
قیمت خودروهای خارجی رو به کاهش؛

فرجام بازار خودرو در انتظار برجام!
کاهش 65 درصدی معامالت نسبت به ماه مشایه سال99؛

بازار مسکن در رکود
 قیمت ها رو به بهبود!

حامد کاوایانپور:مطمئن باشید پرسپولیس قهرمان خواهد شد
صفحه 6

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1751- یکشنبه 9  خرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
غريب پور: مسئوالن 

رابطه خوبي با 
هنر خصوصا تئاتر 

ندارند!

8فرهنگ
فرهنگ 

فراموش شده 
عذرخواهی

نک 1با

 بهروز غریب پور، سرپرست گروه تئاتر عروسکی آران و 
از كارگردانان و نویسندگان كهنه كار عرصه تئاتر نظرات 
جالبي درباره اتفاقات احير، كرونا و دوران پساكرونا و 

بازگشایي سالن هاي تئاتر دارد...

از  یکی  ناشایست  برخورد  و  گذشته  روز  چند  اتفاق  پی  در 
كارمندان بانک رفاه كارگران با بانوی مراجعه كننده به بانک، 
موجی از واكنش ها و انتقادات به این برخورد، فضای رسانه ای 
كشور را پر كرد و اقشار مختلف مردم به اشکال مختلف به این 

رخداد واكنش نشان دادند

 نمایشگاه توانمند سازی و حمایت از شركت های 
خمينی  بندرامام  و  ماهشهر  منطقه  تروشيمی  پ
برگزار  ایران  صادرات  بانک  مشاركت  با  ره(  (

ی شود. م

مشارکت بانک صادرات 
ايران در نمايشگاه 

شرکت های پتروشیمی 
ماهشهر و بندر امام

بهیود اوضاع اقتصاد
 با اصالحات سیاسی و اجتماعی

بخش  رقیب  غیردولتی  عمومی  بخش  اینکه  بیان  با   ، ندری  امران  ک
خصوصی است، گفت: در حوزه قوانین کشور، مشکالت زیادی وجود دارد و 
در طول سال های گذشته مجلس تعهدات مالی بسیاری را برای دولت مصوب 
کرده است که برخی از آن ها در بودجه سنواتی هم وجود ندارد و به این قوانین، فرا بودجه ای 

گفته می شود که این موارد باید رفع شوند و ربطی به دولت هم ندارد. 
صفحه 3

تشریح  ایران ضمن  پزشکی  علوم  دانشگاه  ئیس  ر
اقدامات انجام شده برای ورود واکسن کووپارس به مرحله 
دوم کارآزمایی بالینی، درعین حال نسبت به خیز دوباره بیماری 
کرونا در تعطیالت پیش رو و به دنبال عدم رعایت پروتکل ها، هشدار 
داد. دکتر جلیل کوهپایه زاده، درباره آخرین اخبار پیرامون کارآزمایی بالینی 
واکسن کووپارس، به واکسیناسیون دو گروه ۲۵۰ نفره در فاز دوم اشاره 
و ابراز امیدواری کرد که فاز دوم این واکسن در تیرماه به پایان رسد.وی 

درباره مشکل قطع شدن برق در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی ایران، اظهار کرد: مشکالت ناشی از قطع شدن برق طبیعی 
است اما بیمارستان ها مجهز به برق اضطراری هستند و دستور داده شده 
است تا همگی این دستگاه ها به دقتی بیش از گذشته چک و بررسی 
شوند. از طرفی با هماهنگی استاندار محترم با وزارت نیرو تالش شده 

است مناطقی که بیمارستان ها در آن قرار گرفتند...
صفحه ۲

خطر خیز دوباره کرونا در تعطیالت نیمه خرداد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مناقصه عمومی اجاره 8 دستگاه نیسان کمپرسی همراه با راننده 
شماره مناقصه

2000005116000001 
نوبت دوم 

شهرداری کامیاران در نظر دارد جهت انجام امورات خدمات شهری، فضای سبز و عمران شهرداری 8 دستگاه نیسان کمپرسی را از طریق مناقصه 
عمومی اجاره نماید. مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به آدرس www.setadiran.ir برگزار می گردد. لذا از شرکتهای 
خدماتی یا اشخاص حقیقی واجد صالحیت دعوت می شود که از تاریخ 14۰۰/۰3/۰۲ تا تاریخ 14۰۰/۰3/11 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه مذکور 
مراجعه نمایند ضمنًا مهلت ارائه پیشنهاد قیمت و تاریخ بازگشایی پاکتها در سامانه به آدرس فوق مشخص و اعالم گردیده است. آدرس و اطالعات دستگاه 

مناقصه گزار کردستان – کامیاران خیابان صالح الدین ایوبی چهار راه زند یاد ادهم مظفری ساختمان شهرداری با تلفن: ۰873۵۵3179۰ می باشد. 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال( برآورد اولیه ماهیانه طبق نظریه کارشناسی )ریال ( موضوع مناقصه 

48۰/۰۰۰/۰۰۰۲88/۰۰۰/۰۰۰اجاره 8 دستگاه نیسان کمپرسی همراه با راننده 
نوبت اول: 14۰۰/3/۲

نوبت دوم: 14۰۰/3/9 
ولی وفایی - شهردار 

ز  ا یـت  حما و  نمند سـازی  توا ه  نمایشـگا  
و  ماهشـهر  منطقـه  پتروشـیمی  ـرکت های  ش
بندرامـام خمینـی )ره( با مشـارکت بانک صادرات 

می شـود. برگـزار  ـران  ی ا

بـه گـزارش از روابط عمومـی بانک صادرات 
از  حمایـت  و  توانمندسـازی  نمایشـگاه  ن،  ا ر ـ ی ا
امـام  بنـدر  و  ماهشـهر  منطقـه  های  کت  ر ـ ش
و  عمومـی  نیازهـای  تأمیـن  در  )ره(  ی  ـ ن ی م خ

ماهشـهر  پتروشـیمی  شـرکت های  ی  ـ صص خ ت
9تـا 11 خـرداد مـاه سـال جاری توسـط شـرکت 
صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس و بـا مشـارکت 
بانـک صـادرات ایـران در محـل سـالن تـالش 
شـهرک بعثـت بنـدر ماهشـهر برگـزار می شـود. 
سـاعات بازدیـد از ایـن نمایشـگاه از سـاعت 17 

تـا ۲۲ اسـت.
ایـران در سـال »تولیـد،  انـک صـادرات  ب
از  حمایـت  بـرای  انع زدایی هـا«  م  ، ا ه ی  ن ا ب ی ت شـ پ
صنعـت پتروشـیمی بـه عنـوان صنعت آینـده دار و 
پـر ظرفیـت و در عیـن حـال مهمتریـن جایگزین 
بـرای ایجـاد ارزش افزوده در صنعت نفت کشـور، 
طرح هـا و خدمـات متنـوع مالی و بانکـی را به کار 
گرفتـه بـه نحـوی کـه طرح ویـژه اعتبـاری تولید 
)طـراوت( در دو بخـش طـراوت تولیـد و طـراوت 
توسـعه قابلیت هـای فراوانـی برای تامین سـرمایه 
در گـردش واحدهـای تولیدی و افزایش ظرفیت و 
توسـعه خطـوط تولیـدی فراهم کـرده و از ابتدای 
سـال 98 تاکنـون مـورد اسـتقبال صنایـع مختلف 

قـرار گرفته اسـت.

مشارکت بانک صادرات ایران در نمایشگاه شرکت های پتروشیمی ماهشهر و بندر امام

صفحه 3
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مدیریت مصرف 
خاموشی ها را

 کاهش می دهد
نیروی  توزیع  شرکت  مل  ا ع ر ی د م
نیروگاههای  گفت  گیالن  ستان  ا رق  ب
از  و  است  پیوسته  هم  به  کشور  رق  ب
مجموعه نیروگاهها برق کل کشور تامین 
می شود اگر مشکلی در یک نقطه ای از 
کشور ایجاد شود برق کل کشور از مدار 

خارج و قطع می شود. 
با  مند  هنر عیل  سما ا د  م ح م
برشمردن علل بروز مشکالت گفت : 
کم آبی وکاهش آب پشت سدها ،رشد 
مصرف ، کاهش میزان تولید برق در 
نیروگاههای برق آبی،استفاده غیر قانونی 
رمز ارز ها، افزایش زودرس دمای هوا 
و باال رفتن مصرف برق در کل کشور 
منجر به اعمال خاموشی های ساعتی 

شده است .
صفحه 4

۳10 تعاونی
 تولیدی کشاورزی 

در چند استان کشور 
فعال شدند

صفحه ۵
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1751- یکشنبه 9 خرداد 21400 معه جا

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
معلمان از بدو استخدام شامل طرح رتبه بندی می شوند

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  ییس  ر
براساس الیحه جدید رتبه بندی، معلمان از بدو استخدام مشمول طرح رتبه 

بندی خواهند شد.
علیرضا منادی سفیدان در گفت و گویی اظهار داشت: کارکنان ستادی 
آموزش و پرورش که تدریس و حکم معلمی دارند  شامل رتبه بندی خواهند شد، 
اما نیروهای خدماتی مدارس، چون تدریس ندارند شامل رتبه بندی نمی شوند.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: امیدواریم طرح 
رتبه بندی معلمان به زودی در مجلس تصویب و اجرای آن از دولت کنونی آغاز 
شود.به گفته نماینده مردم تبریز  در مجلس، مدرک تحصیلی و سابقه همکاران 

در رتبه بندی این الیحه جدید موثر است.

نماینده مجلس:
در  مهم  گامی  کشور  داده های  ساماندهی  و  مدیریت  طرح 

شفافیت است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از تدوین طرح 
مدیریت و ساماندهی داده های کشور خبر داد و گفت: این طرح گامی مهم در 

شفافیت اقتصادی در جامعه است.
مصطفی طاهری افزود: با به نتیجه رسیدن این طرح و تبدیل آن به قانون، 
حکمرانی در کشور با چشم باز انجام می شود در حالی که االن به سبب نبود 

اطالعات و داده های متمرکز، حکمرانی ما با چشم بسته است.  
وی اظهار داشت: االن هر طرحی و هر کاری که بخواهیم در کشور انجام 
دهیم با یک آسیب جدی مواجه هستیم و آن آسیب این است که سامانه های 
اطالعات ما متصل، منسجم، هوشمند و یکپارچه نیست، هر ارگان و سازمانی 

بخشی از اطالعات و داده ها را دارد که در اختیار هم نیز نمی گذارند.
طاهری خاطرنشان کرد: اگر حکمرانی در کشور با داده های هوشمند 

انجام شود خیلی از معضالت حل خواهد شد.  
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس به مشکالت موجود در تامین هزینه 
ها در کشور اشاره کرد و گفت: بین درآمد و هزینه واقعی در بودجه کشور عدد 
خیلی بزرگی است و شاید تا سه برابر فاصله بین درآمدها و هزینه ها وجود دارد.

وی افزود: دولت در یکی دو سال اخیر تامین هزینه ها را از طریق بورس و 
فروش اوراق دنبال کرده است، ولی این رویه تا کی می تواند ادامه داشته باشد؟

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مجلس یازدهم در 
یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: اگر شاخص های عملکرد سال نخست 
مجلس یازدهم از حیث تعداد طرح ها و نظارت ها را با سال های نخست 
مجالس گذشته مقایسه کنیم، می بینیم که این مجلس کارکرد موفقی را تا 
کنون داشته است.وی با بیان اینکه معیشت و اقتصاد اولویت نخست مجلس 
یازدهم بود، اظهار داشت: بیشترین مصوبات و نظارت ها نیز طی یک سال 

گذشته بر همین موضوع معطوف بود.
طاهری اصالح ساختار بانکی، مالیات و بودجه را از جمله کارهای مهم 
مجلس عنوان کرد و ادامه داد: این موضوعات جزو کارهای بر زمین مانده بود 

که مدام در باره آن حرف زده می شد ولی اتفاقی نمی افتاد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس به تصویب قانون خنثی سازی و 
کم اثر کردن تحریم ها اشاره کرد و گفت: این طرح اقدام راهبردی برای از 
بین تحریم ها بود و دست دولت را باز گذاشت و در اثر همین قانون است که 
اکنون می توانیم امتیازات زیادی را از طرف های مقابل در مذاکرات بگیریم.

وی به طرح جهش در تولید مسکن اشاره کرد و گفت: این طرح در 
صورت اجرایی شدن از سوی دولت، هم در توسعه اشتغال و هم در کاهش 

قیمت مسکن تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.
طاهری گفت: با طرح دیگری که به توسعه پترو پاالیشگاه ها متمرکز 
است، ما دنبال این هستیم که به کمک دولت بعد، کشور را در سه چهار سال 
آینده از صادرات نفت خام بی نیاز کنیم و بلکه از این فراتر حتی به کشور وارد 

کننده نفت هم تبدیل شویم.
وی افزود: اجرای این طرح، خیلی آرزوی درازی نیست و می شود ظرف 

یکی دو سال آینده به آن هدف گذاری رسید.

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران؛
خطر خیز دوباره کرونا در تعطیالت نیمه خرداد

شده  انجام  اقدامات  تشریح  ضمن  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  ئیس  ر
حال  درعین  بالینی،  کارآزمایی  دوم  مرحله  به  کووپارس  واکسن  ورود  رای  ب
نسبت به خیز دوباره بیماری کرونا در تعطیالت پیش رو و به دنبال عدم رعایت 

پروتکل ها، هشدار داد.
بالینی  کارآزمایی  پیرامون  اخبار  آخرین  درباره  کوهپایه زاده،  جلیل  کتر  د
واکسن کووپارس، به واکسیناسیون دو گروه ۲۵۰ نفره در فاز دوم اشاره و ابراز 

امیدواری کرد که فاز دوم این واکسن در تیرماه به پایان رسد.
وی درباره مشکل قطع شدن برق در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی ایران، اظهار کرد: مشکالت ناشی از قطع شدن برق طبیعی است 
اما بیمارستان ها مجهز به برق اضطراری هستند و دستور داده شده است تا همگی 
این دستگاه ها به دقتی بیش از گذشته چک و بررسی شوند. از طرفی با هماهنگی 
استاندار محترم با وزارت نیرو تالش شده است مناطقی که بیمارستان ها در آن 
قرار گرفتند دچار قطعی برق نشوند و اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد از قبل به 

بیمارستان اطالع دهند تا آمادگی کافی برای قطع شدن برق را داشته باشند.
کوهپایه زاده ادامه داد: در بحث حفظ زنجیره سرد واکسن نیز این موضوع 
مدنظر مراکز تجمعی تزریق واکسن قرار گرفته است. البته قطع برق در این 
باکس ها می توان چند ساعتی  از طریق کلد  زیرا  نیست؛  اثرگذار  مورد چندان 
دمای واکسن ها را مدیریت کرد ولی در هر صورت قطعی برق معضالت خود را 

در زنجیره سرد واکسن ایجاد خواهد کرد.
وی درخصوص وضعیت مراجعه بیماران و پذیرش آنها در بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: این روند نسبت به روزها و 
هفته های قبل کاهشی است؛ البته این کاهش خیلی عمده و چشمگیر نیست و در 
برخی روزها حتی کمی افزایشی می شود. اما در مجموع در هفته آخر اردیبهشت 
نسبت به روزهای آغازین این ماه هم مراجعه بیماران و هم تعداد مرگ ها کاهش 
پیدا کرده است و در شیب نزولی پیک چهارم قرار گرفتیم؛ هرچند که سرعت 
کاهش هم سبب نگرانی است تا مبادا پس از تعطیالت پیش رو ) نیمه خرداد( در 
پذیرش بیماران دچار مشکل شویم. در صورت شکل گیری تجمعات در تعطیالت 

پیش رو احتمال افزایش بار بیماری بعید نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره احتمال بروز پیک پنجم کرونا 
ا ویروس های جهش یافته، تصریح کرد: اگر مردم پروتکل های بهداشتی را  ب
رعایت کنند جهش ها نمی توانند چندان اثرگذار باشند و سبب پیک شدیدی شوند. 
در مورد موج چهارم متاسفانه کمترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی را 
تجربه کردیم. خوشبختانه اکنون نسبت به هفته های گذشته رعایت مردم هم 
نمی توانند  باشد مسلما جهش ها  داشته  ادامه  روند  این  اگر  و  است  هتر شده  ب

پیک های عمده ایجاد کنند.
وی افزود: پیش بینی ما در شهر تهران این است که پیک چهارم همچنان 
کاهشی باشد و اگر اتفاق خاصی نیفتد و در تعطیالت نیمه خرداد رعایت ها صورت 
گیرد، بتوانیم اوضاع را به درستی مدیریت کنیم. با رعایت پروتکل ها و افزایش 
واکسیناسیون امیدواریم بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که پیک بزرگی نداشته باشیم.

وی در خصوص وضعیت دارو و اکسیژن رسانی به بیمارستان ها، بیان کرد: 
خوشبختانه کمبود دارویی نداریم. زمانی که از پیک پایین می آییم مصرف دارو 
و اکسیژن کاهش می یابد و االن مشکل عمده ای در تامین دارو و اکسیژن در 

بیمارستان ها نداریم.

نمره قبولی سقف آرزوی دانش آموزان؛

آموزش مجازی و امتحانات حضوری با چاشنی حاشیه!
گزارش از َمهدی شعبانی

سواالت  در  تسهیل  اعالم  از  عد  ب
که  داشت  وجود  انتظار  این  نهایی  متحان  ا
گفته  به  اما  باشد،  ساده تر  سواالت  سطح 
شده،  موجب  سواالت  انش آموزان سختی  د
آنها فقط به قبولی امید داشته و انتظار نمره 

باال از خود را نداشته باشند.
امتحانات حضوری و نهایی پایه نهم و 
دوازدهم از ۲7 اردیبهشت آغاز شده و تا یک 
روز قبل از انتخابات 14۰۰ ادامه دارد. پس 
بابت  آموزان  دانش  تجمع  و  اعتراض ها  ز  ا
برگزاری امتحانات حضوری، از سوی آموزش 
و پرورش این قول داده شد که در طراحی 
سواالت امتحان تسهیل می شود. امروز برای 
اینکه از صحت و سقم این وعده مطلع شویم 
به مدرسه ستایش منطقه پنج تهران آمدیم 
تا نظر دانش آموزان را درباره کیفیت سواالت 

جویا شویم.
ساعت 7:4۵ دقیقه صبح است، تعدادی 
علوم  رشته  دوازدهم  پایه  آموزان  دانش  ز  ا
و  شده اند  جمع  مدرسه  درب  پشت  نسانی  ا
آخرین نکته های درس جامعه شناسی را با هم 
مرور می کنند. آن ها که اغلب از مناطق دیگر 
تهران به این حوزه امتحانی آمده اند، می گویند 
امروز امتحان جامعه شناسی دارند و روز گذشته 
امتحان فسلفه داده اند. یکی از دانش آموزان 
می گوید، گرچه سقف قبولی را تا ۵/7 نمره 
در نظر گرفته اند، اما سواالت به قدری دشوار 
بود که من همان زماِن امتحان فهمیدم شاید 

از درس فلسفه فقط دو نمره کسب کنم.
محتوای  به  ربطی  امتحان  سواالت 

آموزش مجازی ندارد
و  فلسفه سواالت سخت  درس  رای  ب
طوالنی بود و هیچ ربطی به آن چه که در 

آموزش مجازی به ما دادند، نداشت.
یکی از دانش آموزان گفت: مشکل ما 
این است که سواالت بارم بندی شده نمی آید 
و ما بارم سواالت را نمی دانیم. به عنوان مثال 
برای درس فلسفه سواالت سخت و طوالنی 
بود و هیچ ربطی به آن چه که در مجازی به 

ما آموزش دادند، نداشت.
آموز دیگری که در حال ورق  دانش 
است،  جزوه هایش  آخر  دور  مرور  و  دن  ز
گفت: به نظر من عدالت در این مورد زمانی 
اعمال می شد که من در خانه خودمان و بر 
اساس آن چیزی که در فضای مجازی یاد 
گرفته ام امتحان دهم. ما امسال هیچ چیزی 
از آموزش مجازی متوجه نشدیم، چون کل 
برخی  و  بود  غیرحضوری  تحصیلی  ال  س
معلمان لحن خوبی نداشتند، با این وضعیت 
آیا درست است که حضوری امتحان بدهیم؟

ساعت به هشت نزدیک می شود، دانش 
آموزان همزمان با ورود به مدرسه تب سنجی 
می شوند و هر کدام مطابق با شماره صندلی 
از  یکی  کارت سر جای خود می نشینند.  و 
وجود  نهایی  امتحانات  برای  که  مشکالتی 
دارد، تاخیر در توزیع سواالت امتحانی مدرسه 
سواالت  رمز  مدرسه  مدیر  گفته  به  ست.  ا

امتحانی دیر به مدرسه می رسد که همین امر 
موجب تاخیر شده است.

