا از اواخـر آذر و بـرای 
فیلـم دسـته دختران بـه کارگردانی 
و  بودیـم  آبـادان  قیـدی در  خانـم 
اتفاقـا  هسـتیم.  اهـواز  هـم  االن 
خـارج از کرونا و مسـائل و مصائب 
آن سـر صحنـه ایـن فیلـم همـان 
افتـاد  اتفاقـی  فیلمبـرداری  اوایـل 
خیلـی  کمـرم  و  گـردن  بـه  کـه 
آسـیب رسـید و از پشـت سـر بـه 
شـدت پرتـاب شـدم روی زمیـن، 
کـه اتفـاق خطرناکی بـود ولی خدا 
را شـکر به خیر گذشـت. قصه فیلم 
را خیلی دوست دارم و نقش سختی 
اسـت. کار خوبـی اسـت و زحمـت 
زیـادی بـرای سـاخت آن کشـیده 
شـده. بـه امیـد خـدا نتیجـه خوبی 

هـم خواهـد داشـت.

-  فکـر کنـم بعـد از حـدود ۲۵ 
کار  یـک  در  بـازی  بـرای  سـال 
سـینمایی بـه خوزسـتان برگشـتید. 
خوزسـتان که ۳۰ سـال بعد از پایان 
جنـگ هنـوز هم مشـکالت زیادی 
دارد. از حـس و حالـی کـه دیدیـد، 
می گوییـد؟ اهـواز و آبـادان چقدر از 
فضـای جنـگ خـارج شـده اند؟ آن 
هـم در روزهـای سـخت کرونایی!

*واقعیتـش من سـال ها پیش 
بـرای فیلـم بـرج مینـو، در آبـادان 
داشـتم.  فیلم بـرداری  ماهـی  چنـد 
یکـی دو جشـنواره از طـرف خانـه 
بـودم  سـینما هـم شـرکت کـرده 

و حـاال بعـد از سـال ها بـه اینجـا 
برگشـتم. خیلـی دلـم می خواسـت 
پیشـرفت هایی  چـه  شـهر  ببینـم 
کرده اسـت. خـود مردم خوزسـتان 
یک اصطالحـی دارند و می گویند: 
آبـادان مـوزه دائمـی جنگ اسـت! 
متاسـفانه مـن هم وقتی این شـهر 
را بعـد از ۲ دهـه دوبـاره می بینـم 
همین حـس را دارم. نمی دانم علت 
چیسـت  کـه بـرای ایـن شـهر زیبا 
اصـال کاری انجـام نشـده و  مثـل 
زمـان بـرج مینـو که بیسـت و چند 
سـال پیـش اسـت و هیـچ تغییری 
بازسـازی شـهر نمی بینـی. نـه  در 
ورزشـگاه،  نـه  شـهری  بازسـازی 
نـه مـدارس و بازار جدیـدی. محل 
زندگـی مردم هم تغییـری نکرده و 
مثـل زمـان جنگ مانده اسـت. آدم 
مـردم  چیسـت.  علتـش  نمی دانـد 
اینجـا روی نفـت زندگـی می کنند، 
ولـی سهـم مردمی کـه کل هزینه 
سـاالنه کشـور را تامیـن می کنند از 
ایـن نفـت چـرا فقـط بـوی تنـدش 
بـه  اسـت  ممکـن  چطـور  اسـت؟ 
ایـن شـهرها هیچ رسـیدگی نشـده 
بـه  ایـن سـال ها  در همـه  باشـد؟ 
رفتـه ام.  مختلفـی  شهرسـتان های 
در ایـن ۲ دهـه وضع شـان خیلـی 
بهتر شـده و معلوم اسـت رسـیدگی 
می شـود. اینجـا هـم مـردم روحیـه 
دارنـد و شـاد و خوشـحال  خوبـی 
هسـتند ولـی نمی دانـم چـرا هیـچ 
آنهـا داده نمی شـود.  امکاناتـی بـه 
کشـوری کـه ثـروت دارد، آدم توقع 
دیگـری دارد و مـن می خواهـم از 
ایـن تریبون اسـتفاده کنـم و بگویم 
دوسـتان مسئول، لطفا حرکتی برای 

ایـن مـردم شـریف انجـام بدهید.

-  وضعیـت کرونا چطور؟ شـما 
هـم جزو کسـانی بودید کـه در این 

یک سـال سـعی کردید کنـار مردم 
باشـید و توصیـه کنید. ولـی دوباره 
گرفتـار مـوج جدیـد شـده ایم. نکته 

و توصیـه ای برای مـردم دارید؟
*بلـه، اینکـه رعایـت کننـد و 
ماسـک بزننـد و داسـتان را جـدی 
رودررو  صحبـت  وقتـی  بگیرنـد. 
و  بزننـد  ماسـک  قطعـا  می کننـد 
رعایت نظافت و بهداشـت شخصی 
یکـی از چیزهایی اسـت که اهمیت 
دارد. ایـن شـاید خـودش یکـی از 
دالیلی اسـت که آدم هـا را از کرونا 

مصـون نگـه مـی دارد.

-  بـه عنـوان سـوال آخـر یکی 
از اتفاقاتـی کـه کرونا رقـم زد موج 
بیـکاری بـود و خیلـی از آن هـم 
نصیـب خانم ها شـد. یعنـی با توجه 
بـه  اقتصـادی کـه  بـه فشـارهای 
کارفرماها وارد شـد اولین آسـیب ها 
را بـرای خانم ها داشـت. بـه عنوان 
یـک فعـال زنـان فکـر می کنید که 

ایـن وضعیت می شـکند؟
*  مـن جـزو آدم هـای امیـدوار 
هسـتم و بـه هرحال ایـن دوره هم 
می گـذرد و مـا دوره هـای زیـادی 
را در جهـان دیدیـم کـه آمده انـد و 
رفته انـد. بـا کرونـا به نظر می رسـد 
مـا وارد دوره جدیـدی شـده ایم که 
شـاید تعریف هـای جدید نسـبت به 
کار و زندگـی وجود خواهد داشـت. 
خیلـی از ایـن دورکاری ها شـاید تا 
مدت هـا بماننـد. حداقـل جوری که 
در آمریـکا و اروپـا می بینیـم ایـن 
اسـت کـه دورکاری باب می شـود. 
شـاید مثـال بانک ها کارمندان شـان 
را خیلـی محـدود کننـد و همه پای 
کامپیوتر کارشـان را انجام دهند. در 
ارتبـاط با خانم ها اتفاقا حدسـی که 
زده می شـود این اسـت که مشاغل 

بیشـتری برایشـان ایجاد شود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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