ساعت از 8:3۰ گذشته و تازه سواالت به 
دست دانش آموزان می رسد. مراقب امتحان 
با عجله سواالت را روی میز دانش آموزان 
می گذارد و از آن ها می خواهد با دقت سواالت 

را بخوانند و پاسخ دهند.
سطح سواالت در حد تدریس حضوری 

بود
متاسفانه سطح سواالت در حد تدریس 
حضوری در نظر گرفته شده است. قرار بود، 
بخشی از محتوا حذف شود، اما بخش های 
باقی  مهم تر  بخش های  و  حذف  اده  س

مانده بود.
حدود 3۰ دقیقه بعد زمانی که کمی از 
استرس دانش آموزان کاسته شد، سراغ یکی از 
آن ها رفتیم؛ او درباره سطح سواالت امتحانات 
نهایی پایه دوازدهم گفت: سواالت نسبت به 
آموزش های مجازی سخت تر و تدریس هم 
به نسبت آنها خیلی ضعیف است، و متاسفانه 
سطح سواالت مانند تدریس حضوری در نظر 
گرفته شده است. قرار بود بخشی از محتوا 
حذف شود، اما بخش های ساده حذف شده 
و بخش های مهم تر باقی مانده است، اما تا 

اینجای کار زیاد وضعیت جالب نبوده است.

ین دانش آموز اضافه کرد: وقتی در  ا
نظر گرفته اند که تدریس غیرحضوری باشد، 
بهتر بود که آزمون ها هم غیر حضوری باشد، 
اما من به شخصه با تدریس حضوری موافق 
بودم، زیرا ما سال آخر هستیم و معلوماتمان 

نسبتا کاهش پیدا کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر 
شما با شیوه امتحان حضوری عدالت میان 
دانش آموزان اجرا شده است یا خیر؟ گفت: 
به نظر من خیر، چرا که افرادی که درسشان 
و  کردند  عادت  غیرحضوری  به  بوده  خوب 
به  امتحانات حضوری  برگزاری  برای  الن  ا

مشکل خورده اند.
فقط می خواهیم نمره قبولی بگیریم

فقط می خواهیم  امتحان  هر  برای  ا  م
را می خوانیم  اینکه درس ها  با  قبول شویم، 
اما اصال نمی توانیم نمره باالیی کسب کنیم 

و این باعث شده به شدت بترسیم.
دانش آموزان کم کم برگه های امتحانی 
را به مراقب تحویل می دهند و از سالن خارج 
دانش  محدودی  تعداد  جز  حاال  ی شوند،  م
آموز کسی در سالن نمانده است. سراغ دانش 
می رسد  نظر  به  که  می رویم  دیگری  موز  آ
به درسی جواب  به سواالت  نتوانسته  هنوز 
بدهد. او درباره وضعیت امتحانات گفت: ما 
انتظار داشتیم که به خاطر شرایطی که وجود 
داشت، امتحانات ساده تری از ما بگیرند، اما 
سواالت سخت  زیاد بود. ما برای هر امتحان 

فقط می خواهیم قبول شویم، با اینکه درس ها 
را می خوانیم، اما اصال نمی توانیم نمره باالیی 
کسب کنیم و این باعث شده به شدت بترسیم.

چیزی از آموزش مجازی نفهمیدیم!
استفاده  بهتری  پلتفرم های  از  گر  ا
می کردند، شاید ما امروز مطالب را بهتر یاد 
می گرفتیم تا در امتحانات نمره بهتری بیاوریم، 
اما ما چیزی از آموزش مجازی متوجه نشدیم و 
از نکاتی که خودمان خوانده ایم، پاسخ سواالت 

را می دهیم.
رویکرد  میان  این  در  داد:  ادامه  و  ا
همه معلمان یکسان نبوده و برخی دلسوزتر 
سخت تر  مجازی  آموزش  رویه  اما  هستند، 
است. ما چون مدرسه دولتی هستیم چندان 
رای ما وقت نگذاشتند و در واتساپ فایل  ب
از  اگر  بدهیم.  گوش  تا  می گذاشتند  صوتی 
شاید  می کردند  استفاده  بهتری  لتفرم های  پ
ما امروز مطالب را بهتر یاد می گیرفتیم تا در 
امتحانات نمره بهتری بیاوریم، اما ما چیزی از 
آموزش مجازی متوجه نشدیم و از نکاتی که 
خودمان خوانده ایم پاسخ سواالت را می دهیم.

این دانش آموز که در حال پاسخ دهی 
شیوه  اگر  گفت:  بود،  امتحانی  سواالت  ه  ب
آموزش مجازی طوری بود که دانش آموزان 
درس را بفهمند، قطعا راحت تر می توانستیم 

امتحان حضوری بدهیم، ولی وقتی کل سال 
را آموزش مجازی داشتیم، امتحان حضوری 
برای ما سخت می شود. این مشکل هم برای 
مدارس دولتی و هم برای مدارس غیردولتی 
بیشتر  دولتی  مدارس  برای  اما  دارد،  وجود 
است زیرا کسانی که به مدرسه غیردولتی 
برای آن ها گذاشته  بیشتری  می روند زمان 
کدام  که  می دانند  آن ها  معلمان  ی شود.  م
دانش آموز در چه شرایطی است، اما مدارس 

ما اینطور نیست.
حساسیت باالی مقاطع نهم و دوازهم 

موجب برگزاری حضوری امتحان شد
و  نهم  پایه  ویژه  به  امتحانات  رخی  ب
این رو  از  دارند،  باالیی  دوازدهم حساسیت 
الزم بود که به صورت حضوری برگزار شوند.

آموزش  مدیر  شهبازبیگی«  »یداله 
وپرورش منطقه ۵ در حالی که مشغول بازدید 
از این حوزه امتحانی بود، در پاسخ به سوالی 
درباره ارزیابی اش از شیوه برگزاری امتحانات 
گفت: با توجه به شرایط فعلی الزم بود که 
و  نهم  پایه  برای  ویژه  به  امتحانات  برخی 
دوازدهم که حساسیت باالیی دارند به صورت 
حضوری باشد. از این رو ما هم تالش کردیم با 
توجه به امکاناتی که در منطقه وجود داشت از 

بهترین مدارس استفاده کنیم.
با  امروز  به  تا  خوشبختانه  افزود:  وی 
از  که  صدی  در  صد  بازدیدهای  به  توجه 
گرفته  صورت  کل  اداره  و  همکاران  طرف 

ما با مشکل جدی مواجه نشده ایم. اگر هم 
موردی بوده تذکر داده شده است، در عین 
حال محدودیت هایی هم وجود دارد. طبیعتا 
در بدو ورود ممکن است، تجمع هایی صورت 
نمی توانیم  ما  زیرا  است  طبیعی  که  بگیرد 
آموزان  دانش  برای  را  متعددی  ساعت های 
می کنند  سعی  ما  مدیران  اما  کنیم،  معرفی 

این مشکل را هم مرتفع کنند.
شهبازبیگی در پاسخ به این سوال که 
این قول از سوی آموزش و پرورش داده شده 
بود که در طرح سواالت تسهیل شود اما به 
دشوار هستند.  آموزان سواالت  دانش  گفته 
گرفته  صورت  زمینه  این  در  بررسی  چه 
است؟ گفت: ما موضوع را پیگیری کردیم و 
این دشواری سواالت بیشتر در درس شیمی 
و فلسفه پایه دوازدهم مشاهده شده است. این 
موضوع به همکاران اطالع رسانی شده تا مورد 

بررسی قرار بگیرد.
سطح سواالت آزمون نهایی باالتر از 

آموزش مجازی است
 اگر بخواهیم به سطح آموزش مجازی 
امتیاز یک تا 1۰ بدهیم، شاید رتبه آن ۵/4 
تا ۵ شود، در حالی که سطح سواالت خیلی 

باالتر بوده است.
سالن  حاال  و  گذشته  از 9:4۰  ساعت 
تعداد  جز  و  شده  خالی  تقریبا  امتحانات 
انگشت شماری در سالن نمانده اند، به حیاط 
مدرسه می رویم، دانش آموزان در گروه های 
کوچک های در حیاط مدرسه دور هم جمع 
شده اند، کتاب را تند تند ورق می زنند و به 
دنبال پاسخ های درست سواالت می گردند تا 
شاید با این کار کمی از استرس و نگرانی شان 
بابت پاسخ هایی که در برگه امتحانی نوشته اند، 
کم کنند. یکی از دانش آموزان در واکنش به 
سطح  و  داده  چطور  را  خود  امتحان  اینکه 
است؟ گفت: سواالت  بوده  سواالت چگونه 
متوسط اما نسبتا سخت بود، با توجه به کیفیت 
آموزش های آنالین باید سطح سواالت ساده تر 
باشد. در واقع اگر بخواهیم به سطح آموزش 
مجازی امتیاز یک تا 1۰ بدهیم شاید رتبه آن 
۵/4 تا ۵ شود، در حالی که سطح سواالت 

خیلی باالتر بوده است.
انتقاد از سِرهم کردن تدریس دروس

موضوعی که دبیر باید طی سه جلسه 
آن را به ما درس می داد با ویدیو، عکس و 

فایل پی دی اف سر هم کرده است.
این دانش آموز در پاسخ به این سوال 
که استرس ابتال به کرونا را بیشتر داشته اند یا 
امتحانات؟ گفت: هر دو، این دو مورد از هم 
خیلی جدا نیست، اما در هر شرایط نباید ما را 
به شکل حضوری به مدرسه می کشاندند، زیرا 
به هر حال معدل پایه های دیگر هم اهمیت 
دارد. این عدالت نیست که آموزش ما صد در 
صد آنالین باشد، اما امتحان حضوری برگزار 
شود. تدریسی که دبیر باید طی سه جلسه آن 
را به ما درس می داد با ویدیو، عکس و فایل 

پی دی اف سر هم کرده است.
وی اضافه کرد: برخی از دبیران به ما 
می گویند، سوالی اگر دارید بپرسید، اما وقتی 
به گفتگوی خصوصی به آن ها می روم تا سوالم 
را بپرسم به ما می گویند که حق نداریم در 
خصوصی سوال کنیم. وقتی از یک طرف گروه 
بسته است و از طرف دیگر من اجازه ندارم 
به خصوصی معلم بروم، پس کجا باید سوالم 
را طرح کنم؟ ضمن اینکه حذفیات بخشی از 
محتوای درسی در برخی از کتب های درس 

بوده نه همه آن ها.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

معاون فرهنگی وزارت بهداشت اعالم کرد
میزان حقوق دستیاران بازنگری می شود

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از تصمیم این وزارتخانه برای 
بازنگری حقوق دانشجویان دوره دستیاری خبر داد و گفت: در صورت موافقت هیات 

امنای دانشگاه ها، دانشجویان دستیاری مطابق قانون کار حقوق خواهند گرفت.
دکتر سیماسادات الری، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ما در جریان شرایط 
سختی که دانشجویان دستیاری در آن قرار دارند، هستیم و به همین جهت خودمان 
به نوعی مطالبه گر شدیم تا بتوانیم وضعیت صنفی و رفاهی این دانشجویان را بهبود 
و برنامه هایی که در این زمینه داریم را سرعت ببخشیم. به همین جهت با معاونت 
های مختلف اعم از معاونت درمان وزارت بهداشت و مسئوالن معاونت آموزشی 
جلسه ای گذاشتیم و در آن جلسه نیز همه مسئوالن اذعان داشتند که فشار کاری 

این دانشجویان بسیار زیاد است.
وی در ادامه گفت: قرار شد با برگزاری جلسه ای، در خصوص حقوق دانشحویان 
دستیاری بازنگری دوباره داشته باشیم.البته خوشبختانه در حال حاضر بیمه های 
این دانشجویان درست شده و دانشجویان دستیاری می توانند بیمه تامین اجتماعی 

و سالمت شوند.
معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه پاویون های 
دانشجویان دستیاری در بیمارستان ها مناسب نیست، تاکید کرد: سال گذشته حدود 
پاویون ها دریافت کردیم  این  بازسازی و تجهیز  برای  بودجه  تومان  میلیارد   ۲۰
ولی این مبلغ کافی نیست و من از مسئوالن قول کمک های بیشتری گرفتم و 
پیشنهاداتی هم مطرح شد و قرار شد وام های اختصاصی برای ایجاد پاویون های 
این  بیمارستانی وارد  از محیط  تا دانشجویانی که  اختصاصی در نظر گرفته شود 
اتاق ها می شوند، شرایط بهتری داشته باشند و محیط بیمارستان بر شرایط روحی 

آنها تاثیر منفی نگذارد.
دستیاری،  دوره  دانشجویان  با  داریم  نظر  در  گفت:  همچنین  الری  دکتر 
نمایندگان آنها و شوراهای صنفی جلساتی را برای بررسی وضعیت این دانشجویان 
داشته باشیم تا درحدامکان خواسته های به حق آنها را ترتیب اثر بدهیم. امیدوارم 

تحولی در وضعیت رفاهی این دانشجویان رخ دهد.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه حقوق دستیاران در سال گذشته ۵۰ 
درصد افزایش یافت، افزود: با توجه به اینکه دانشگاه های علوم پزشکی هیات 
امنایی اداره می شوند و حقوق دستیاران نیز در قالب حق الزحمه از درآمدهای 
دانشگاه ها تامین می شود بنابراین امسال حقوق دانشجویان دستیاری ۲۵ درصد 
کنیم وضعیت  کار  قانون  تابع  را  دانشجویان  این  بتوانیم  اگر  اما  یافت؛  افزایش 
امنای دانشگاه ها تصمیم گیری کنند.  باید هیات  این زمینه  بهتر می شود. در 
اما اگر موانعی برای تابعیت کار وجود داشته باشد، مجدد حدود ۲۵ درصد این 

دستمزدها افزایش می یابند.

و  لباس  مد،  ملی  نمایشگاه  سومین  آثار  ارسال  مهلت  تمدید 
صنایع دستی 

ویژه  صنایع دستی  و  لباس  مد،  ملی  نمایشگاه  سومین  آثار  ارسال  مهلت 
توانمندی های دانشجویان دختر تا پایان خردادماه تمدید شد. 

مد،  ملی  نمایشگاه  فراخوان سومین  رویداد،  این  روابط عمومی  گزارش  به 
لباس و صنایع دستی با هدف الگو سازی در زمینه مد و لباس در حوزه های زندگی 
اجتماعی دانشجویان با هدف افزایش غرور ملی، ایجاد زمینه های ورود دانشجویان 
دختر به فضای کسب و کار در حوزه مد و لباس و صنایع دستی و حمایت از طراحان 
نوپا و دانشجو در راستای کارآفرینی و ایجاد اشتغال و تقویت امید به آینده تا پایان 

خرداد جاری تمدید شد. 
بخش های رقابتی این دوره از نمایشگاه شامل سه بخش: طراحی، الگوسازی 
و دوخت لباس بانوان با استفاده از بروز رسانی یا استفاده مدرن از دست بافته ها و 
رودوزی های سنتی کشور؛ طراحی، الگوسازی و دوخت لباس های بانوان با تمرکز بر 
لباس های قومی )بروز رسانی یا استفاده مدرن از لباس های اقوام با توجه به کاربرد 
الگوی آنها با ذکر شناسنامه کار(؛ و هنرهای پوشیدنی شامل تولیدات صنایع دستی 

مرتبط با مد و لباس )زیورآالت، کیف، کفش، کمربند و......( است.

دستگیری عامالن تبلیغ تقلب در امتحانات نهایی
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به دستگیری عامالن تبلیغ تقلب امتحانات 
نهایی در فضای مجازی، از کلیه دانش آموزان و دانشجویان خواست به هیچ عنوان فریب 

این تبلیغات را نخورند.
سرهنگ  رامین پاشایی دراین  باره گفت: برابر رصدهای صورت گرفته در فضای 
مجازی اعضای دو باند تبلیغ تقلب و دسیسه در امتحانات نهایی دانش آموزان و دانشجویان 
که در پیام رسان تلگرام و شبکه های اجتماعی اینستاگرام تبلیغات می کردند مورد شناسایی 
قرار گرفتند و پس از کسب مجوز قضائی دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

مقامات ذی صالح شدند.
وی ادامه داد: اعضای این دو باند در مواجهه با ادله و سایر شواهد به بزه ارتکابی 
خود اعتراف کرده و اذعان داشتند در بسیاری از موارد پس از دریافت وجه و بیعانه از 
داوطلبان در ازای شرکت در امتحانات نهایی آنان هیچ گونه خدماتی به آنها ارائه ننموده 

و با این ترفند از طعمه های خود  کالهبرداری می کردند.
و  پرورش  آموزش و  به وزارت  دانشجویان متخلف  آموزان و  اسامی دانش  اعالم 

وزارت علوم
سرهنگ پاشایی افزود: هم اکنون با راه اندازی کارگروه های ویژه در پلیس فتا تهران 
بزرگ، استان ها و سایر شهرستان های کشور بیش از 1۰۰ پایگاه عملیاتی نظارت و برخورد 
قانونی،  این نوع تخلف و جرایم را رصد  می کند. همچنین در این راستا با همکاری ویژه 
با دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم رسیدگی با این گونه تخلفات در جریان بوده و 

در صورت رویت موارد مشابه و مجرمانه در خصوص دسیسه و تقلب در جریان امتحانات 
نهایی دانش آموزان و دانشجویان برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی ضمن بیان اینکه در هنگام کشف موارد مجرمانه در این حوزه، صورت اسامی 
دانش آموزان و دانشجویان متخلف نیز به نهادهای اجرایی دو وزارت خانه یاد شده به 
جهت اعمال برخوردهای الزم و قانونی اعالم خواهد شد از کلیه دانش آموزان و دانشجویان 

خواست به هیچ عنوان فریب این تبلیغات را نخورند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا  تصریح کرد: خانواده ها می بایست با توجه به اینکه 
ارتکاب این اعمال مجرمانه و متخلفانه بعضا از سوی فرزندان آنها به صورت مخفیانه 
صورت می گیرد ضمن راهنمایی فرزندان نظارت مستمر و دائمی را بر نحوه فعالیت های 

تحصیلی و امتحانات آنان داشته باشند.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، این مقام مسئول به عموم مردم 
توصیه کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک می توانند موضوع را از طریق سایت رسمی 
پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir و یا شماره تلفن ۰9۶38۰ به جهت برخورد قانونی 

با متخلفان و مجرمان به پلیس فتا منعکس نمایند.

کشف سالح جنگی در« تهران«
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از انهدام باند فروشندگان 

سالح و کشف ۲ قبضه سالح جنگی و سرد در مرکز تهران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ »سعید راستی« با اعالم این خبر اظهار 
داشت: ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی تهران در راستای مقابله با عوامل ناامنی 
و برخورد جدی با مجرمان، با اشراف کامل اطالعاتی موفق شدند یکی از فروشندگان 

سالح و مهمات غیرمجاز را در فضای مجازی شناسایی کنند.
وی بیان داشت: با شناسایی هویت متهم و مخفیگاه وی در حوالی خیابان »سعدی«، 
نتیجه تحقیقات پلیسی به مرجع قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم و بررسی از 

داخل مخفیگاهش اخذ شد.
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران تصریح کرد: ماموران این مرکز  
ظهر روز ششم خرداد ماه به مخفیگاه متهم اعزام و موفق شدند در این عملیات  یک قبضه 

سالح جنگی ویک  قبضه سالح سرد وسایر ادوات مربوط کشف کنند.
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جواد احمدی

نقض امنیتی پردازنده M1 امکان برقراری ارتباط 
بین برنامه ها را فراهم می کند.

یکی از محققان امنیتی با بررسی موشکافانه پردازنده M1، نقض امنیتی جدیدی را 
کشف کرده است که به موجب آن، امکان تبادل اطالعات میان برنامه ها را فراهم می شود.

سال گذشته، اپل اولین محموله ی کامپیوترهای مک را با پردازنده ی اختصاصی 
M1 راهی بازار کرد. غول فناوری کوپرتینو بعد از پانزده سال استفاده از پردازنده های 
اینتل، معماری x8۶ را کنار گذاشته و اولین بار پردازنده ای با معماری ARM۶4 را در 
بطن مک بوک ایر و مک بوک پرو 13 اینچی، مک مینی و آی مک ۲4 اینچی جای 
داده است؛ تغییر بسیار بزرگی که مدتی به خبر اصلی این صنعت تبدیل شد. در حقیقت 
M1 وارد بازار شد تا پیشرفت های چشمگیری در عملکرد و بهره وری انرژی برای 

محصوالت اپل ایجاد کند.
اپل به آرامی در بازار رایانه ها انقالبی ایجاد کرد که ثابت می کند کامپیوترهای 
مبتنی بر معماری آرم آینده روشنی در پیش دارند. این تراشه مطمئنا بهبودهای فراوانی 
برای اپل به ارمغان آورده است؛ اما قطعا نخستین تراشه بی نقص تاریخ نخواهد بود 
و ممکن است ضعف هایی نیز داشته باشد. برای مثال، به تازگی محققی به نام هکتور 
مارتین فاش کرده است که یک نقض امنیتی در تراشه وجود دارد که به برنامه ها امکان 

می دهد تا در دستگاه های مجهز به پردازنده M1 با یکدیگر تبادل اطالعات کنند.
هکتور مدعی است که نقض امنیت به دو برنامه امکان تبادل اطالعات با یکدیگر 
را می دهد. جالب تر این است که این تبادل بدون استفاده از فایل ها، حافظه، سوکت ها 
یا منابع دیگر سیستم و از طریق یک کانال مخفی روی تراشه انجام می شود. مارتین 
اظهار داشت که برای اصالح این نقص الزم است که در کل طراحی M1 تجدیدنظر 
شود. به عبارت دیگر، برای رفع مشکالت نیاز به یک نسخه سخت افزاری اصالح شده 
از تراشه است.هکتور با ارسال یک فیلم خنده دار نشان داده است که چگونه دو برنامه 
می توانند اطالعات را با یکدیگر تبادل کنند. او نشان می دهد که چگونه این برنامه ها با 
ارسال ویدیویی که توسط یکی از آن ها ارسال می شود، در زمان واقعی نقض را کشف 

می کنند. بااین حال، کاربران لزوما نباید نگران باشند.
 »M1RACLES« طبق گفته ی مارتین، استفاده از این آسیب پذیری که
نامیده می شود، نمی توان برای کنترل دستگاه یا سرقت اطالعات خصوصی استفاده 
کرد. همچنین نمی توان از آن در جاوااسکریپت وب سایت ها بهره برد. مارتین خاطرنشان 
می کند که این نقض بیشتر برای ریکلور کردن افراد استفاده می شود. از طرف دیگر، 
محقق نتوانست تعیین کند که بدافزار بکار رفته در نمایش چگونه می تواند با بدافزارهای 
دیگر در اینترنت ارتباط برقرار کند؛ بنابراین تأثیر این نقض امنیتی برای مصرف کننده 

بسیار ناچیز است.
اگر قبال بدافزار در رایانه خود داشته باشید، این بدافزار می تواند با سایر بدافزارهای 
رایانه شما به روشی غیرمنتظره ارتباط برقرار کنند. به هرحال، احتماال بدافزار می تواند 
از راه های متعدد دیگری نیز ارتباط برقرار کند؛ بنابراین، در شرایط عملی هیچ کاربرد 
ناپسندی برای این نقص پیدا نخواهد شد. عالوه بر این، درحال حاضر یک میلیون کانال 
جانبی وجود دارد که می توانید برای ارتباطات بین فرایند همکاری همچون موارد مرتبط 
با حافظه ی کش، در هر سیستم استفاده کنید.کانال های مخفی نمی توانند داده ها را از 
برنامه ها یا سیستم های غیرهمکار نشت کنند. درواقع، کانال های مخفی کامال بی فایده 
هستند، مگر اینکه سیستم شما از قبل به خطر افتاده باشد. به عبارت دیگر، بدترین حالت 
این است که بدافزار موجود در سیستم کاربر می تواند از این آسیب پذیری برای برقراری 
ارتباط با یکدیگر استفاده کنند و تا زمانی که کامپوتر مک شما با خطر جدی مواجه نشده 

باشد، به احتمال زیاد مهاجم نیازی به استفاده از آن نخواهد داشت.
گفتنی است این نقض روی هر دستگاهی که به پردازنده M1 مجهز شده است، 
تأثیر می گذارد. افزون بر این، آسیب پذیری یادشده روی حریم خصوصی پلتفرم موبایل اپل 
نیز می تواند تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، یک برنامه صفحه کلید مخرب می تواند از نقص 
برای اتصال به اینترنت استفاده کند؛ درحالی که در غیر این صورت امکان آن را نداشت. 
بااین حال، برای عیب یابی فرایند بررسی برنامه، امری پیش پا افتاده محسوب می شود. 
جالب اینجا است که این اشکال در ماشین های مجازی کار نمی کند؛ زیرا هایپروایزرها 
)ناظر ارشد ماشین مجازی( که به درستی اجرا شده اند، دسترسی مهمان به ثبت اصلی 
را غیرفعال می کنند و این بسیار خوب است؛ زیرا اگر این اشکال در ماشین های مجازی 

رخ می داد، تأثیر آن بسیار شدیدتر بود.
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معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده:
تصویب شاخص های عدالت جنسیتی، از افتخارات 

دولت دوازدهم است
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه یکی از دستاوردها 
و افتخارات دولت دوازدهم، تدوین و تصویب شاخص های عدالت جنسیتی بر پایه شرع 
مقدس و سیاست های ابالغی رهبری است گفت: از دولت آینده هم انتظار داریم از این 

تجربیات استفاده کند و دور برگردان نداشته باشد.
ابتکار روز گذشته)شنبه( در نشست امضای چهارمین موافقنامه همکاری  معصومه 
مشترک با وزارت آموزش و پرورش در راستای تقویت توانمندی ها و مهارت زندگی دختران 
که با حضور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در دفتر معاونت برگزار شد، 
اظهار داشت: خوشبختانه دولت دوازدهم کارنامه قابل قبولی در اجرای محورهای اصلی و 

مورد توجه با موضوع خانواده و زنان دارد.
وی ادامه داد: دو محور اصلی مسوولیت دولت در موضوع زنان و خانواده بر اساس 

اسناد باالدستی که شامل سیاست های کلی خانواده رهبری و برنامه ششم توسعه و تاکیدات 
رییس جمهوری است، تحقق عدالت جنسیتی برگرفته از مفاهیم قرآن کریم و شرع مقدس 

و همچنین تحکیم بنیان خانواده است.
به  این محورها  ارزیابی ها،  اساس  بر  این که  یادآوری  با  رییس جمهوری  معاون 
خوبی پیش رفته و اجرا شده است، خاطرنشان کرد: تحقق عدالت جنسیتی با ارایه شاخص 
ها و تهیه شناسنامه آن در 31 استان انجام شد که در این شاخص ها، فصلی به آموزش 
اختصاص یافته که محورهای متعدد شاخص های عدالت جنسیتی در آن دیده شده است.

ابتکار به پیگیری های حضوری و مجازی این معاونت در اجرایی شدن شاخص ها 
اشاره و تصریح کرد: گزارش های خوبی از میزان تحقق برنامه های ابالغی به استان ها 
و بهبود شاخص ها به دستمان رسید ضمن اینکه می توان در رصد و پایش شاخص ها 

آثار این تالش ها را دید.
وی یکی دیگر از محورهای مورد توجه دولت تدبیر و امید را ارتقای تحکیم خانواده 
عنوان و خاطرنشان کرد: در سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده هم یکی از بحث ها، 
موضوع تحکیم خانواده و ارایه آموزش های قبل، حین و بعد از ازدواج است. ضمن اینکه 
گفتگوی بین نسلی در قالب طرح های ملی و در هر استان دنبال می شود؛ موضوعی که 

مورد توجه و مطالبه خانواده ها هم بوده است.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه یکی از دستاوردها و افتخارات ایران پیشرفت 
های علمی دختران و پسران بوده اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم تا پایان دولت این دوره 
ها را با رعایت کیفیت الزم االجرا کنیم چرا که ابزاری است که فرزندان ما برای انسان 

های شریف بودن و داشتن زندگی خوب نیاز دارند.
ابتکار یادآور شد: البته این موارد باید استمرار یابد و انتظار می رود دولت آینده هم 
از این تجربیات استفاده کند و دور برگردان نداشته باشد.  مسایل و چالش های جوانان را 

حل کند و در جهت بهتر شدن آینده آنان گام بردارد.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1751- یکشنبه 9 خرداد 1400 اقتصاد- 

یک کارشناس اقتصادی 
حوزه های  در  گر  ا گفت: 
اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی، 
و ... اصالحات ساختاری صورت نگیرد، 
وضعیت  تغییر  از  انتظاری  نمی توان 

کنونی داشت.
اینکه  بیان  با   ، ندری  کامران 
رقیب بخش  غیردولتی  بخش عمومی 
خصوصی است، گفت: در حوزه قوانین 
دارد  وجود  زیادی  مشکالت  کشور، 
مجلس  گذشته  سال های  طول  در  و 
دولت  برای  را  بسیاری  مالی  تعهدات 
آن ها  از  برخی  که  است  کرده  مصوب 
در بودجه سنواتی هم وجود ندارد و به 
این قوانین، فرا بودجه ای گفته می شود 
که این موارد باید رفع شوند و ربطی به 

دولت هم ندارد. 
می تواند  دولت  البته  افزود:  وی 
الیحه،  ارائه  و  موارد  این  شناسایی  با 
خیلی  کند.  رفع  را  قانونی  چالش های 
از قوانین در کشور چون قوانین پولی و 
بانکی بروز رسانی نشده اند. قوه قضائیه 
آشنایی بسیار پایینی به مسائل اقتصادی 
این  در  تخصصی  دادگاه های  و  دارد 

زمینه وجود ندارد. 
داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس 

ز  ا بسیاری  ز  ا کشور  لیاتی  ما نظام 
دنیا  در  پیشرفته  لیاتی  ما نظام های 
عقب است و در حوزه شناسایی مودیان 
مالیاتی، محاسبه میزان مالیات پرداختی 
و برخورد با فراریان مالیاتی با مشکل 
حمایتی  نظام  همچنین،  است.  مواجه 
نیز  یارانه ها  پرداخت  جمله  از  کشور 
مشکالتی دارد و کسانی که نباید یارانه 
دریافت کنند، به آن ها داده می شود و 
یارانه  میزان  براین،  عالوه  بالعکس. 

بگیران  یارانه  مشکالت  هم  دریافتی 
را رفع نمی کند. 

برخی بانک ها منحل شوند 
ندری با اشاره به مشکالت نظام 
بانکی کشور گفت:  یکسری از بانک ها 
باید منحل شوند و بانک های کشور از 
تا  گرفته  بانکداری  با  مرتبط  مقررات 
اجرای آن ها توسط مدیران و کارکنان 
از  بانکی  مدیران  و  شود  اصالح  باید 

مدیریت حرفه ای دور هستند.

کشاورزی  بخش  داد:  ادامه  وی 
با مشکالت عدیده ای روبرو است  هم 
و به صورت اصولی توسعه پیدا نکرده 
حوزه  این  در  آب  و  منابع  مصرف  که 

بسیار باالست.
طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، 
در ۵۰ سال گذشته کشور درگیر تورم دو 
رقمی بوده است اما هنوز به یک اتفاق 
نظر درباره منشاء و چگونگی مهار آن 

طی این مدت دست نیافته ایم.

پیام مدیرعامل بانک سینا به مناسبت سی و ششمین سالروز 
تاسیس بانک

سـی  پیامـی  در  سـینا  بانـک  مدیرعامـل 
بـه  را  بانـک  ایـن  تاسـیس  سـالروز  ششـمین  و 
سـهامداران، مشـتریان و کارکنـان تبریـک گفـت.

بدیـن  ایمانـی  سـیدضیاء  دکتـر  پیـام  متـن 
اسـت: شـرح 

»هشـتم خرداد ماه مصادف با سـی و ششمین 
سـالروز تاسـیس بانک سـینا اسـت. پایه گذاری این بانک به عنوان اولین 
موسسـه مالـی و اعتبـاری کشـور در 8 خـرداد ۶4 را می تـوان گامی موثر 
در شـروع خصوصـی سـازی نظـام بانکی کشـور و آغاز شـیوه ای نوین در 
بانکـداری تلقـی کـرد بـه گونه ای که در سـال هـای بعد و با ظهور سـایر 
بانـک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری خصوصی، اقبال و توجـه مردم به 

ایـن نوع بانکداری در کشـور را شـاهد بودیم.
بانـک سـینا اکنـون در حالی وارد سـی و ششـمین سـال فعالیت خود 
مـی شـود کـه طـی این سـال هـا بـا حرکـت در مسـیر قانونـی و رعایت 
مقـررات بانـک مرکـزی و پایبندی بـه اخالق حرفه ای، بـا تکیه بر نیروی 
انسـانی کارآمـد، متعهد و متخصص و بهره گیـری ازآخرین تکنولوژی روز 
دنیـا، از طریـق خلـق ایده هـا و محصوالت متنوع و نویـن در جهت تامین 

رضایت مشـتریان و سـهامداران گرامی گام برداشـته است.
این بانک مفتخر اسـت به عنوان بانکی شـفاف، خوشـنام و تاثیرگذار 
بـا تدویـن سیاسـت هـا و برنامـه هـای توسـعه ای در کنار توجـه کامل به 
حفـظ و بهبـود سـودآوری به عنوان اولین و پایـه ای ترین اصل بانکداری، 
گام هـای جـدی و مهمـی را در زمینـه ایفـای مسـئولیت هـای اجتماعـی 

بـه ویـژه با توجـه به شـیوع کرونا و حمایت از آسـیب دیـدگان بردارد.
بانک سـینا در سـال تولید، پشـتیبانی ها، مانع زدایی ها آماده اسـت 
هماننـد گذشـته، بـا ارائـه خدمـات کمـی و کیفـی مناسـب و تامیـن مالی 
واحـد هـای مختلـف تولیدی، تجـاری و خدماتی بـا تمرکز بر اشـتغالزایی 

و کارآفرینـی، نقـش فعـال تـر و موثرتری در اقتصاد کشـور ایفـا نماید.
سـی و ششـمین سـالروز تاسیس بانک سـینا را به تمامی سهامداران، 
مشـتریان و همـکاران گرامـی بانـک تبریـک عـرض نمـوده، امیـدوارم با 
همفکری، تالش جمعی و تشـریک مسـاعی شـاهد اعتال و پیشـرفت روز 

افزون بانک سـینا باشـیم«.

بانک اقتصادنوین گل کاشت
ثبت 1۷۲6 میلیارد ریال سود عملیاتی در اردیبهشت  1400

بانـک اقتصادنویـن در اردیبهشـت  14۰۰، گل 
کاشـت و موفـق به کسـب یک هـزار و 7۲۶میلیارد 
ریـال سـود عملیاتـی شـد کـه ایـن رقم نسـبت به 
سـود اردیبهشـت  1399، حدود 13برابر شـده است.

در  اقتصادنویـن  بانـک  کـدال،  گـزارش  بـه 
اردیبهشـت  14۰۰، حـدود 14هـزار و ۵۲۶میلیـارد 

ریال از محل واسـطه گری مالی درآمد کسـب کرده اسـت. هم چنین سـود 
پرداختـی بـه منابـع تامیـن شـده در ایـن بانک بـه 1۲هـزار و 8۰۰میلیارد 
ریـال رسـیده کـه مقایسـه ایـن دو رقـم نشـان از ثبـت سـود عملیاتی به 
میـزان یـک هـزار و 7۲7میلیـارد ریـال در اردیبهشـت  سـال جـاری دارد.

ایـن بانک در ماه مشـابه سـال 1399، حدود پنج هـزار و 1۰4میلیارد 
ریـال درآمـد از محـل واسـطه گری مالـی کسـب و در مقابـل رقمی حدود 
چهـار هـزار و 9۲۵میلیـارد ریـال بـه منابـع تامیـن شـده سـود پرداخـت 
کـرده بـود. سـود عملیاتی بانک اقتصادنوین در اردیبهشـت  سـال گذشـته 
حـدود 178میلیـارد ریـال بود کـه این رقـم در اردیبهشـت  14۰۰، بیش از 

13برابر شـده اسـت.
سـود عملیاتـی بانک اقتصادنوین در فروردین  سـال جـاری یک هزار 
و 49۲میلیـارد ریـال بـود کـه رقم تجمیعـی آن در دو ماه ابتدایی سـال، به 

سـه هزار و ۲19میلیارد ریال رسـید.

باجه های بانک دی در همه شهرهای استان تهران راه اندازی 
می شوند

در دیـدار مدیرعامـل بانـک دی و مدیـرکل 
شهرسـتان های  ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد 
اسـتان تهران مقرر شـد در همه شـهرهای اسـتان 

تهـران باجه هـای بانـک دی راه انـدازی شـود.
بـه گـزارش روابط عمومـی بانـک دی، بـرات 
کریمـی، مدیرعامـل بانـک دی در ایـن دیـدار بـا 

اشـاره بـه این کـه سـهولت دسترسـی خانواده هـای شـهدا و ایثاگـران به 
خدمـات بانـک بـه عنوان جامعه هـدف به طور جدی در دسـتور کار بانک 
دی قـرار گرفتـه اسـت، گفـت: در نظـر داریـم در همه مراکز اسـتان ها و 
شـهرهای مهـم کشـور باجه های بانـک دی را برای ارائـه خدمات بانکی 
راه انـدازی کنیـم و بـه انتظـار چندیـن سـاله خانـواده شـهدا و ایثارگران 

بـرای در دسـترس بـودن بیشـتر شـعب بانک دی، پاسـخ دهیم.
وی افـزود: در حـال حاضر راه انـدازی بیش از ۶۰ باجه بانک دی در 
ادارات بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران شـهرهای مختلف کشـور و مراکز 

اسـتان ها طرح ریزی شـده اسـت.
کریمـی راه انـدازی باجه هـای بانـک دی در همه شـهرهای اسـتان 
تهـران را یکـی از درخواسـت های مکـرر مشـتریان بانـک عنـوان کرد و 
خواسـتار همکاری هـای بیشـتر بانک دی و بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 

شهرسـتان های اسـتان تهـران بـرای تحقق این موضوع شـد.
ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد  مدیـرکل  مرتضـوی،  عبـداهلل 
شهرسـتان های اسـتان تهران نیز در این دیدار اظهار داشـت: توسـعه 
فیزیکـی و خدماتـی بانـک دی بـرای ارائـه خدمـت بـه خانواده هـای 
شـاهد و ایثارگـر در یـک سـال گذشـته بسـیار قابـل توجـه بـوده و 
امیدواریـم بـا مشـارکت بانـک و بنیـاد شـهید، قدم هـای بزرگ تـری 
بـرای افزایـش رضایتمنـدی ایـن گـروه هـدف از خدمـات ارائه شـده 

بانکـی برداریـم.
ایثارگـران شهرسـتان های  امـور  و  بنیـاد شـهید  آمادگـی  از  وی 
اسـتان تهـران بـرای در اختیار قـرار دادن فضاهـای فیزیکی در ادارات 
بنیـاد شـهید شـهرهای اسـتان جهـت اسـتقرار باجه هـای بانـک دی 

خبـر داد.
در ایـن دیـدار مقـرر شـد به سـرعت مقدمـات راه انـدازی باجه های 
در کارگـروه مشـترکی  تهـران  اسـتان  بانـک دی در همـه شـهرهای 

شـود. فراهم 

بیمه میهن پرداخت کرد:
خسارت 80 میلیارد ریالی آتش سوزی نیروگاه حرارتی توس

نیروگاه حرارتی  تاسیسات  در  آتش سوزی  بیمه  میهن خسارت  بیمه  شرکت 
توس را به مبلغ بیش از 8۰ میلیارد ریال پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه میهن، به دنبال وقوع دو حادثه در تاسیسات 
تولید برق نیروگاه حرارتی توس که در نزد شرکت بیمه میهن پوشش بیمه ای داشت، 
این شرکت پس از تشکیل پرونده و انجام بازدید و ارزیابی های فنی کارشناسان 
و متخصصان امر، در مجموع 8۰ میلیارد ریال خسارت در قالب دو حواله جداگانه 

صادر و به شرکت افق تامین انرژی توس پرداخت کرد.
افق  شرکت  به  متعلق  توس  حرارتی  برق  نیروگاه  تاسیسات  است  گفتنی 
انرژی توس است که چندی پیش، دو مرتبه دچار حوادث آتش سوزی و شکست 

ماشین آالت شده بود.

علیرغم نگرانی بازار از رشد تولید نفت ایران صورت 
گرفت؛

قیمت هفتگی نفت افزایش یافت
قیمت نفت برنت روز جمعه افزایش یافت و در باالترین رکورد دو سال گذشته 
ایستاد و تحت تاثیر آمار اقتصادی مطلوب آمریکا و انتظارات برای بهبود تقاضای 
جهانی که نگرانیها نسبت به عرضه بیشتر نفت ایران پس از رفع تحریمها را تحت 

الشعاع قرار داد، رشد هفتگی چشمگیری به ثبت رساند.
بهای معامالت نفت برنت با 17 سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، در ۶9 
دالر و ۶3 سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت برای کل هفته 3.4 درصد و 

در ماه مه ۲.۲ درصد رشد قیمت به ثبت رساند.
 بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوییه با 
۵3 سنت معادل ۰.8 درصد کاهش، در ۶۶ دالر و 3۲ سنت در هر بشکه بسته 
شد. شاخص نفت آمریکا هفته گذشته 4.3 درصد و برای ماه مه هم 4.3 درصد 

رشد نشان داد.
آمار روز چهارشنبه اداره اطالعات انرژی آمریکا که کاهش هفتگی ذخایر نفت 
و فرآورده های نفتی آمریکا را نشان داد، کاهش شاخص نفت آمریکا را محدود کرد.

آمار  تاثیر  برنت تحت  نفت  بانک گفت:  واینبرگ، تحلیلگر کومرس  اوژن 
اقتصادی مطلوب و ریسک پذیری میان سرمایه گذاران در بازارهای مالی، حرکت 
جدیدی را به سمت مرز روانی مهم 7۰ دالر آغاز کرده است. نگرانیها نسبت به 
بازگشت سریع  به  بینی  را به خوش  پاندمی جای خود  به دلیل  دورنمای تقاضا 

مصرف کننده می دهد.
تحلیلگران انتظار دارند تقاضای جهانی برای نفت در سه ماهه سوم امسال 
تحت تاثیر سفرهای تابستانی در اروپا و آمریکا پس از برنامه های گسترده ای 
که برای واکسیناسیون کووید 19 اجرا شده است، به نزدیک 1۰۰ میلیون بشکه 

در روز بهبود پیدا کند.
تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: تقاضا برای بنزین در 

بسیاری از مناطق اکنون از سطح سال ۲۰19 فراتر رفته است.
بزرگترین  اقتصاد جهان و  بزرگترین  آمریکا که  اقتصادی مطلوب در  آمار 
مصرف کننده نفت است از قیمتها پشتیبانی کرد. شمار آمریکاییهایی که متقاضی 
دریافت بیمه بیکاری بودند به پایینترین میزان از اواسط مارس سال ۲۰۲۰ نزول 

کرده که باالتر از برآورد تحلیلگران بوده است.
اما رشد آمار ابتال در آسیا قیمتها را تحت تاثیر قرار داده است. آمار ابتال 
در منطقه جنوب آسیا روز جمعه از مرز 3۰ میلیون مورد گذشت و بیشترین آمار 
مربوط به هند بود که همچنان با موج دوم شیوع ویروس کرونا و کمبود واکسن 
دست و پنجه نرم می کند.چشم انداز عرضه بیشتر نفت ایران در صورت به نتیجه 
رسیدن مذاکرات برجام و رفع تحریمها، رشد قیمتهای نفت را محدود کرده است. 
باب یاوگر، مدیر معامالت انرژی در شرکت میزوهو در نیویورک گفت: ایران روند 
صعودی قیمتها را آهسته خواهد کرد و فعاالن بازار در آستانه تعطیالت آخر هفته 
به دلیل احتمال اعالم توافق میان ایران و قدرتهای جهانی محتاطانه رفتار می کنند.

ایران و قدرتهای جهانی از آوریل در وین سرگرم مذاکره برای احیای برجام 
هستند و حصول توافق، رفع تحریمها علیه نفت ایران را بدنبال خواهد داشت.

یاوگر گفت: در آمریکا نگرانیهایی نسبت به ضعیف بودن تقاضا در تعطیالت 
روز یادبود وجود دارد.انتظار می رود بیش از 34 میلیون آمریکایی در فاصله ۲7 
تا 31 مه به تعطیالت بروند که این تعطیالت آخر هفته سرآغاز فصل رانندگی 
تابستانی است. اما قیمت هر گالن بنزین حدود 3.۰4 دالر است که گرانترین قیمت 

از سال ۲۰14 به این طرف است.
اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش ماهانه خود اعالم کرد تولید نفت 
خام در آمریکا از 9.8 میلیون بشکه در روز در فوریه، 14.3 درصد در مارس افزایش 
یافت و به 11.۲ میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت آمریکا در فوریه به دلیل 
سرمای شدید و یخ زدگی چاههای نفت و گاز 1.3 میلیون بشکه در روز کاهش 
پیدا کرده بود. افزایش 1.4 میلیون بشکه در روز تولید در مارس بزرگترین افزایش 

ماهانه از سال ۲۰۰۵ به این طرف محسوب می شود.
شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شمار دکلهای حفاری 
آمریکا در ماه مه برای دهمین ماه متوالی افزایش پیدا کرده است. شمار دکلهای 
حفاری نفت و گاز در هفته منتهی به ۲8 مه برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافت 
و با دو حلقه افزایش، به 4۵7 حلقه رسید که باالترین میزان از آوریل ۲۰۲۰ بود.

در این بین، منابع آگاه در اوپک پیش بینی کردند وزیران اوپک پالس با وجود 
احتمال افزایش عرضه ایران، با توجه به روند احیای تقاضا در نشست سه شنبه 
آینده احتماال به سیاست فعلی تسهیل تدریجی محدودیت عرضه پایبند می مانند.

بر اساس گزارش رویترز، وارن پاترسون، تحلیلگر موسسه ING گفت: بازارها 
احتماال قادر خواهد بود عرضه بیشتر نفت از سوی اوپک پالس به همراه افزایش 

تدریجی تولید ایران را جذب کنند.

یک کارشناس بازار مطرح کرد؛

بهیود اوضاع اقتصاد با اصالحات سیاسی و اجتماعی
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زیر نظر: محمد امامی

توتال انرژیز، نام جدید شرکت توتال 
گروه نفت و گاز فرانسوی توتال حمایت بیش از 9۰ درصدی سهامداران 
با برنامه اقلیمی این شرکت برای کاهش تدریجی انتشار کربن را کسب و رای 
مثبت آنها برای تغییر نام به »توتال انرژیز« را به عالمت تغییر رویکردش 

به سوی انرژی تجدیدپذیر دریافت کرد.
بعضی از سهامداران کارزاری را برای رد اهداف سبز توتال به دلیل 
کافی ندانستن آنها راه انداخته بودند که نشان دهنده طغیان فزاینده آنها در 
این بخش است. تقاضا برای سرعت گرفتن تغییر رویکرد شرکتهای نفت 
از سوختهای فسیلی هفته گذشته به نقطه عطف جدیدی رسید. یک دادگاه 
تا  را  کربن خود  آالیندگی  داد   دستور  داچ شل  رویال  به شرکت  هلندی 
سال ۲۰3۰ نسبت به سطح سال ۲۰19 به میزان 4۵ درصد کاهش دهد و 
اکسون موبیل با یک سرمایه گذار فعال بر سر سابقه خود در زمینه تغییرات 

اقلیمی به مبارزه پرداخت.
استراتژی اقلیمی توتال که بر اساس آن تا سال ۲۰۵۰ به سطح کربن 
این  ساالنه  نشست  در  سهامداران  درصد   91.88 سوی  از  شد  می  خنثی 

شرکت حمایت شد.
پاتریک پویانه، مدیرعامل و رییس هیات مدیره توتال گفت: تصور می 
کتم این نتیجه بهترین پاسخ به مفسرانی است که شورش سرمایه گذاران 
علیه این شرکت را پیش بینی کرده بودند و همچنین پاسخ به کسانی است 

که بیشتر به عنوان یک فعال و نه سهامدار عمل می کنند.
تغییر برند توتال که فورا اجرایی می شود با 99.88 درصد آرای مثبت 

حمایت شد.
در  گذاری  سرمایه  حال  در  بادی  و  خورشیدی  های  پروژه  با  توتال 

انرژیهای تجدیدپذیر است.
پویانه گفت: می خواهد توتال یک غول انرژی سبز شود اما اظهار کرد 
یک تغییر رادیکال تر مناسب نخواهد بود زیرا این شرکت به تامین مالی گذار 
از درآمدهای حاصل از سوختهای فسیلی به انرژیهای تجدیدپذیر نیاز دارد.

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده که اگر جهان می خواهد تا اواسط 
قرن جاری به انتشار کربن صفر برسد که روند بسیار سریعتر از روند مورد 
نظر تولیدکنندگان نفت از جمله توتال است، پروژه های سوخت فسیلی باید 

امسال متوقف شوند.
پویانه در نشست سهامداران اعالم کرد بدون پروژه های نفتی جدید، 
تولید جهانی نفت هر سال حدود چهار تا پنج درصد کاهش پیدا می کند. در 
حالی که انتظار می رود تقاضا برای نفت از سال ۲۰3۰ روند رو به کاهشی 
پیدا کند. بدون پروژه های جدید نفتی، به احتمال زیاد قیمت نفت به رکورد 

باالی جدیدی صعود خواهد کرد.
سرمایه  از  بعضی  و  غیردولتی  سازمانهای  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
گذاران علیه این رویکرد توتال که آن را کامال محافظه کارانه می دانند، 

صحبت کردند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

کاهش 65 درصدی معامالت نسبت به ماه مشایه سال99؛
بازار مسکن در رکود، قیمت ها رو به بهبود!

فعاالن بازار مسکن، یکی از پررونق ترین مقاطع خود را در حالی از دست 
دادند که حجم معامالت در اردیبهشت به حدود یک سوم ماههای مشابه رسید 

و قیمتها نسبت به اواخر سال گذشته ۵ درصد پایین آمد.
این روزها چهار بازار رقیب در ایران با ثبات نسبی همراه هستند. معامالت 
نوسان گیران در بازارهای ارز و طال به شدت کاهش یافته و بازار مسکن نیز 
در رکود به سر می برد. بورس نیز به روند نزولی خود که از اواسط سال گذشته 
شروع شده ادامه می دهد. همچنین بازار ارزهای دیجیتال پس از ریزهای اخیر 
بیت کوین و شکستن سطح 4۰ هزار دالر از رمق افتاده و به نوعی جو نگرانی 

بر این بازار حاکم شده است.
از طرف دیگر معامالت مسکن شهر تهران در دومین ماه از سال 14۰۰ 
کاهش ۶۵ درصد را در مقایسه با اردیبهشت پارسال به ثبت رساند. نرخهای 
قطعی هم پس از افت 3.1 درصد در فروردین ماه مجددا 1.8 درصد در اردیبهشت 
کاهش یافت تا متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۲8 میلیون و 79۶ 

هزار تومان برسد.
در حال حاضر حجم معامالت مسکن در تهران به 3938 واحد رسیده که 
در مقایسه با ماه قبل 88 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
۶۵ درصد کاهش یافته است. اردیبهشت سال گذشته با وجود اپیدمی ویروس 
کرونا 11 هزار و 31۰ معامله مسکن در تهران انجام شد. اردیبهشت 1398 نیز 
تعداد معامالت 1۲ هزار و 1۲8 فقره بود. در دو ماه ابتدایی امسال معامالت به 
حدود شش هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

۵۲ درصد کاهش نشان می دهد.
به نظر می رسد سفته بازان و فعاالن بازارهای غیرمولد در ایران به انتظار 
انتخابات ریاست جمهوری نشسته اند اما بعید است که تا شش ماه آینده اتفاق 
قابل توجهی در بازار مسکن رخ دهد. دومین ماه از سال جاری در حالی با رکود 

بازار مسکن و رسیدن معامالت به حدود یک سوم ماههای مشابه همراه بود که 
معموال اردیبهشت و خرداد، مقاطعی پررونق محسوب می شوند.

ریزش قیمت خانه در شمال پایتخت
اردیبهشت 14۰۰ در پنج منطقه پرتقاضا نرخ ماهیانه بین ۰.4 درصد تا 
۶.4 درصد پایین آمد و تنها در منطقه پنج 1.1 درصد باال رفت. در منطقه ۵ 
که باالترین تعداد معامالت را دارد قیمت هر متر خانه به طور متوسط 1/1 
درصد  افزایش یافت و به متری 3۶.۶ میلیون تومان رسید. در منطقه 1۰ که 
رتبه دوم معامالت را از آن خود کرد قیمتها ۰.۵ درصد افت کرد. در منطقه 4 
به عنوان سومین منطقه پرتقاضا قیمتها ۶.4 درصد پایین آمد و متری ۲9.4 
میلیون تومان شد. در منطقه ۲ که جایگاه چهارم را از نظر معامالت داشت 
نظر  از  را  پنجم  رتبه  که   7 منطقه  در  و  کرد  پیدا  کاهش  درصد   ۰.4 نرخها 
میزان معامالت داشت قیمت 4 درصد افت کرد و به ۲8.1 میلیون تومان در 

هر متر مربع رسید.
منطقه ۲۲ با ۲۶ درصد افت ماهیانه، رکورددار افت قیمت بود و هم اکنون 
هر متر مسکن در این منطقه به ۲۰ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان رسیده است. البته 
در منطقه ۲۲ با توجه به تعداد اندک معامالت )۵3 فقره( نوسانات شدید ماهیانه 

دستیابی به تحلیلی از وضعیت واقعی آن را دشوار می کند.
قیمتها در منطقه یک نیز به عنوان محدوده جذاب سوداگری 1۰ درصد 
افت کرد؛ به طوری که از متری ۶۶ میلیون و 8۰۲ هزار تومان در فروردین ماه 
امسال به ۶۰ میلیون و ۲11 هزار تومان در اردیبهشت ماه رسید. در حال حاضر 
نرخ پیشنهادی در محله های مختلف منطقه یک بر اساس موقعیت، امکانات و 
سن بنا از حدود 4۰ میلیون تومان شروع می شود و به باالی 1۰۰ میلیون تومان 
می رسد. حتی بعضی مالکان در منطقه یک قیمتهای کمتر از متری 4۰ میلیون 

تومان نیز برای واحدهای خود تعیین کرده اند.
ارزیابی اغلب کارشناسان درباره آینده بازار مسکن در سال 14۰۰ این است 
که نرخها به ثبات نسبی خواهد رسید و ممکن است با مقداری کاهش مواجه 
شویم. با توجه به خاصیت چسبندگی قیمتها در بازار مسکن ممکن است افت 
قیمتها چندان محسوس نباشد اما اگر تا دو سه سال آینده با توجه به نرخ تورم 

قیمت مسکن در ثبات نسبی باقی بماند حباب بازار تخلیه می شود.
قیمت هر متر مسکن در تهران ۲8.8 میلیون

اردیبهشت متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران 
۲8 میلیون و 8۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیب 1.8 درصد کاهش و ۶9.7 درصد افزایش دارد. تعداد معامالت نیز در 
این ماه معادل 3.9 هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد 

کاهش و در مقایسه با ماه قبل 88.1 افزایش را نشان می دهد.

خودروی  ر  ا ز با ز  ا بررسی ها 
جاری  هفته  روز  اولین  در  پایتخت 
قیمت  درصدی   1۰ افت  نشان دهنده 
خودروهای خارجی در مقایسه با ابتدای 

امسال است.
همچون  خودرو  بازار  روزها  این 
به  انتظار  شرایط  یک  در  بازارها  دیگر 
سر می برد. به سرانجام رسیدن برجام، 
و  تحریم ها  احتمالی  شدن  برداشته 
انتخابات آینده ریاست جمهوری، دالیلی 
است که بازار خودروهای خارجی را نیز 
با یک رکود و سکون همراه کرده است 
و همه به نوعی منتظرند ببینند باالخره 

نتیجه این اتفاقات چه خواهد شد.
سال  دو  یکی  در  که  حالی  در 
گذشته، قیمت گذاری خودروهای خارجی 
در نهایت به یک عامل اصلی یعنی نرخ 
ارز وابسته بود و دارندگان این خودروها 
آنها را متاثر از قیمت خودورهای داخلی 
افزایش  اما  می کردند،  ارزش گذاری 
دالر  نرخ  و  داخلی ها  قیمت  تدریجی 
قیمت  کاهش  از  مانع  نتوانست  هم 
چهارچرخ های خارجی شود و این روزها 

این خودروها با نرخی حدود 1۰ درصد 
کمتر از قیمت های ابتدای سال قیمت 

می خورند.
یکی از فعاالن این بازار می گوید: 
با وجود افت قیمت ها، اما همچنان خرید 

و فروش در کمترین مقدار خود است.
هفته های  در  بیان داشت:  وی 
گذشته و با حرکت نزولی آرام ارز، بازار 
مجدد در حال سر و شکل گرفتن بود، 
اما بعد از آن ثبات نرخ دالر و این روزها 
بازگشت آن به کانال ۲3 هزار تومانی، 
حالت  به  را  فروشندگان  و  خریداران 

انتظار فرو برده است.
انتخابات  گفت:  دیگری  بنگاه دار 
رییس  نظر  و  جمهوری  ریاست  آینده 
ت  ا د ر ا و درخصوص  ینده  آ دولت 
خودروهای خارجی می تواند بسیار مهم 
و تاثیرگذار باشد، هرچند تا مستقر شدن 
دولت آینده، روی کار آمدن کابینه جدید 
و در نهایت تصمیم خوشبینانه برای آزاد 
شدن مجدد واردات، دست کم تا 14۰1 

زمان بر خواهد بود.
وی در عین حال به سبقت چینی ها 

از دیگر رقبا در بازار ایران در این روزها 
روزه  همه  اکنون  افزود:  و  کرد  اشاره 
مونتاژی  خودروهای  از  رونمایی  شاهد 
قطع  به طور  که  هستیم  چینی  جدید 
مربوط به قراردادهایی از گذشته بوده، 
اما اگر از تحریم خارج نشده و سیستم 
عملیات بانکی به روال سابق بازنگردد، 
مشکل  به  نیز  خودروسازان  همین 

خواهند خورد.
به گفته برخی دیگر از کارشناسان، 
در صورت اجرایی شدن برجام، حتی اگر 
نرخ ارز پایین نیاید، از آنجایی که زمزمه 
بازار  به   ۲۰۲1 مدل  خودروهای  ورود 
ایران بر سر زبان ها می افتد، اثر روانی 

خود را خواهد داشت.
که  می دهند  احتمال  دیگر  برخی 
خارجی ها بخواهند بخشی از بدهی خود 
را به ایران در قالب کاالی تمام شده از 
جمله خودرو پرداخت کنند و همه اینها 
خودروهای  قیمت  کاهش  معنای  به 

موجود فعلی است.
حاکی  بازار  بررسی  حال،  این  با 
است فقط افرادی که نیاز به پول دارند 

نسبت به فروش خودروهای خود اقدام 
می کنند، این در حالی است که برخالف 
چانه زنی  قدرت  از  خریداران  انتظارها 
عمل  در  زیرا  نیستند،  برخوردار  الزم 
خودرو برای فروش بسیار اندک است.

تا  می کنند  پیش بینی  کارشناسان 
تصمیم گیری  کشور  به  خودرو  واردات 
از  بازار این دسته  و آزاد نشود، شرایط 

چهارچرخ ها به همین منوال باشد.
دستگاه  هر  گزارش،  این  بر  بنا 
مدل  کیلومتر  صفر  سانتافه  خودروی 
 9۰۰ و  میلیارد  یک  به  نزدیک   ۲۰17
میلیون تومان، هر دستگاه فولکس واگن 
تیگوان مشکی رنگ صفر کیلومتر مدل 
۲۰18 حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان، رنو تلیسمان صفر کیلومتر مدل 
 8۰۰ و  میلیارد  یک  به  نزدیک   ۲۰18
دسته  در  همچنین  تومان،  میلیون 
 ۲۰۰8 پژو  دستگاه  هر  مونتاژی ها 
سفیدرنگ مدل 98 صفر کیلومتر 83۰ 
میلیون تومان و هر دستگاه مزدا3 مدل 
98 کمتر از 87۰ میلیون تومان قیمت 

داشتند.

قیمت خودروهای خارجی رو به کاهش؛

فرجام بازار خودرو در انتظار برجام!
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مدیر  صادقی  رامین 
اردبیل  استان  صمت  کل 
رسبان  بانوان  با  نشست  در 
از  بدور  رسبان  بانوان  داشت:  اظهار 
مباحث سیاسی جهت انجام کارهای 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش 

کنند. 
رسانه  بانوان  اینکه  بیان  با  وی 
بالقوه  قابلیت  و  توانایی  استان  ای 
وارد  رسبان  بانوان  گفت:  دارند،  ای 
حوزه  در  و  نشوند  سیاسی  مباحث 
های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی 
که  چرا  کنند  ورود  ورزشی  هنری   ،
برکسی  ای  رسانه  بانوان  توانایی 

پوشیده نیست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اردبیل اضافه کرد: قطعا 
اقدامات  و  ها  فعالیت  مدت  دراز  در 
دیده خواهد  در جامعه  رسبان  بانوان 
شد و ماهم در برنامه های فرهنگی 
، ورزشی ، هنری و …. کمک حال 
این بانوان خواهیم بود تا بانوان بتوانند 
به اهداف خود که داشتن جامعه ای 
سالم و بانویی خوشحال است برسند.

مه  ا د ا ر  د همچنین  دقی  صا
خود  عملکرد  گزارش  به  نشست 
حاضر  درحال  فزود:  ا و  پرداخت 

 14۲ و  هزار  دارای  اردبیل  استان 
برداری  بهره  پروانه  با  واحد صنعتی 
سرمایه  اینکه کل  بیان  با  است.وی 
گذاری دراین واحدهای صنعتی 7۵ 
هزار میلیارد تومان با اشتغالزایی ۲۲ 
سهم  کرد:  تصریح  است،  نفر  هزار 
صنعت در استان اردبیل 9/۲7 درصد 

می باشد.
این مسئول اضافه کرد: همچنین 
برای  تاسیس  جواز  فقره   9۵۰ تعداد 
سرمایه  با  صنعتی  واحدهای  ایجاد 

و  تومان  میلیارد  هزار   4۵ گذاری 
نفر  هزار   1۵ اشتغالزایی  بینی  پیش 
صادر شده که 3۰۰ فقره آن وارد فاز 
عملیات اجرایی شدند و حداکثر تا ۲ 

سال آتی به بهره برداری می رسند.
صادقی بااشاره به اینکه در سال 
99 برنامه ها در 7 محور و 4۰ برنامه 
سال  در   : داد  ادامه  بود  شده  تدوین 
جهش تولید یکی از محورهای اصلی 
تجارت  و  معدن   ، صنعت  درسازمان 
ایجاد  و  گذاری  سرمایه   ، استان 

اشتغال در سه بخش صنعت ، معدن 
و تجارت بوده است که دراین بخش 
ها سال گذشته مجموعا برای 91۶1 

نفر اشتغال پایدار ایجاد شده است.
وی در ادامه به بخش صادرات به 
خارج از کشور نیز اشاره و بیان کرد: در 
1۲ ماهه سال گذشته حجم صادرات 
 ۲71 حدود  در  ارزش  نظر  از  استان 
میلیون دالر بوده است که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل ازنظر ارزش 

رشد 1۰8 درصدی داشته است.

مدیر کل صمت استان اردبیل: 

بانوان رسبان بدور از مباحث سیاسی وارد حوزه های فرهنگ ، هنر ، ورزش شوند 
ایثارگران  خاطرات  کتاب  تدوین  نامه  تفاهم  انعقاد 

آبفای اصفهان

تفاهم نامه تدوین کتاب خاطرات ایثارگران آبفای استان اصفهان 
میان حوزه هنری و آبفای استان اصفهان منعقد شد. 

بر اساس این تفاهم نامه حوزه هنری استان اصفهان در یک دوره 
زمانی چهار ماهه اقدام به جمع آوری، مصاحبه، پیاده سازی، تدوین و 
انتشار خاطرات حداقل ۲۵۰ نفر از رزمندگان، جانبازان و ایثارگران شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان خواهد کرد. 
در بخش دیگری از این تفاهم نامه همچنین کار جمع آوری اسناد 
و عکس ها و نگارش کتابی با عنوان نقش آبفای استان اصفهان در 

دوران دفاع مقدس پیش بینی شده است. 
فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  مراسم  این  برگزاری  آیین  در 
فعاالن  انقالبی  و  اعتقادی  اصفهان گفت: وظیفه ی سازمانی،  استان 
صنعت آبفا در اصفهان ایجاب می کند که خاطرات ایثارگران ثبت و 

به کتاب تبدیل شود.
هاشم امینی با بیان اینکه کتاب خاطرات ایثارگران در سه بخش 
در خصوص  کتاب  این  از  بخش  یک  داشت:  اظهار  شود  می  تدوین 
آبفای اصفهان در دوران  فعاالن صنعت  ایثارگری های  و  رشادت ها 
دفاع مقدس، بخش دیگر ویژه ی اشاعه فرهنگ و تبیین مکتب سردار 
سیلمانی در جهان اسالم و بخش سوم ویژه ی ایثارگری های سقایان 
در تامین و توزیع خدمات عادالنه آبفای اصفهان در بزنگاه های مختلف  

به مردم است.
وی ترویج فرهنگ ایثارگری در جامعه را بسیار حائز اهمیت برشمرد 
و اظهار داشت: با مستند سازی ایثارگری ها و جان فشانی های رزمندگان 
اسالم در دوران  هشت سال دفاع مقدس، می توان نقشه راهی برای 

آیندگان ترسیم کرد.
در ادامه این مراسم رئیس حوزه هنری استان اصفهان گفت: مستند 
سازی رشادت های ایثارگران در دوران هشت سال دفاع مقدس، مایه 

ی مباهات است که به بهترین شکل ممکن تدوین و تهیه می شود.
را  اصفهان  آبفای  ایثارگران  خاطرات  کتاب  مرادی  شاه  مجتبی 
بسیار  از ظرفیت  داشت: حوزه هنری  اظهار  و  برشمرد  کاری شایسته 
خوبی برای مستند سازی ایثارگری های فعاالن صنعت آبفا در زمینه 

های مختلف برخوردار است.

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده ای آشتیان:
ایمن  آشتیان-راهجرد  محور  از  دیگر  کیلومتر   10

سازی شد

و  حمل  و  راهداری  اداره  سرپرست   : نوروزی  حامد   _ مرکزی 
از محور  ایمنی 1۰ کیلومتر  ارتقای  از  نقل جاده ای شهرستان آشتیان 

آشتیان-راهجرد در قالب طرح راهداری محوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان مرکزی، صابر حسنی سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان آشتیان گفت: با توجه  به  شروع عملیات راهداری 
محوری از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، 1۲ نفر راهدار با  استفاده 
از ۶ دستگاه ماشین آالت راهداری با بکارگیری تمام توان عملیاتی خود 
در محورهای شهرستان آشتیان مشغول خدمت رسانی به کاربران جاده ای 

در قالب این طرح شده اند.
 وی اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، ضمن تسریع در پیشرفت 
فیزیکی اقدامات راهداری، تکمیل نواقص و ارتقای ایمنی شبکه ارتباطی 

راهها بصورت محور به محور است.
 سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آشتیان 
افزود: طرح های راهداری محوری، شامل ساماندهی انواع تابلو و عالئم، 
ساماندهی گاردریل ها، رفع نقاط پرحادثه و اصالح مقاطع مستعد حادثه، 
لکه گیری رویه آسفالتی، اصالح شیب شیروانی، ترانشه برداری، پاکسازی 
و تسطیح حریم قانونی راه، شانه سازی و بسیاری اقدامات مشابه دیگر 
است که با اجرای آنها شاهد افزایش ضریب ایمنی راه ها، کاهش تصادفات 

جاده ای و تلفات ناشی از آن خواهیم بود.
 وی خاطرنشان کرد: در نیمه نخست اردیبهشت ماه سال جاری 
در 1۰ کیلومتر پایانی محور آشتیان - راهجرد )از کیلومتر 3۰ تا 4۰( 
اقداماتی ازجمله، تسطیح حریم راه و اصالح شیب شیروانی، شانه سازی، 
تعریض شانه و اصالح افتادگی شانه راه با حجم عملیات خاکی بیش از 
1۰ هزار متر مکعب )خاکبرداری، خاکریزی و تسطیح(، احداث دو دستگاه 
پارکینگ خاکی برای توقف خودروها با حجم عملیات خاکی بیش از ۲ 
هزار متر مکعب، آشکار سازی پل زیرگذر راه آهن در کیلومتر 38 از دو 
طرف با نصب عالیم ایمنی )8۰ مترمربع(، تعمیر و رنگ آمیزی پایه 
تابلوها و تجهیزات ایمنی منصوبه، اصالح و نصب انواع تابلو اخطاری، 
انتظامی و اطالعاتی در محدوده مذکور به تعداد بیش از 1۵۰ عدد، تعمیر 
و بازسازی و رنگ آمیزی هندریل و اجرای رادیه و برید و تعریض دو 

دستگاه پل آبرو اجرایی شده است.

با اعزام اکیپ های نظارتی شرکت توزیع برق گیالن اجرا 
شد:

و  ادارات  مصارف  در  محدودیت  اعمال  مانور 
دستگاه های اجرایی استان

هنرمند مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گفت: 
و  کشور  برق  نیروگاههای  در  تولید  شدید  های  محدودیت  به  باتوجه 
برخی مشکالت ازجمله کاهش بارش ها و کاهش میزان تولید برق در 
افزایش زودرس دمای هوا و باال رفتن مصرف  نیروگاههای برقابی و 
برق درکل کشور ، مدیریت مصرف در فصل گرم پیش رو بیش از هر 

زمان دیگر ضروری است .
وی اضافه کرد: طی سالیان اخیر پیک مصرف کل کشور در روز 
اتفاق می افتد و مدیریت مصرف برق طی ساعات پیک یعنی 13 تا 18 
کامال حیاتی است تا از وقوع خسارات احتمالی از جمله خاموشی های 

طوالنی مدت جلوگیری شود.
هنرمند خاطرنشان کرد: یک از راههای مهم مدیریت مصرف در 
پیک روز ، پایش مصرف ادارات و دستگاههای اجرایی است تا بتوان از 
این مجرا پایداری برق تمامی مشترکین تامین شود و از این رو و عطف 
به دستورالعمل های ارسالی از سوی شرکت وزارت نیرو و شرکت توانیر، از 
ساعت یازده روز 1۵ اردیبهشت مانور اعمال محدودیت در مصارف ادارات 
و دستگاه های اجرایی استان، با اعزام اکیپ های نظارتی از شرکت توزیع 
برق گیالن به اجرا درآمد و دستگاه ها و ادارات مذکور ملزم به کاهش 
۵۰ درصدی مصرف برق خود در ساعت اداری نسبت سال گذشته و 

کاهش 1۰ درصدی در خارج از ساعت اداری شدند.
وی تاکید کرد : با اجرای این مانور نسبت به مدیریت بار مصرفی با 
تعدیل روشنایی و خارج کردن مصارف برقی غیر ضروری دستگاه های 
اجرایی )دخیل در مانور( اقدام شد و نتیجتًا با کاهش 41% از مصارف 
برق، دیماند مصرفی آنها از 3.9 کیلووات به ۲.3کیلووات کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن
مدیریت مصرف خاموشی ها را کاهش می دهد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گفت نیروگاههای 
برق کشور به هم پیوسته است و از مجموعه نیروگاهها برق کل کشور 
تامین می شود اگر مشکلی در یک نقطه ای از کشور ایجاد شود برق 

کل کشور از مدار خارج و قطع می شود. 
با برشمردن علل بروز مشکالت گفت :  محمد اسماعیل هنرمند 
کم آبی وکاهش آب پشت سدها ،رشد مصرف ، کاهش میزان تولید برق 
در نیروگاههای برق آبی،استفاده غیر قانونی رمز ارز ها، افزایش زودرس 
دمای هوا و باال رفتن مصرف برق در کل کشور منجر به اعمال خاموشی 

های ساعتی شده است .
هنرمند گفت : سهم خاموشی در هر استان براساس ۲۰درصد پیک 

مصرف  همان استان تعیین شده است 
وی افزود در اردیبهشت ماه امسال در استان گیالن با افزایش 1۰ 
درصدی رشد مصرف رو به رو شدیم که در مقایسه با سال گذشته میزان 
این رشد در کشور ۲۰ درصد بود و در تیرماه سال گذشته درگیالن این 

رشد ۵ درصد بود
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن افزود: در استان 
گیالن بیش از 3۰ مورد رمز ارزهای غیر مجاز و غیرقانونی با  بیش از 
4 هزار و ۵7۲ دستگاه کشف شد که با4 میلیون کیلووات ساعت مصرف 
وزارت  به  خسارت  تومان  میلیارد   3۰ بر  بالغ  رقمی  برق،  قانونی  غیر 
نیرو وارد کردند با شناسایی رمز ارز های غیر مجاز و اعمال مدیریت 
مصرف و همراهی مردم  می توانیم تابستان کم مشکل یا بی مشکلی 

را سپری کنیم.
وی اضافه کرد :سرقت تجهیزات یکی دیگر از مشکالت است سال 
گذشته علی رغم همکاری های بسیار خوب نیروی انتظامی. بسیج و 
مردم همیشه همراه ۲۰میلیارد تومان  از تجهیزات نیروی برق استان 
گیالن  درسال 99به سرقت رفت که جایگزینی این تجهیزات زمان بر 
و هزینه بر است لذا از مردم خوب استان گیالن می خواهم که هر گونه 
موارد مشکوک را اطالع رسانی کنند تا شاهد کاهش مشکالت باشیم  

رئیس اداره  اوقاف اصفهان خبر داد 
ثبت نام مسابقات قران اوقاف در شهرستان اصفهان از 

مرز ۳50 نفر گذشت 
مرحله  در  نفر  از  3۵۰  بیش  نام  ثبت  از  بیدرام   االسالم  حجت 
شهرستانی چهل و چهارمین  دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در 

اصفهان تاکنون  خبر داد. 
به گزارش امور فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان  اصفهان  
حجت االسالم  روح اهلل بیدرام اظهار کرد: ثبت نام مرحله شهرستانی 
چهل و چهارمین  دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف 
و امور خیریه از13 اردیبهشت ماه آغاز شده  و به ادارات، مؤسسات و 

جامعه قرآنی اطالع رسانی الزم انجام گردیده است 
 رئیس اداره اوقاف  وامور خیریه اصفهان  ادامه داد: مهلت ثبت 
نام در آزمون قرآن کریم در 13خردادماه پایان  می باید و تاکنون  بیش 
از 3۵۰ نفر از جامعه قرآنی استان اصفهان  در سایت چهل و چهارمین  

دوره مسابقات قرآن کریم ثبت نام کردند.
 وی بیان کرد: همه کسانی که مایل به شرکت در مسابقات قرآن 
کریم هستند  الزاماً باید در سایت مسابقات ثبت نام کنند واگر احیانا شرایط 
ثبت نام ندارند به اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان اصفهان  مراجعه 
یا با شماره ۰91۰3۲۵4۰8۲ تماس حاصل نمایند و ثبت نام انجام دهند 
 حجت االسالم بیدرام با اشاره به وجود رشته های مختلف اعم 
و  تفسیر  پنج جزء، حفظ 1۰ جزء، حفظ کل،  تحقیق، حفظ  ترتیل،  از 
استقبال   بیشترین  کنون  تا  گفت  مسابقات  از  دوره  این  در  دعاخوانی 
برای شرکت در مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات داوطلبین رشته 

های ۵ و1۰ جز هستند 
 رئیس اداره  اوقاف و امور خیریه شهرستان  اصفهان  خاطرنشان 
کرد: امسال مسابقات شهرستانی به صورت منطقه ای برگزار می شود تا 
ضمن افزایش کیفیت سطح مسابقات، در هزینه ها نیز صرفه جویی  گردد.

شهردار شاهرود:
شهروند سالم، محور توسعه است

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه ارتقای سالمت جسمی و روانی 
شهروندان با ایجاد فضاهای مناسب ورزشی در سطح شهر امکان پذیر 

است، گفت: شهروند سالم ، محور توسعه است.
مدیریت  که  مطلب  این  بیان  ضمن  علی  محمد  حاجی  علیرضا 
شهری نقش ورزش را در چهار چوب کارکردهای اجتماعی می داند 
افزود:  کرد،  نخواهد  فروگذار  تالشی  گونه  هر  از  این خصوص  در  و 
حمایت این نهاد از تیمهای ورزشی، ارتقای سالمت و روحیه با نشاط 
اولویت های مدیریت  از  جوانان شهر را به دنبال دارد که این هدف 

شهری در شاهرود است.
وی با بیان این مطلب که ارزان بودن ورزش نشاط شهروند و در 
نتیجه نشاط شهر را به دنبال خواهد داشت، ابراز داشت: اگر همه بتوانند 

به راحتی ورزش کنند سالمت و نشاط جامعه تامین خواهد شد.
شهردار شاهرود  توجه به ورزش همگانی را یکی از ضرورتهای 
شهری دانست و عنوان داشت: ارتقای سطح نشاط شهروندان به گونه 
ای باشد که زمینه هایی برای ایجاد فضای بروز خالقیت ها و بهره مندی 
از استعدادهای شهروند فراهم شود و این امر در دستور کار شهرداری 

قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان اردبیل، در برنامه گفتگوی 
ضمن  سبالن  شبکه  از  خبری  ویژه 
عذرخواهی از مردم استان در خصوص 
قطعی برق در روز های اخیر گفت: از 
آنجایی که شبکه تولید برق یک شبکه 
بهم پیوسته و مرتبط است، برخی  از 
منجر  تولید  بخش  در  ها  محدودیت  
به مدیریت اضطراری بار در استان و 

کشور شده است
افزایش  دلیل  به  گفت:  قدیمی 
افزایش مصرف در  تبع آن  به  دما و 
تمام بخش های مصرف و هم چنین 
کاهش  و  آسمانی  نزوالت  کاهش 
میزان تولید نیروگاههای برق – آبی 
را  پراکنده  های  خاموشی  ؛  کشور 
روز 1 خرداد در برخی مناطق استان 
شاهد بودیم و از روز ۲ خرداد برنامه 
های مدیریت اضطراری بار در سایت 
شرکت توزیع برق استان ،خبرگزاری 
و  برق  توزیع  شرکت  کانال  و  ها 
استان  های  مخاطب  پر  های  کانال 
های  استانی  هم  اطالع  اختیار  در 
ریزی  برنامه  تا  گرفته  قرار  عزیز  

های الزم را انجام دهند . وی افزود: 
ذخیره  امسال  بارش های  به  توجه  با 
آب نیروگاه های برقابی  با کاهش 34 
درصدی همراه بوده است که این نیز 

یکی از عوامل خاموشی می باشد .
استان  برق  توزیع  عامل  مدیر 
را  اخیر  خاموشی های  دیگر  عامل 
رمز  دستگاه های  یا  ماینر ها  وجود 
خواستار  و  کرد  عنوان  دیجیتال  ارز 
همکاری مردم در شناسایی این مراکز 

غیر مجاز شد .
 ۲۲ افزایش  به  اشاره  با  قدیمی 

در  کشور   برق  مصرف  درصدی 
مقایسه با سال گذشته، گفت: افزایش 
یک درجه ای متوسط دما در کشور 
حدود 1۰۰۰ مگاوات به بار سراسری 
باعث  دما  افزایش  این  و  افزاید  می 
و  شده  کشور  در  خشکسالی  بروز 
کشاورزی  های   پمپ  شده  موجب 

زودتر وارد مدار شوند.
در ادامه حسین قدیمی با اشاره 
به لزوم صرفه جویی در ادارات اظهار 
دستگاههای  مسوالن  کلیه  داشت: 
 ۵۰ کاهش  موظفند  استان  اجرایی 

درصدی مصرف انرژی از ساعت 11 
لغایت پایان وقت اداری و کاهش 9۰ 
درصدی در غیر ساعات اداری را در 
دستور کار خود قرار دهند و از آماده 
به کار بودن دیزل ژنراتورها ی ادارات 

خود اطمینان یابند .
قدیمی به تشریح طرح تشویقی 
برق امید پرداخته و گفت: مشترکان 
به  را  خود  مصرفی  برق  که  خانگی 
کمتر از 1۰۰ کیلووات ساعت برسانند 
که  استان  شمالی  شهرهای  در  و 
محسوب  گرمسیری  شهرهای  جزو 
کیلووات   1۵۰ از  کمتر  به  شوند  می 
ساعت برسانند، مشمول تخفیف 1۰۰ 
درصدی خواهند شد و همچنین هزینه 
برق مشترکان پر مصرف 1۶ درصد 

افزایش پیدا خواهد کرد.
خصوص  در  یان  پا در  وی 
برق  مصرف  مدیریت  راهکارهای 
المپ  یک  کردن  خاموش  افزود: 
برق  مشترکین  از  یک  هر  توسط 
حداقل باعث کاهش مصرف به اندازه 
مگاواتی   1۲۰۰ بزرگ  نیروگاه  یک 

خواهد شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

افزایش یک درجه ای متوسط دما در کشور حدود 1000 مگاوات 
به بار سراسری می افزاید 

اشاره  با  معاون خدمات شهری 
حوزه  در  سازی  فرهنگ  اینکه  به 
گمشده  ی  ا حلقه  چون  ند  پسما
محسوب می شود ، گفت:از آنجا که 
آموزش اصلی باید از سوی اهل فن 
دستورالعملی  ایجاد  لذا   ، انجام شود 
شهروندان  آموزش  منظور  به  جامع 

حائز اهمیت است.
بیان  با  اسماعیلی  عرب  امیر 
را  مردمی  مشارکت  چنانچه  اینکه 
را  زباله  تولید  توانیم  جذب کنیم می 
کاهش دهیم، افزود: بررسی الگوهای 
و  نقش  جهان،  کشورهای  مشارکتی 
اهمیت مشارکت مردمی در مدیریت و 
تصمیم گیری شهری را بیش از پیش 

روشن می سازد.
مدیران  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
رکت  مشا جلب  به  ید  با شهری 
توجه  شهر  مدیریت  در  شهروندان 
ابراز داشت: در شرایط کنونی  کنند، 
برای حل مسائل شهری به همکاری 

نیازمندیم  شهروندان  مشارکت  و 
گسترده  مشارکت  راستای  در  لذا  و 
شهروندان در امور شهری به ارگان 
آموزش  تا  نیازمندیم  هایی  پایگاه  و 
بزارهای  ا طریق  ز  ا شهری  های 
ساختار  با  منطبق  و  موثر  آموزشی 

اجتماعی انتقال یابد.

معاون خدمات شهری ضمن این 
آموزش  اصول  از  برخی  که  مطلب 
تامین آگاهی  های شهروندی شامل 
زمینه  شهروندان،  های  مهارت  و 
سازی به منظور جلب مشارکت اجتما 
عی است، اظهار داشت: آموزش های 
انسان  دینی،  های  آموزه  بر  مبتنی 

بر  تاکید  شناختی  ارزش  و  شناختی 
گروه سنی، تاکید بر ارتقای مشارکت 
شهری  هویت  ارتقای  و  اجتماعی 
آموزشی  اصول  در  باید  شهروندان 

مورد توجه قرار گیرد.
عرب اسماعیلی با اشاره به اینکه 
تفکیک از مبدا نیازمند انگیزه سازی در 
شهروندان است ، بیان داشت: در رابطه 
با آموزش شهروندان به منظور کاهش 
حجم تولیدات زباله ای و تفکیک از 
اصولی  های  ریزی  برنامه  باید  مبدا 

صورت گیرد.
ایجاد  به  ناظر  فرهنگ،  ایجاد 
رفتار است و ما باید به دنبال رفتار 
در شهروندان باشیم به همین منظور 
نه  شهرداری،  فرهنگی  معاونت  نه 
خدمات شهری و نه سازمان مدیریت 
امر  این  پس  از  تنهایی  به  پسماند 
نیازمند  مهم  این  و  آیند  نمی  بر 
کت  ر مشا جلب  ضمن  همفکری 

است. مردمی 

معاون خدمات شهری:

فرهنگ سازی حلقه ای گمشده در حوزه پسماند محسوب می شود

حسینی نماینده کارگروه رسانه رسبان در دیدار 
استان  تجارت  و  معدن  و  صنعت  مدیر  صادقی  با 
اردبیل یکی از مهم ترین مواردی که توسعه یافتگی 
را تحت تأثیر قرار می دهد، امکان دسترسی زنان 

مانند مردان به احساس امنیت است.
وی افزود: پیش نیاز هرگونه توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی احساس امنیت و به 
امنیت  احساس  از  آگاهی  است.  زنان  امنیت  ویژه 
ساکنان یک جامعه نقش مؤثری در شناخت چالش 
ها و ارائه راهبردهای توسعه ای در آن جامعه دارد.

حسینی بیان کرد: با این حال بانوانی که از ابتدا 
برای روزنامه نگاری و انجام رسالت خود وارد گود 
شده اند، می مانند و به تالش خود ادامه می دهند که 
نمونه های آن اکنون در رسانه های استان وجود دارد. 
کارگروه رسانه رسبان، در صدد هست توجه به 
الگوسازی در کنار توانمندسازی برای بانوان رسانه در 
جهت ایجاد ارتباط مؤثر و قوی میان خبرنگاران بانو 
و مسئوالن استان، نابرابری جنسیتی در بازار کار، 
نبود امنیت شغلی برای بانوان و عدم بیمه چه در 
حوزه کار خبر و جلوگیری استفاده از زنان به عنوان 

نیروی کار ارزان قیمت ورود کرده در جهت احقاق 
حقوق قانونی بانوان قدم بردارد.

نماینده کارگروه رسبان اردبیل گفت: در تالشیم 
تا در  برنامه ریزی شده است، اجرا کنیم  آنطور که 
اشتغال، کیفیت و بهبود بهداشت و آموزش  بحث 
باشیم. پیشرفت  شاهد  فرهنگی  و  اجتماعی   های 

حسینی در پایان به نقش کلیدی زنان در رسانه ها 
راه  به چالش های سد  اگر  و گفت که  نمود  اشاره 
خبرنگاران زن رسیدگی صورت نگیرد، کمرنگ شدن 

نقش زنان در رسانه ها ابراز نگرانی کرد.

پروین حسینی نماینده کارگروه رسانه رسبان اردبیل 
تشکیل کارگروه رسبان در تامین امنیت اجتماعی و چالش های پیشروی بانوان رسانه ای می باشد

اداره  مراتع  اداره  رئیس  ولیئی  ابوالفضل  سید 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان گفت: در سال 
1399  عملیات بیولوژیک ، بیومکانیک و مدیریتی در 
مراتع شامل بذرکاری، کپه کاری، بذرپاشی ، ذخیره 
و  قرق  و  ،حفاظت   ) کنتورفارو   ( آسمانی  نزوالت 
تبدیل  دیمزارهای کم بازده در سطح ۲97۵ هکتار با 
پیشرفت فیزیکی 1۰۰ درصد با اعتبار شش میلیاردو 
سیصد میلیون ریال اجرا شد. در همین راستا 1۲۰ 

دستگاه آبشخور بهداشتی دام تهیه وبه مرتعداران 
استان تحویل گردید.

بخش  بیولوژیک  عملیات  داشت:  اظهار  وی 
اعتبارات صندوق توسعه ملی در 8  از محل  مرتع 
استفاده  با  مرتعی  عرفی  سامان   3۶ و  شهرستان 
قره  سالسوال،آگروپایرون،  فستوکا،  مرتعی  بذور  از 
های  گونه  و  کوهی  درمنه  دشتی  درمنه   ، یونجه 
گیاهان دارویی شامل باریجه،آنغوزه ،وشق و بادام 

کوهی اجرا شد.
ولیئی با بیان اینکه با اتمام عملیات بیولوژیک 
قرق  سال   ۲ مدت  به  حداقل  نظر  مورد  مناطق 
خواهد شد، افزود: این کار با هدف اصالح ، احیاء 
توان  افزایش  و  مرتعی  گیاهان  پوشش  توسعه  و 
و  مرتعداران  نیاز  مورد  علوفه  تولیدی  پتانسیل  و 
در  دارویی  گیاهان  رویشگاههای  احیای  همچنین 

مراتع  اجرایی گردیده است.

عملیات بیولوژیک در ۲9۷5 هکتار از مراتع استان سمنان اجرا شد
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گاز  مدیرعامل شرکت 
و  هزار   ۲۰7 گفت:  ایالم 
 99 سال  در  خدمت   ۲۲8
از طریق میز خدمت شرکت گاز این 
استان انجام شده که 83 درصد آنها به 
شکل غیر حضوری انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
شمس  عباس  یالم،  ا ستان  ا ز  گا
اللهی  اظهار داشت: از مجموع کل 
سال  در  استان  گاز  شرکت  خدمت 
خدمت   4۶8 و  هزار   187 گذشته 
الکترونیکی  و  غیرحضوری  بصورت 
بصورت  خدمت   7۶۰ و  هزار   19 و 
جامعه  مختلف  آحاد  به  حضوری 
شهری و روستایی و سایر مراجعین 

ارائه شده است.
وی با بیان اینکه این خدمات از 
طریق سامانه جامع اینترنتی ارتباط با 
مشتریان )crm(، وب سایت اینترنتی، 
اپلیکیشن  ساعته،   ۲4 گویای   تلفن 
تلفن همراه، سیستم پیامکی و مراجعه 
حضوری انجام شده است، افزود: طی 
نظرسنجی بیش از 83 درصد خدمات 
و  حضوری  غیر  بصورت  شده  ارائه 

الکترونیکی بوده  است.
با  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
انتقاد  شامل  این خدمات  اینکه  بیان 

و  ثبت  کنتور،  شماره  ثبت  تلفنی، 
مشترکان،  یات  شکا به  رسیدگی 
دریافت آخرین قبض، شکایات تلفنی، 
استعالمات و غیره بوده است، یادآور 
غیرحضوری،  خدمات  بر  عالوه  شد: 
خدمت   7۶۰ و  هزار   19 از  بیش 
ارائه  هدف  جامعه  به  نیز  حضوری 

شده  است.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
خدمت  میز  ینکه  ا بیان  با  یالم  ا
خدمات  در  شرکت  این  الکترونیکی 
رسانی فعال است، تصریح کرد: بدلیل 

از  جلوگیری  و  کرونا  ویروس  شیوع 
حضوری  مراجعه  از  ناشی  تجمعات 
و رعایت پروتکل های بهداشتی، میز 
این مجموعه  در  الکترونیکی  خدمت 
فعال شده است تا ارباب رجوع بدون 
به  غیرضروری  ترددهای  به  نیاز 
راحتی بتوانند مشکالت خود را مطرح 

و پیگیری کنند.
داد: شرکت  ادامه  اللهی  شمس 
گاز استان همچنین از طریق راه اندازی 
مشتریان  با  رتباط  ا جامع  سامانه 
لکترونیکی  ا صورت  به   )crm (

http://crm.nigc- آدرس  به 
ilam.ir به کلیه مشترکان بصورت 

غیرحضوری خدمات ارائه می کند.
وی ادامه داد: در راستای توسعه 
خدمات  و  الکترونیکی  خدمت  میز 
دهی غیرحضوری سامانه جامع ارتباط 
مختلف  طریق  پنج  از  مشتریان  با 
وب   ،CRM اینترنتی  سامانه  شامل 
سایت شرکت، سامانه پیامکی، تلفن 
گویای ۲4 ساعته و اپلیکیشن اندروید 
دهی  خدمات  به  اقدام  همراه  تلفن 
ارباب  و  مشترکین  به  غیرحضوری 

رجوع می کند.
انجام  کرد:  تاکید  الهی  شمس 
خدمات بصورت غیرحضوری عالوه بر 
صرفه جویی در زمان، تسریع در انجام 
و پیگیری امور، دقت در انجام خدمات، 
کاهش هزینه و تردد حضوری برای 
رضایتمندی  ایجاد  سبب  مشترکان، 

برای این مجموعه می گردد.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
مذکور  سامانه  در  کرد:  اضافه  ایالم 
14۲ خدمت شامل دریافت و پرداخت 
مک،  پیا ت  ر بصو قبض  نالین  آ
انتقاد،  شکایات،  استعالم،  درخواست 
قابل  استعالمات  به  پاسخ   ، پیشنهاد 

انجام است.

مدیرعامل شرکت گاز ایالم عنوان کرد :

8۳ درصد خدمات شرکت گاز ایالم غیر حضوری است
رشد 20۹درصدی سودآوری »شاراک«

شامل  شرکت  اصلی  محصوالت   : نوروزی  حامد   _ مرکزی 
پلی پروپیلن و انواع پلی اتیلن ها است که در بازار های داخلی و صادراتی 

به فروش می رسد.
به گزارش روابط عمومی، شرکت پتروشیمی شازند در سال مالی 
منتهی به پایان اسفندماه 1399 و بر اساس صورت های مالی حسابرسی 
نشده، موفق به کسب سود خالص 34 هزار و ۲41 میلیارد ریالی شده است.

این سود نسبت به سال مالی گذشته از آن رشد محسوس و قابل توجه 
۲۰9 درصدی را نشان می دهد. رشد نرخ های فروش که منجر به افزایش 
محسوس حاشیه سود عملیاتی شرکت در سال گذشته شده، علت اصلی 

این جهش سودآوری در این شرکت است.
حاشیه سود عملیاتی شرکت درحالی که در سال های اخیر به طور 
متوسط بین 1۲ تا 1۵ درصد بوده، در سال گذشته و با توجه به رشد قیمت 
محصوالت شرکت به بیش از 31 درصد رسیده و حاشیه سود عملیاتی 

شرکت بیش از 1۰۰ درصد رشد را تجربه کرده است.
جمع درآمد های عملیاتی شرکت به 111 هزار و 49۲ میلیارد ریال 
رسیده که ۶4 درصد بیشتر از سال گذشته است. مقادیر فروش شرکت 
به 87۵ هزار تن رسیده که 37 هزار تن بیشتر از مقادیر فروش در سال 

1398 است.
پلی اتیلن ها  انواع  و  پلی پروپیلن  شامل  شرکت  اصلی  محصوالت 
است که در بازار های داخلی و صادراتی به فروش می رسد. متوسط نرخ 
پلی پروپیلن داخلی و پلی اتیلن سنگین صادراتی در سال گذشته معادل 

۲19.4 و 199.۵ میلیون ریال در هر تن بوده است.
نرخ این دو محصول در حال حاضر و بر اساس گزارش عملکرد 

فروردین ماه معادل 419 و 3۲1 میلیون ریال به ازای هر تن است.
در سال گذشته، این شرکت سود تسعیر ارز را به مبلغ ۲.۶۰۰ میلیارد 

ریال در بخش سایر درآمد های عملیاتی ثبت و شناسایی نموده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:
پاالیشگاه گاز ایالم 10 مگاوات برق

 به شبکه سراسری تزریق کرد

به  عمل  راستای  در  گفت:  ایالم  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
مسئولیت های اجتماعی و با توجه به کمبود ظرفیت تولید برق در کشور 
و خاموشی های مکرر ایجاد شده برای هموطنان، پاالیشگاه گاز ایالم 
نسبت به تزریق 1۰ مگاوات ظرفیت مازاد خود به شبکه سراسری اقدام 

کرده است.
»دکتر روح اله نوریان« اظهار داشت: این واحد صنعتی در طول 
چند سال گذشته به منظور جلوگیری از خاموشی استان، برق مازاد تولیدي 

نیروگاه هاي پاالیشگاه را به شبکه سراسری تزریق کرده است.
وی افزود: سال گذشته نیز با توجه به نیاز شبکه سراسری و در 
شرایطی مشابه، پاالیشگاه گاز ایالم توانسته است در مجموع بالغ بر 4۲ 

هزار مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری تزریق کند.

پیشرفت پروژه های احداث جاده کمربندی و زیرسازی 
رمپ و لوپ تقاطع غیر همسطح در بندر امام خمینی)ره( 

شتاب می گیرد
با افزوده شدن بیش از 4۶9 میلیارد ریال به اعتبارات پروژه های 
خوزستان  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  اجتماعی  مسئولیت های 
روند پیشرفت فیزیکی پروژه  احداث جاده کمربندی بندر امام خمینی)ره( 
شتاب  همسطح  غیر  تقاطع  لوپ  و  رمپ  زیرسازی  پروژه  و  آبادان  به 

بیشتری گرفت.
عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر 
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( با اشاره به احداث پروژه های 
عام المنفعه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و خدمات رسانی به 
منطقه، بیان داشت: با هدف تقویت روند پیشرفت این پروژه ها و جلوگیری 
از تاثیر مشکالت ناشی از نوسانات اقتصادی با موافقت سازمان بنادر و 
دریانوردی در مجموع مبلغ 4۶9 میلیارد ریال به اعتبارات این دو پروژه 
پروژه ی  دو  مطلوب  پیشرفت  به  اشاره  با  دریس  مهندس  شد.  افزوده 
مسئولیت اجتماعی این اداره کل  طبق برنامه زمان بندی شده  اظهار 
امیدواری کرد: با همت عوامل اجرایی از جمله پیمانکاران پروژه های مذکور 
و مدیریت و نظارت مستمر کارشناسان این اداره کل ضمن رفع موانع 
پیش رو، شاهد تکمیل و به ثمر رسیدن این پروژه های مهم و کم سابقه در 
سال جاری باشیم و با تکمیل آنها بخش عمده ای از مشکالت شهروندان 
بندر امام خمینی)ره( در زمینه ی عبور و مرور وسائط نقلیه سبک و سنگین 

و فرسودگی معابر شهری برطرف  شود.
یادآور می شود پروژه های احداث تقاطع غیرهمسطح راه آهن و احداث 
بر 14۰4  بالغ  ارزشی  با  بندرامام خمینی)ره(  به  آبادان  جاده کمربندی 
میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی با رویکرد عمل 

به مسئولیت های اجتماعی از اردیبهشت ماه سال 98 آغاز شده است.

روسیه بزرگترین صادر کننده ی گندم جهان
روسیه با صادرات بیش از ۴0 میلیون تن گندم رکورد 

تاریخی را ثبت می کند
سیاست این کشور در سال های گذشته به تصاحب قدرت بزرگ در 

تولید محصوالت اساسی از جمله گندم تبدیل شده است.
روسیه  گندم  پژوهش سووکون، حجم صادرات  مرکز  گزارش  به 
در سال ۲۰۲۰-۲۰۲1 به رکورد تاریخی ۲۰17-۲۰18 نزدیک می شود.

کارشناسان این مرکز پژوهشی با پیش بینی افزایش ۲.۵ درصدی 
نسبت به گذشته و ارزیابی یک میلیون تنی افزایش صادرات، کل صادرات 
گندم روسیه در سال جاری را 4۰.8 میلیون تن تخمین می زنند که این 

رقم نسبت به 4۰.9 میلیون تن سال ۲۰17-۲۰18 نزدیک شده است.
طی سال های گذشته سیاست روسیه افزایش تولیدات محصوالت 
کشاورزی به ویژه گندم بوده، این پیشرفت در دوره ریاست جمهوری پوتین 
به شدت بیشتر شده است. میزان تولید گندم این کشور از 1۰۰ میلیون تن 
فراتر رفته و این کشور را از واردکننده در دوران اتحاد جماهیر شوروی 

به صادرکننده در حال حاضر تبدیل کرده است.
این گزارش می نویسد؛ میزان عرضه جو و ذرت به ترتیب 4.9 و 
3.9 میلیون تن کاهش یافته است. حجم کل صادرات غالت، حبوبات 
و محصوالت فرآوری آن ها حدود ۵1.۲ میلیون تن بوده که نسبت به 
دوره قبل 4 دهم میلیون تن افزایش دارد.براساس این گزارش طی ۶ 
سال گذشته حجم کل تولید روسیه در بخش کشاورزی ۲۰ درصد رشد 
کرده و این کشور بیش از نیمی از بازار گندم جهان را در سال های اخیر 
مدیریت می کند و به بزرگترین صادرکننده گندم در جهان تبدیل شده است.

به لطف قیمت های جذاب و تولید مناسب از اوایل سال ۲۰۰۰، سهم 
روسیه در بازار گندم جهان چهار برابر شده است در سال ۲۰19-۲۰18 

روسیه 3۵.۲ میلیون تن گندم به بازار های جهان صادر کرد.

مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خوزستان خبر داد: 

۳10 تعاونی تولیدی کشاورزی در چند استان کشور فعال شدند
ی  م ها نظا فتر  د کل  یر مد
تعاون  مرکزی  سازمان  بهره برداری 
بازدید  حاشیه  در  ایران  روستایی 
خبرنگاران از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری 
خوزستان خبر داد: 31۰ تعاونی تولیدی 
کشاورزی در چند استان کشور فعال 

شدند
ی  م ها نظا فتر  د کل  یر مد
روستایی  تعاون  سازمان  بهره برداری 
تولیدی  تعاونی   31۰ گفت: کشور 
 ، استان های خوزستان  در  کشاورزی 
ایالم، سیستان و بلوچستان و در غرب 
کشور با هدف تقویت بنیه اقتصادی 

کشاورزان فعال شده اند.
به گزارش پات، حمید زارع قنات 
نوی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید 
از محدوده گام نخست طرح ۵۵۰هزار 
هکتاری خوزستان در منطقه هویزه، در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: از 
این تعداد 84 تعاونی تولیدی کشاورزی 

در خوزستان فعال شدند.
ی  ز سا نمند ا تو  : د و فز ا ی  و
نظام های بهره برداری در تعاونی های 
بخش  هفت  در  کشاورزی  تولیدی 
نگهداری  عمومی،  آموزش  شامل 
الیروبی  شبکه،  از  بهره برداری  و 

آموزش  و  زمین  تسطیح  زهکش ها، 
الگوهای کشت باز تعریف می شود.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت 
در  بهره بردار  و  کشاورز  هزار   17
نخست طرح ۵۵۰هزار  گام  محدوده 
هکتاری خوزستان افزود:برای تحویل 
همچنین  و  کشاورزان  به  طرح  این 
، الزم  برای کشاورزان  ریزی  برنامه 
است الگوی نظام بهره برداری تعریف 
فناوری  آخرین  از  کشاورزان  تا  شود 
کشاورزی  ارتقای  برای  دنیا  روز 

استفاده کنند.
زارع قنات نوی با اشاره به مزایای 
اقتصادی طرح ۵۵۰هزار هکتاری بیان 
کرد: گام نخست این طرح در سطحی 
به  و  انجام  هکتار  هزار   ۲9۵ معادل 

کشاورزان تحویل شده است.
ی  م ها نظا فتر  د کل  یر مد
روستایی  تعاون  سازمان  بهره برداری 
این  با اشاره به تخصیص آب  کشور 
طرح توسط وزارت نیرو گفت: در این 
از  نوسازی  و  تجهیز  عملیات  طرح 
جمله تسطیح، یکپارچه سازی، زهکشی 
انجام  زمین ها  روی  کانال کشی  و 
شده ولی الگوی نظام بهره برداری در 
شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی 

، شرکت های سهامی زراعی، و کشت   
خصوصی  صورت  به  که  صنعت ها 
فعالیت می کنند توسط مدیریت نظام 
تعاون  سازمان  برداری  بهره  های 
روستایی کشور با مشارکت کشاورزان 

انجام می شود.
قطب  را  ایالم  و  خوزستان  وی 
کشاورزی کشور توصیف کرد و افزود: 
11۰ شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی 
در محدوده طرح ۵۵۰هزار هکتاری در 

این ۲ استان فعال شده اند.
توانمندسازی  گفت:برای  وی 
ورزی  کشا تولیدی  ونی  تعا  11۰
ایالم  و  خوزستان  استان های  در 
محل  از  اعتبار  ریال  ۵۰۰میلیارد 
گرفته  نظر  در  ملی  توسعه  صندوق 

شده است.
تعاونی های  از  نوی  قنات  زارع 
تولیدی کشاورزی به عنوان پایگاه های 
قوی و مهم در پیشبرد اهداف طرح 

عظیم ۵۵۰ هزار هکتاری یاد کرد.
بهره  نظام های  دفتر  مدیر کل 
برداری سازمان تعاون روستایی کشور 
در جریان سفر به هویزه با شماری از 
این منطقه  بهره برداران  و  کشاورزان 
مشکالت  جریان  در  و  کرد  و  گفت 

آنان قرار گرفت.
کمبود آب با توجه به خشکسالی 
شدید سال زراعی جاری و محدودیت 
از  برنج  ویژه  به  تابستانه  کشت  در 

مشکالت کشاورزان این منطقه بود.
های  نه  رودخا ورد  آ مسال  ا
زراعی  سال  با  مقایسه  در  خوزستان 
دارد  کاهش  41درصد  حدود  گذشته 
های  حوضه  برخی  در  آب  کمبود  و 

همچون مارون شدیدتراست.
ح  طر نخست  م  گا
ایالم  و  خوزستان  ۵۵۰هزارهکتاری 
۲9۵هزار  سطح  در   1397 اسفند  در 
این  کشاورزی  زمین های  از  هکتار 
۲ استان با حضور معاون اول رییس 

جمهوری به بهره برداری رسید.
ر  د طرح  ین  ا نخست  م  گا
زمین های  از  هکتار  ۲48هزار  سطح 
، جنوب شرق و  کشاورزی در غرب 

شرق خوزستان اجرایی شده است.
با   139۲ سال  در  طرح  این 
تخصیص 1.۵میلیارد دالر از صندوق 
توسعه ملی شتاب گرفت.گام دوم این 
در  هکتار  ۲۵۵هزار  سطح  در  طرح 
مورد  اعتبار  و  آب  تخصیص  انتظار 

نیاز است.

سرپرست های دو مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم و رعایت قوانین و مقررات )تطبیق( بانک صنعت و 

معدن منصوب شدند

از  با حضور دکتر علی خورسندیان عضو هیأت مدیره و جمعی  در مراسمی 
مدیران و کارشناسان بانک صنعت و معدن، امید کاملی به سمت سرپرست مدیریت 
رعایت قوانین و مقررات )تطبیق( و لیال میالنلو به سمت سرپرست مدیریت مبارزه 

با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن، دکتر خورسندیان در 
این جلسه معارفه ضمن تقدیر از زحمات همه کارکنان این بخش از بانک اظهار 
داشت: به لحاظ تعدد ذ ینفعان و گستردگی آثار و تبعات فعالیت های بانک ها به عنوان 
ارائه دهنده خدمات متعدد مالی، موضوع مبارزه با پولشویی و تطبیق در بانک ها از 
اهمیتی دوچندان برخوردار است و به دلیل استقرار حاکمیت شرکتی و احیای نقش 
واحد تطبیق، این الزام وجود داشت که بخش های تطبیق و مبارزه با پولشویی و 

تأمین مالی تروریسم در بانک تفکیک و تقویت شوند.
وی بیان داشت: انتظارات و توقعاتی که از سوی سازمان های ذیربط همچون 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و نهادهای ناظر و مستقل در مورد 
رصد تمامی عملیات و فعالیت های بانکی و جلوگیری از پولشویی وجود دارد، وظیفه 
سنگینی بر دوش همکاران این مدیریت ها قرار می دهد که باید با نکته سنجی و 
تکیه بر مهارت و دانش خود اهتمام ویژه ای بر تدوین و تطبیق استانداردها، قوانین 
و دستورالعمل ها و نظارت دقیق بر رعایت آنها و کشف و جلوگیری از تخلفات و 

جرایم داشته باشند.
دکتر حسین  از سوی  دو حکم  تقدیم  با  مراسم  این  پایان  در  است،  گفتنی 
امید کاملی به سمت سرپرست مدیریت  مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن، 
رعایت قوانین و مقررات )تطبیق( و لیال میالنلو به سمت سرپرست مدیریت مبارزه 

با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک منصوب شدند.
در بخشی از احکام یاد شده آمده است:

“در راستای اصالح ساختار سازمانی و به منظور هماهنگی با سیاست های دولت 
تدبیر و امید و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران و نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده به موجب این حکم به این 
سمت منصوب می شوید؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید در انجام مأموریت 

ها و وظایف محوله موفق و مؤید باشید.”

طرح مهر ایران معین به منطقه آزاد انزلی رسید

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران معین، در سالروز آزادی خرمشهر 
، این شرکت و سازمان منطقه آزاد انزلی برای استفاده ساکنان و صاحبان 
نامه  تفاهم  نامه،  بیمه  خرید  تسهیالت  از  انزلی  آزاد  منطقه  کسب وکار 

همکاری امضاءکردند. 
در سالروز آزادی خرمشهر ، این شرکت و سازمان منطقه آزاد انزلی 
برای استفاده ساکنان و صاحبان کسب وکار منطقه آزاد انزلی از تسهیالت 

خرید بیمه نامه، تفاهم نامه همکاری امضاءکردند.
آزاد  منطقه  سازمان  هیات مدیره  رئیس  و  مدیرعامل  مقدم  اکبری 
انزلی در مراسم امضای این تفاهم نامه اجرای طرح مهر را نقطه عطفی در 
فعالیت های بیمه ایران معین در این منطقه عنوان کرد و افزود: این طرح 
برای نخستین بار است که در سطح مناطق آزاد و با همکاری نظام بانکی 
خدمات  بتوانند  کرونایی  شرایط  در  مناطق  این  مردم  تا  می شود  عملیاتی 
بیمه ای را خریداری کرده و بیمه ها به ویژه بیمه های اجباری ازجمله شخص 

ثالث از سبد خانوارها حذف نشود.
داریوش محمدی مدیرعامل بیمه ایران معین نیز در این مراسم گفت: 
در شرایط بد اقتصادی متاثر از شیوع ویروس کرونا، افزایش هزینه ها وکاهش 
قدرت خرید مردم موجب شد تا بیمه ایران معین، تفاهم نامه همکاری با 
بانک قرض الحسنه مهر ایران را برای ارائه تسهیالت قرض الحسنه خرید 

بیمه نامه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امضا کند.
محمدی اظهار داشت: شرکت ایران معین با درک این شرایط و در 
راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، امکان برخورداری عموم مردم منطقه 
آزاد انزلی از طرح مهر را فراهم نموده و امیدواریم با این طرح، بخشی از 
مشکالت اقتصادی خانوارها و صاحبان کسب و کار این منطقه در حوزه بیمه 
مرتفع شود.مدیرعامل بیمه ایران معین خاطرنشان کرد: بازپرداخت تسهیالت 
درنظر گرفته شده در طرح مهر ایران 1۲ماهه خواهد بود و مشتریان از بابت 
تسهیالت هیچ گونه سود و حتی کارمزد نیز پرداخت نخواهند کرد و صرفا 

اصل تسهیالت دریافتی را بازپرداخت می کنند.
وی افزود:این تسهیالت نیاز به ضامن نداشته و عملیات اداری این 

تسهیالت در محل شعب و نمایندگیهای بیمه ایران معین انجام می شود.

مهندسی  های  بیمه  بیمه  حق  تولید  در  درصدی   161 رشد 
بیمه “ما”

مجید نظری مدیر بیمه های مهندسی شرکت بیمه »ما« از رشد حق بیمه 
بیمه های مهندسی در شرکت و ایجاد تحول در این بخش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ما ، نظری مدیر بیمه های مهندسی بیمه “ما” با 
اعالم این خبر گفت: بیمه “ما” در دو ماه گذشته موفق به کسب رشد 1۶1 درصدی 

در بیمه های مهندسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است .
طرح  و  عمرانی   ، صنعتی  های  فعالیت  گسترش  با  امروزه  افزود:  نظری 
های ساختمانی و افزایش احتمال خطرات پیش بینی نشده و وقوع خسارت های 
بزرگ به سرمایه های کالن ، نیاز به پوشش بیمه ای بیش از پیش احساس می 
از جمله رشته های مورد توجه صاحبان  بیمه های مهندسی  این راستا  شود. در 
صنایع و سرمایه در بازارهای جهانی محسوب می شود که با توجه به کاربردهای 
گوناگون آن از تنوع زیادی برخوردار هستند.شرکت بیمه “ما” نیز از طریق ارائه 
خدمات مطلوب به بیمه گذاران و هم افزایی با سایر شرکت های بیمه ای فعال 
در این حوزه، موفق به کسب رشد چشمگیری در بیمه های مهندسی در مقایسه 

با سال گذشته شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ارائه آموزش مجازی بیمه های مهندسی برای 
کارشناسان ستاد و شبکه فروش در دوران شیوع ویروس کرونا، اعطای مجوز صدور 
به شعب ، هدایت شعب در راستای تحقق اهداف تبیین شده و مدیریت ریسک حرفه 

ای از عمده اقدامات راهبردی در پیشرفت این رشته بیمه ای بوده است.
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متوسط مصرف آب در هر انشعاب غیرمجاز حدود 4 برابر حالت مجاز است
آب  شرکت  ایالم_مدیرعامل 
به  گفت:  ایالم  استان  فاضالب  و 
طور متوسط در هر انشعاب غیرمجاز 
حدود 4 برابر حالت مجاز آب مصرف 
ایجاد  ضمن  امر  این  که  می شود 
اختالل  موجب  بهداشتی،  معضالت 
مطلوب  و  مستمر  خدمات رسانی  در 

به شهروندان می شود.
جمع  ر  د ی  ر تیمو هلل  ا ر نو
شناسایی  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
در  غیرمجاز  انشعابات  جمع آوری  و 
شرب  آب  توزیع  و  تامین  مدیریت 
بسیار حایز اهمیت است زیرا عالوه 
بر افت فشار موجب قطعی های مکرر 

می شود.
کاهش  به  توجه  با  افزود:  وی 

میزان بارندگی  و مقایسه آن نسبت به 
دوره های بارشی گذشته و نیز هشدار 
سازمانهای مسئول همه نشان از آن 
دارد که زنگ خطر کم آبی و تنش 

صدا  به  استان  در  و  کشور  در  آبی 
درآمده است.

و  ب  آ کت  شر مل  عا یر مد
فاضالب ایالم بیان داشت: تسریع در 

برنامه های  اجرای  پروژه ها،  اجرای 
و  پرمصرف  ن  مشترکا با  بله  مقا
راهی  می تواند  غیرمجاز  انشعابات 
کنونی  چالش های  ز  ا گذر  برای 

حوزه آب باشد.
برخورد  ضمن  کرد:  تاکید  وی 
و  غیرمجاز  انشعاب های  با  شدید 
پرمصرف، مشترکان پرمصرف جریمه 
خواهند شد و در صورت عدم پرداخت 
آن ها جمع  انشعاب های آب  جریمه، 

می شوند.
تیموری یادآور شد: با هماهنگی 
با دادستان  و دستگاه قضا پلیس آب 
تشکیل شده که از این به بعد شاهد 
ای  کوچه  و  خیابانی  های  بازرسی 

خواهیم بود.

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 14۰۰۶۰3۰۶۰۲1۰۰۰1۶۶ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم علیزاده 
شبان فرزند علی بشماره شناسنامه 8 صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۲1۵/۰3 متر مربع قسمتی از پالک 47۶ فرعی از 4 اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک 
رسمی خانم فاطمه عنایتی احدی از ورثه عباس عنایتی محرز گردیده  است 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/۲/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/3/9

غالمضا گنج بخش 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

وزارت  غیرواگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  معاون 
بهداشت گفت: نسل جوان اگر همچنان بی تحرک باقی بماند 
و با این سبک زندگی پیش برود، طبیعتا دچار عوارض زودهنگام 

دوران پیری خواهد شد.
»علیرضا مهدوی« معاون مرکز مدیریت بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشت، با اشاره به خطر بیماری های غیرواگیر 
در دراز مدت، بیان کرد: در ایام کرونا و با شروع قرنطینه، طبیعتا 
فعالیت های بدنی مردم کم تر شد و چون بیشتر فعالیت ها از 
جمله خرید غذا و لباس و تحویل آن جلوی درب منزل اولین 
خطر آن افزایش وزن بود، البته در مورد تغذیه در این مدت 

نمی توان گفت بهتر یا بدتر شده و اظهارنظر خاصی کرد.
وی ادامه داد: توجه کنید که بیماری های غیرواگیر به 
شکل آنی اتفاق نمی افتد و از آنجایی که خودمراقبتی افراد در 
زمان قرنطینه کم تر بود، باعث خطر سالمتی خواهد بود، حتی 
در اوایل شیوع کرونا ۶۰ الی 7۰ درصد مراجعان ما کم شدند، 
البته به دلیل شرایط کل کشورها برخی داروها هم کم تر شده 

بودند که همین موضوع هم قابل اهمیت است.
مهدوی افزود: با توجه به تغییر شرایط پیش آمده ما 

به  هم  فعال  و  نداریم  کرونا  از  بعد  دوران  مورد  در  ذهنیتی 
شرایط قبل از کرونا بر نخواهیم گشت و عوارض سالمتی آن 

تا مدتی با ما خواهد بود.
وی گفت: ما یک پایشی چند سال یک بار انجام می دهیم 
و طبق آن جمعیت ما در حال کم تحرک تر شدن است که 
این عامل چاقی خواهد بود که باعث مشکل قند خون و فشار 
خون و... می شود، به طوری که طبق بررسی های سال 9۵، 
در جمعیت باالی 18 سال ۶۰ درصد دچار چاقی یا اضافه وزن 

بودند که همه مستعد بیماری غیر واگیر هستند.
مهدوی ادامه داد: یک مطالعه هم در اواخر سال 98 
شروع شد که به دلیل شیوع کرونا متوقف شد، اما سال بعد از 
سر گرفته شد و در حال پیگیری هستیم که تحرک بدنی در 

این مدت چقدر تغییر کرده است.
وی در مورد عوارض زودهنگام بیماری های دوران پیری 
در جوانان، بیان کرد: این موضوع یک سیر است، در حال حاضر 
باالی ۲۶ درصد جمعیت باالی 18 سال ما فشار خون دارند، 
ولی به طور کلی بیشترین میزان فشار خون در گروه ۵۰ تا 
7۰ سال خود را نشان می دهد و در رابطه با دیگر بیماری های 

مشابه هم همینطور است.
مهدوی افزود: حال اینکه چنین بیماری هایی در گروه 
پایین تر اتفاق می افتد، کامال به سبک زندگی اهمیت دارد و 
نسل جوان اگر همچنان بی تحرک باقی بماند و با این سبک 
زندگی جلو برود، طبیعتا دچار عوارض زودهنگام دوران پیری 

خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر میانگین سنی جامعه ی ما 3۰ 
سالگی است و باید حتما در راستای استاندارد کردن جمعیت 
تالش کنیم و همینطور میزان بیماری ها در سنین پایین هم 

در حال بیشتر شدن است.
مهدوی تاکید کرد: توجه کنید که فعالیت بدنی و تغذیه ی 
صحیح جلوی ابتال به بیماری های غیرواگیر را می گیرد، در 
این مدت ما هم در وزارت بهداشت کارهایی انجام دادیم و 
اپلیکیشنی را به مردم معرفی کردیم تا در خانه فعالیت بدنی 
انجام دهند، یک سری دستورات ورزشی و برنامه برای مدیریت 
غذا و داروهایشان دارد، چون کنترل بیماری غیرواگیر تنها به 
خوردن دارو و رفتن به پزشک نیست بلکه باید سبک زندگی 

را اصالح کرد.

هشدار یک مقام مسئول در وزارت بهداشت؛

پیری زودرس در کمین جوانان
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ایران 1 – روسیه ۳؛ 
دومین شکست والیبال در لیگ ملت ها

ایران با وجود گرفتن یک ست از روسیه، در دومین بازی خود از لیگ ملت 
ها هم 3 بر یک شکست خورد.

تیم ملی والیبال ایران پس از شکست در اولین گام لیگ ملتها از ساعت 14:3۰ 
روز گذشته به مصاف تیم روسیه رفت. ایرانی ها روز جمعه گذشته در حالی مقابل 
امتیازات از حریف سامورایی  تا واپسین  ژاپن 3-۰ مغلوب شدند که در ست آخر 

پیش بودند اما در نهایت بازی را واگذار کردند.
ایران اما در شرایطی به مصاف روسیه رفت که عالوه بر سعید معروف، حضرت 
پور و عابدینی نیز به خاطر تب و لرز و بیماری در ترکیب تیم آلکنو حضور نداشتند 
و قرنطینه شده اند. آخرین خبر این است که تست کرونای این نفرات مثبت نیست 

اما برای احتیاط در قرنطینه قرار دارند.
تیم روسیه روز جمعه گذشته با نتیجه 3-1 هلند را از پیش رو برداشت؛ تیمی 
که سرمربی و ستاره سابق روس ها را به عنوان سرمربی روی نیمکت خود دارد. 
البته در سوی دیگر میدان هم یک نام آشنا یعنی والدیمیر آلکنو روی نیمکت تیم 
ملی ایران حاضر بود. با وجود اینکه ایرانی ها به شناخت آلکنو از شاگردان سابقش 

دل بسته بودند، این دیدار هم با شکست ایران همراه شد.
حاال ایران با دو شکست جزو تیم های قعرنشین در لیگ ملت های ۲۰۲1 

است و فردا در سومین بازی به مصاف هلند می رود.

نوشاد و نیما عالمیان به سوئد می روند

طبق توافق صورت گرفته در نشست آنالین میان مسئوالن فدراسیون تنیس 
روی میز ایران و سوئد، نوشاد و نیما عالمیان به منظور حضور در اردوی تمرینی 

مشترک به این کشور اعزام می شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فدراسیون تنیس روی میز، جلسه مشترک 
برای همکاری های دوجانبه  ایران و سوئد  میز  تنیس روی  مسئوالن فدراسیون 

بصورت مجازی برگزار شد.
حضور  نشست  این  در  که  میز  روی  تنیس  فدراسیون  دبیر  حسنی  پیمان 
داشت، گفت: این جلسه با حضور مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون، محمدرضا 
میرالماسی مدیر تیم های ملی و فائزه تبریزی فر مدیر امور بین الملل فدراسیون 
میز  روی  تنیس  فدراسیون  دبیر  بوزا«  »توماس  با  همراه  ایران  میز  روی  تنیس 
سوئد و »مایکل اندرسون« مدیر تیم ملی سوئد برگزار شد و طی آن در خصوص 
اردوی مشترک بازیکنان ایران و سوئد قبل از المپیک توکیو و فعالیت های دوجانبه 

مذاکراتی انجام شد.
وی ادامه داد: در این جلسه هماهنگی های الزم در خصوص حضور نوشاد و 
نیما عالمیان بهمراه جمیل لطف اهلل نسبی در کمپ تیم ملی سوئد انجام شد تا این 
دو ملی پوشان تمرین مشترکی با ملی پوشان سوئد و روسیه داشته باشند. همچنین 
در خصوص همکاری های دوجانبه برای برپایی اردوهای تمرینی مشترک در رده 
های سنی، حضور مربیان سوئدی در ایران و اعزام مربیان ایرانی به سوئد و شرکت 
بازیکنان ایران در لیگ های سوئد بحث و صحبت های اولیه انجام شد و مقرر شد 

تفاهم نامه ای در این خصوص بین دو کشور امضا شود.
دبیر فدراسیون تنیس روی میز تصریح کرد: نمایندگان کشورمان روزهای 7 
الی 17 تیرماه برای آمادگی هر چه بیشتر حضور در رقابت های المپیک توکیو به دو 

اردوی تمرینی مشترک به کشورهای مجارستان و سوئد اعزام می شوند.

محمدی: خیلی از کشتی گیران ما مرد میدان های داخلی هستند!
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: 
وزن  گیر  دیگر کشتی  یزدانی  امیرمحمد 
۶۵ کیلو نیست و در آینده در اوزانی باالتر 

مبارزه خواهد کرد.
غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی 
انتخاب کشتی گیران،  آزاد درباره  کشتی 
عنوان کرد: ما قبل از مسابقات گزینشی 
در سه وزن ۶۵، 74 و 97 کیلوگرم سهمیه 
نداشتیم و باید برنامه ریزی مختلفی را ارائه 
می کردیم نسبت به وزن های ۵7، 8۶ و 
سنگین وزن ما که در مسابقات قزاقستان 

صاحب سهمیه شده بودیم، بر همین مبنا برنامه های متفاوتی را در دستور کار خود 
قرار دادیم.سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: البته بعد از انتخابی که در فواصل 
لیگ بین مسابقات دور رفت و برگشت در سال گذشته برگزار کردیم، کار ما شروع 
و انتخابی ما برای مسابقات جهانی صروستان برپا که متاسفانه لغو و به صورت جام 
جهانی برگزار شد. ما فقط رحمان عموزاد را در وزن ۵7 کیلوگرم در این را رقابت ها 
داشتیم. مبنای ما همان مسابقات قرار گرفت و قبل از کرونا همه مسابقات را برای 

دعوت نفرات و انتخاب تیم ملی لحاظ کردیم.
وی ادامه دهد: ما برای حسن یزدانی و عبدی در سال گذشته دو بار مسابقه 
انتخابی برگزار کردیم و به نظرم در این مسیر باید حق را به کادر فنی و سرمربی بدهید 
چرا که خیلی از کشتی گیران ما مرد میدان های داخلی هستند و شاید در میادین 
بین المللی نتوانند قابلیت خود را نشان دهند، به همین علت سعی کردیم بعد از کسب 
سهمیه در سه وزن 74، 97 و سنگین وزن کشتی گیران را به لهستان بفرستیم و 
با توجه به شرایطی که در سنگین وزن وجود دارد، امین طاهری به مسابقات ایتالیا 
برود اما آسیب دید و برنامه ما عوض شد. حتی برای رفتن به بازی های آسیایی هم 
کرونا پیش آمد و این موارد از اتفاقات غیرقابل پیش بینی کشتی است اما ما در نهایت 

تصمیم گرفتیم که بازیکنان را مورد محک بیشتری قرار دهیم.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد اظهار داشت: اگر نیاز باشد در لهستان قطعا کشتی 
را رو در رو برگزار می کنیم و اگر کشتی گیران ما رو در رو کشتی نگیرند و در دو طرف 
جدول باشند و شرایط به گونه ای باشد که ما باید تصمیم نهایی را بگیریم، احتمال 
برگزاری مسابقه رو در رو در لهستان هم وجود دارد. از آنجایی که زمانی نداریم بعد از 
این مسابقات ۶ دالور عازم بازی های توکیو را به صورت رسمی اعالم خواهیم کرد.

محمدی درباره مسابقه انتخابی روز جمعه گذشته همچنین گفت: از قبل به 
صورت رسمی اعالم کرده بودیم که اگر در داوری مشکلی به وجود آید، کادر فنی 
تصمیم می گیرد که بازی مجدد تکرار شود یا نه. هیچ یک از این اتفاقات رخ نداد و 

مرتضی قیاسی توانست کشتی را مدیریت کرده و پیروز میدان شود.
غالمرضا محمدی از وضعیت امیرمحمد یزدانی گفت: خوشحالم از اینکه نسل 
جدید و جوانی از جمله امیرمحمد یزدانی، رحمان عموزاد، امیرحسین زارع، محمد نخودی 
و...  معرفی و اضافه شده اند. یزدانی را می توان از سرمایه های کشتی دانست و قطعا 
آنچه وظیفه من و کادر فنی است، در قبال او انجام خواهیم داد.وی گفت: باید مراقب 
سرمایه های کشتی خود باشیم. در خصوص وزن کم کردن مسابقات انتخابی به دلیل 
شرایط وزنی دو کشتی گیر ما که در مسابقات انتخابی و آسیایی کشتی گرفتند، قرار 
بود این دو کشتی گیر را همراه خود نبریم و این مسابقه با دو کیلو ارفاق وزن برگزار 
شد. از مسابقات گزینشی که امیرمحمد یزدانی حاضر بود تا هفتم خرداد، حدود 4۵ 
روز زمان داشت تا بتواند وزن گیری کند. یزدانی دیگر کشتی گیر ۶۵ کیلویی نیست و 
با توجه به فیزیک بدنی او قطعا در وزن های باالتر یعنی 7۰ یا 74 او را خواهیم دید.

بارسلونا منتظر پاسخ مسی به پیشنهاد قرارداد10 ساله! 
به  بارسلونا  رسمی  پیشنهاد 
ارائه شده و حاال همه  لیونل مسی 

در انتظار تصمیم گیری او هستند.
آینده لیونل مسی در هاله ای 
از ابهام قرار دارد و هنوز تکلیف این 
ستاره محبوب مشخص نشده است. 
اسپورت، خوان  ادعای نشریه  طبق 
 1۰ قراردادی  مجموع  در  الپورتا 
ساله به لیونل مسی ارائه داده است. 
لیونل مسی  این پیشنهاد  بر اساس 
تا دو سال آینده به عنوان بازیکن در 
بارسلونا بازی کرده و دو سال دیگر 

راهی اینتر میامی خواهد شد. در واقع آخرین بازی مسی به عنوان بازیکن 
بارسلونا در فصل ۲۰۲۲-۲3 انجام خواهد شد.

اما در این دو فصل، لیونل مسی سفیر باشگاه بارسلونا نیز بوده و در 
واقع همزمان این وظیفه را در کنار حضور در لیگ ایالت متحده انجام خواهد 
داد. در واقع او به شریک استراتژیک باشگاه تبدیل خواهد شد و پروژه های 

ورزشی این باشگاه را نیز پیش می برد.
در مجموع این چهار سال، باشگاه بارسلونا موظف به پرداخت ۲4۰ میلیون 
یورو به ستاره آرژانتینی خود است.  در ادامه و در سال ۲۰۲۵، لیونل مسی 
دوباره به بارسلونا بازگشته و به مدت پنج سال دیگر و تا سال ۲۰31 دوباره به 
فعالیت خود به عنوان سفیر باشگاه ادامه خواهد داد. البته طرفین هنوز در مورد 
دستمزد لیونل مسی در آن شش سال دوم به توافق نرسیده اند و کاپیتان بارسا 
در حال حاضر خواستار روشن شدن دقیق درآمدش در آن مقطع شده است.

دیروز خوان الپورتا در کنفرانس خبری خود اگرچه اعالم کرد هنوز توافق 
حاصل نشده، اما شرایط را مثبت ارزیابی کرد و در نهایت به نظر می رسد 
این پیشنهاد مورد قبول لیونل مسی قرار خواهد گرفت. قرارداد این بازیکن 
با باشگاه بارسلونا تمام شده و بهترین گلزن تاریخ این تیم باید به زودی در 

مورد آینده خود تصمیم گیری بکند.

اسپالتی سرمربی ناپولی شد
مضای  ا با  لتی  سپا ا نو  لوچا
قراردادی ۲ ساله هدایت تیم ناپولی 

را بر عهده گرفت.
لوچانو  ساکرنت،  گزارش  به 
اسپالتی سرمربی سابق تیم های رم، 
زنیت سن پترزبورگ و اینتر جانشین 

جنارو گتوزو در ناپولی شد.
اسپالتی بعد از توافق با سران 
تیم ایتالیایی با امضای قراردادی ۲ 
ساله تا سال ۲۰۲3 به عنوان سرمربی 

جدید این تیم انتخاب شد. 
گتوزو نیز هفته قبل از ناپولی 

جدا شد و هدایت فیورنتینا را بر عهده گرفت. ناپولی در این فصل توانست 
سهمیه لیگ اروپا را به دست بیاورد و در هفته آخر نتوانست به سهمیه لیگ 

قهرمانان اروپا برسد.

اتهام به اینفانتنیو در پروژه شکست خورده سوپرلیگ
المللی  بین  فدراسیون  رییس 
ئه  ا ر ا ر  منظو به   ) فیفا ل) تبا فو
در  خود  نقش  مورد  در  توضیحات 
سوپرلیگ  خورده  شکست  پروژه 
قرار  فشار  تحت  شدت  به  اروپایی، 

گرفته است.
جیانی اینفانتنیو به طور علنی 
و در قامت رییس فیفا این تورنمنت 
ماه  که  تورنمنتی  کرد؛  محکوم  را 
گذشته براساس آن 1۲ باشگاه برتر 
اروپایی از جمله رئال مادرید، بارسلونا 
و یوونتوس قصد داشتند با راه اندازی 

این تورنمنت انحصاری، ساختار فعلی فوتبال اروپا را از هم بپاشند؛ با این وجود 
این تورنمنت ظرف تنها 48 ساعت از اعالم و بدنبال موج مخالفت و انتقاد 

هواداران، از هم فروپاشید.
با این حال، »خاویر تباس« رییس اللیگا اسپانیا، در گفت وگویی مدعی 
شد فردی که در اسناد مربوط به این تورنمنت با نام W۰1 شناخته می شود، 
اینفانتینو است .بند شماره یک مندرج در پیش نویس مقررات این پروژه و 
تمام باشگاه های شرکت کننده باید آن را بپذیرند، مقرر می کند که »اجرای 
  W۰1 پروژه سوپرلیگ منوط به کسب تصمیمی رسمی و الزام آور از سوی

). W۰1 و منطبق با مفاد گنجانده شده در بند 8.۲ است)شرط
و یک  است  »مرد شماره یک جهان«  می شود W۰1  مخفف  گفته 
مقام ارشد در راس یک باشگاه مطرح اروپایی تایید کرد که مقصود از این 
شخص »اینفانتینو« است.منابع نزدیک به دو باشگاه دیگر دخیل در پروژه 
سوپرلیگ نیز در گفت وگو با شبکه تلویزیونی ای اس پی ان اعالم کردند که 
آنان در جریان مذاکرات برای پیوستن به سوپرلیگ، طوری هدایت شدند که 
باور داشته باشند فیفا در پروژه دخیل و سهیم است.به گفته آنها نکته کلیدی 
این است که باشگاه هایی که این پیشنهاد را پیش می بردند، در صورتی که 
به نوعی از برآورده شدن این شرط اطمینان نمی یافتند، اقدام به راه اندازی 

این تورنمنت نمی کردند.
براساس اظهارات منابع، پروژه ای با این وسعت، با پیامدهایی زیان بار 
در صورت شکست، باید قبل از تصمیم به راه اندازی، به نوعی از سوی مراجع 

باالدستی فوتبال چراغ سبز دریافت کند.
اینفانتینو هفته گذشته گفت: در فیفا ما وظیفه داریم که با همه صحبت 
امضا  را  بیانیه ای  من  ژانویه  در  نیستیم؛  سوپرلیگ  پرده  پشت  ما  اما  کنیم 
کردم که موضع ما را به وضوح نشان می داد؛ شکاف ایجاد شده مابین برخی 
باشگاه های خاص برای مدتی طوالنی کامال واضح بود اما ما قصد نداریم 
رویاهای سایر باشگاه ها را بکشیم؛ یک لیگ انحصاری موضوعی است که 

فیفا مقابل آن خواهد ایستاد.
فیفا و ۶ کنفدراسیون منطقه ای در ماه ژانویه بیانیه ای را صادر و ادعا 
کردند که »یک لیگ اروپایی انحصاری و مستقل به رسمیت شناخته نخواهد 
شد.« بعدها این موضع از سوی کسانی که در حال طرح ریزی این پروژه 
بودند، این گونه تعبیر شد که این پروژه در مسیر تحقق به یک تلنگر و نوعی 
اصالحات نیاز دارد: این پروژه در نهایت با حضور 1۵ عضو دائم و پنج عضو 

علی البدل که هرساله به آن صعود می کنند، طراحی شد.
همچنین به گفته این منابع، فیفا آخرین نهاد جهانی حاکم بر فوتبال 
بود که سوپرلیگ را محکوم کرد. اینفانتینو در ۲۰ آوریل علیه آن صحبت کرد 
باشگاه ها  با سایر  باشگاه های چلسی و منچسترسیتی همگام  و همان شب 

انصراف دادند.
گفته می شود در مسیر متقاعد کردن باشگاه ها از تاکتیک هایی همچون 
وسوسه کردن باشگاه ها با گفتن اینکه یکی از باشگاه های معتبر به این تورنمنت 
با  باشگاه »آ«  برای مثال یک مقام  ادامه  استفاده شده است و در  پیوسته، 
همتای خود در باشگاه »ب« تماس گرفته و این فرد قویا چنین موضوعی را 
تکذیب می کند؛ یکی از منابع نزدیک این پرسش را مطرح کرد »در چنین 
شرایطی شما حرف چه کسی را باور می کنید؟« »آیا به قطاری که در حال 
ترک ایستگاه است می پیوندید یا به موضع خود پایبند مانده و به یکی از آن 
باشگاه هایی که آنها گفته اند زنگ می زنید؟ مشخصا یک نفر در این بین دروغ 
می گفت. میزان دروغ هایی که در سطحی باال مابین باشگاه رد و بدل می شد، 

باور کردنی نبود و در برخی موارد روابط به شدت آسیب دید.«
هنوز  که  هستند  باشگاه هایی  تنها  رئال  و  یووه  بارسلونا،  باشگاه  سه 

»اعالمیه تعهد باشگاهی« را با یوفا به امضا نرسانده اند.

 ، نبخش جها ضا  علیر
و  علی گنجی  ر پو تضی  مر
بازیکن  سعید عزت اللهی سه 
باتجربه حاضر در این اردوی تیم ملی 
از مدتی غیبت دوباره  هستند که پس 

در اردو حاضر شده اند.
تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب 
دور دوم رقابت های انتخابی جام جهانی 
۲۰۲ قطر و جام ملت های ۲۰۲3 چین، 
باید از روز 13 خرداد چهار مسابقه خود را 
به ترتیب در برابر تیم های هنگ کنگ، 
بحرین، کابوج و عراق به انجام برساند.

در اردوی تیم ملی، شاهد حضور 
سه بازیکن باتجربه هستیم که می توانند 
در این دیدارهای حساس به کار دراگان 
اسکوچیچ بیایند. نفراتی که بعد از مدتی 

دوری به تیم ملی بازگشته اند.
ین  مهمتر نبخش  جها ضا  علیر
به  اردو  این  در  ملی  تیم  بازگشتِی 
تیم  یرانی  ا ستاره  آید.  می  حساب 
آسیای  های  ملت  جام  از  بعد  برایتون 
شانس  دیگر   ۲۰19 سال  در  امارات 
حضور در تیم ملی را پیدا نکرد. مارک 
اردوهایی که تحت  به  را  او  ویلموتس 
در  و  نکرد  دعوت  شد  برگزار  نظرش 
زمان دراگان اسکوچیچ نیز، مصدومیت 
و محدودیت های کرونایی مانع از حضور 
تیم  اردوهای  بازیکن ۲7 ساله در  این 
ملی شد. حاال علیرضا در حالی به جمع 
بازی  در  که  شده  اضافه  پوشان  ملی 
های اخیر برایتون به میدان رفته و از 

شرایط بازی به دور نیست. او می خواهد 
داشته  ملی  تیم  به  باشکوه  بازگشتی 
استقبال  به  بال  فراغ  با  و سپس  باشد 
فصل جدید و احتماال انتهاب تیم جدید 

باشگاهی اش برود.
در  حاضر  شاخص  بازیکن  دیگر 
هافبک  است.  اللهی  عزت  سعید  اردو، 
مرکزی تیم وایله دانمارک که بعد از یک 

وقفه دوباره به تیم ملی دعوت شد. عزت 
اللهی برای بازی با بوسنی دقایقی برای 
تیم ملی به میدان رفت و موفق شد پاس 
گل دوم را برای مهدی قایدی ارسال 
کند. این هافبک ۲4 ساله حاال پس از 
یک وقفه که به خاطر محدودیت های 
کرونایی به وجود آمد بار دیگر به جمع 
اردو دعوت شده و  بازیکنان حاضر در 

می تواند در غیاب علی کریمی به کاِر 
دراگان اسکوچیچ بیاید.

عملیات نجات تیم ملی با بازگشت 
بازیکنان محبوب کی روش

گنجی  پورعلی  مرتضی  سوم  نفر 
است. مدافع تیم شنژن چین که او هم 
در اردوی فروردین ماه غایب بود اما دلیل 
نبود مرتضی، مصدومیت از ناحیه مچ پا 
با حضورش  ساله  بازیکن ۲9  این  بود. 
رقیبی جدی برای محمدحسین کنعانی 
ملی  تیم  دفاعی  خط  قلب  در  زادگان 
محسوب می شود. مرتضی سابقه بازی در 
جام جهانی و جام ملت های آسیا را دارد 
و تجربه اش در این بازی های حساس 
باقی مانده عصای دست سرمربی کروات 
سه  این  کنار  در  بود.  خواهد  ملی  تیم 
بازیکن که در زمان کارلوس کی روش 
به صادق  باید  بودند؛  ثابت  نفرات  جزو 
محرمی هم اشاره کرد. مدافع راست تیم 
دیناموزاگرب کرواسی که بعد از پشت سر 
گذاشتن مصدومیت چند ماهه بار دیگر 
در اردوی تیم ملی حاضر شده و جلوتر از 
دانیال اسماعیلی فر و جعفر سلمانی گزینه 
نخست اسکو در سمت راست خط دفاعی 

محسوی می شود.
حال باید دید تیم ملی فوتبال ایران 
در این چهار بازی چه نمره ای را به دست 
می آورد و چند امتیاز را مال خود می 
کند. فعال ملی پوشان از یک بازی کمتر 
نسبت به چهار تیم دیگر گروه با ۶ امتیاز 

در رده سوم گروه سوم قرار دارند.

بازگشت به خانه لژیونرهای با تجربه؛
منتخبین کی روش در عملیات نجات اسکوچیچ!

خصوص  در  مرزبان  علیرضا 
تعطیالت  در  سپاهان  تیم  شرایط 
اظهار داشت: تعطیالت و فاصله بین 
برای  که  است  موضوعی  مسابقات 
ما پیش آمده و انتظارش را از قبل 
چنین  دچار  می دانستیم  و  داشتیم 
شرایطی در این مقطع خواهیم شد و 
برای آن برنامه ریزی کرده بودیم و 
به همین دلیل اجازه ندادیم که این 
موضوع مشکل چندانی برای ما ایجاد 
کند و در حال حاضر هم بازیکنان ما 
آمادگی کامل را دارند و می دانیم در 
با  فرصت باقی مانده چکار کنیم و 
وارد  دوباره  کامل  تمرکز  و  آمادگی 

مسابقات خواهیم شد.
وی در مورد رقابت با پرسپولیس 
در مسیر قهرمانی گفت: به نظر من 
این رقابت تنگاتنگ تا روز آخر ادامه 
خواهد داشت و ما در این مسیر نیاز 
داریم تا تمرکز باالیی داشته باشیم 
و بازی های با کیفیتی ارائه دهیم و 
نتایج خوبی کسب کنیم. نکته ای که 
خیلی مهم است داشتن اتحاد درون 
تعیین  نقش  که  است  قوی  تیمی 
کننده دارد و ما این شرایط را داریم. 
تیم ما فصل قبل موفق نشد سهمیه 

آسیایی کسب کند ولی این فصل تا 
اینجای کار سهمیه آسیایی را داریم 
و این رقابت با پرسپولیس هم تا روز 
امیدوارم  و  ادامه خواهد داشت  آخر 
این رقابت جذاب و بدون حاشیه تا 

پایان ادامه پیدا کند.
مربی سپاهان در پاسخ به این 
سوال که در صورت قهرمانی سپاهان 
از  روی  پیاده  بر  مبنی  قولش  به 
یا  می کند  عمل  اصفهان  تا  تهران 
قبل که  داد: من سری  نه، توضیح 
با سپاهان قهرمان شدم طبق قولی 
که به هواداران تیم داده بودم و به 
به  موتور  با  که  هواداری  دو  خاطر 

ورزشگاه فوالد شهر می آمدند و به 
نقش  ورزشگاه  نشدن  افتتاح  خاطر 
جهان هواداران زیادی دچار مشکل 
شده بودند قول داده بودم از ورزشگاه 
فوالدشهر به سمت باشگاه سپاهان 
پیاده حرکت کنم و ساعت 1۰ و چهل 
دقیقه شروع کردم و ساعت پنج و 
بیست دقیقه به مقصد رسیدم. این 
بار هم طبق قولی که دادم امیدوارم 
به قهرمانی برسیم و جام را به مردم 
هدیه  سپاهان  هوادارن  و  اصفهان 
دهیم چرا که چند سال است انتظار 
این موضوع را دارند و در این صورت 
بازهم طبق قولی که دادم از ورزشگاه 

آزادی تا ورزشگاه نقش جهان پیاده 
حرکت خواهم کرد و حتما سر قولم 

خواهم بود.
به  اشاره  با  پایان  در  مرزبان 
وضعیت تیم ملی هم گفت: در مورد 
تیم ملی و روش و هدفمندی تیم و 
وضعیت تمرینات و انتخاب بازیکنان 
با  و  دارم  اعتراض  زیادی  موارد  به 
اتفاقاتی که در حال رخ دادن  تمام 
مسائل  این  و  نیستم  موافق  است 
ولی  می دهد  آزار  را  من  شدت  به 
برای حمایت از تیم ملی کشورمان 
موفق  دیدارها  در  امیدوارم  اینکه  و 
کنیم  کسب  خوبی  نتایج  و  باشیم 
در این خصوص سکوت خواهم کرد 
و اعتراض خودم را مطرح نمی کنم 
و در آینده که تیم ملی نتایج خوبی 
این  بازهم  نباشد  موفق  چه  بگیرد 
اعتراض ها را بیان نمی کنم و با تمام 
جهانی  جام  راهی  امیدوارم  وجود 
شویم و فرهنگ خودمان و فوتبال 
خودمان را به جهان نشان دهیم و 
حضور در عرصه بین المللی برای ما 
و و فوتبال ما و لیگ ما خیلی مهم و 
موثر است و برای تیم ملی و کادرفنی 

خوبش آرزوی موفقیت دارم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: انگیزه بازیکنان و کادر فنی تیم 
متوالی  قهرمانی  پنجمین  کسب  برای 

ستودنی است.
تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری 
لیگ  پنجم  و  بیست  هفته  از  معوقه 
اصفهان  در  تا  موفق شد  فوتبال،  برتر 
امتیاز  ذوب آهن را شکست دهد و هم 

با سپاهان در صدر جدول قرار گیرد.
برتری  مورد  در  کاویانپور  حامد 
فهرست  ذوب آهن،  برابر  سرخپوشان 
تیم ملی، شانس قهرمانی سرخپوشان، 
با  ر  دیدا ز  ا پیش  جنجالی  تفاقات  ا
داد  انجام  ... صحبت هایی  و  ذوب آهن 

که در زیر می خوانید:
دیدار با ذوب آهن را چطور دیدید؟

پرسپولیس  و  بود  خوبی  بازی 
داشت.  مسابقه  این  در  خوبی  عملکرد 
بازیکنان به خوبی توانستند هوشمندانه 
بازی را کنترل کنند و به نتیجه دلخواه 
برسند و سه امتیاز بازی را کسب کنند.

حریف  از  پرسپولیس  که  زمانی 
ثمر  به  برای  تیم  نظر  به  افتاد  عقب 
رساندن گل کمی استرس داشت. این 

موضوع را قبول دارید؟
برای  بازیکنان  که  است  طبیعی 
اما  باشند  داشته  عجله  نتیجه  جبران 
نباید  که  شد  مشخص  دیدار  این  در 
این پرسپولیس شک کرد.  به موفقیت 
را  اول  گل  اینکه  وجود  با  پرسپولیس 
دروازه  به  رفته  رفته  اما  کرد  دریافت 
را  بازی  توانست  و  نزدیک شد  حریف 
برگرداند. حتی تعداد گل ها می توانست 

خیلی بیشتر از این باشد.
فردی  اشتباه  روی  ذوب آهن  گل 
به ثمر رسید. این موضوع نگران کننده 

نیست؟
فردی  هر  برای  اشتباهات  این 
به  تنها  نباید  و   است رخ دهد  ممکن 
خاطر یک اشتباه به بازیکنی انتقاد کرد. 
مهم واکنش تیم به این گل بود که همه 
بازیکنان تالششان را مضاعف کردند تا 

نتیجه را برگردانند و این اتفاق هم به 
بهترین شکل اتفاق افتاد. اتفاقا این نکته 
مثبتی بود که همه تالششان را مضاعف 
کردند تا نتیجه را جبران کنند. این نشان 

از تیم بودن پرسپولیس است.
برای  اتفاقاتی  بازی  از  پیش  اما 
اتوبوس پرسپولیس رخ داد که قشنگ 

نبود؟
واقعا این اتفاقات جای تاسف دارد. 
در رقابتی سالم تالش می کنیم تا جام 
بگیریم و فوتبالی به حقمان می رسیم. 
این کارها زیبنده نیست و امیدوارم دیگر 

شاهد تکرار آن در فوتبال نباشیم.
پرسپولیس با این برتری با سپاهان 
برای  رقابت  نظر  به  شد.  امتیاز  هم 
قبل  سال های  به  نسبت  نی  قهرما

فشرده تر است؟
رقابت فشرده است اما در نهایت 
مطمئن باشید این پرسپولیس است که 
قهرمان خواهد شد. امیدوارم همین روند 

خوب تا پایان لیگ حفظ شود.

گل گهر،  فوالد،  رفسنجان،  مس 
آلومینیوم اراک، تراکتور، ماشین سازی 
برای  پرسپولیس  قبای  ر پیکان  و 
متوالی  قهرمانی  پنجمین  به  رسیدن 
سرخپوشان  قهرمانی  راه  این  هستند. 

را چطور می بینید؟
راه سختی پیش روی پرسپولیس 
پیش  در  را  خوبی  روند  تیم  اما  است 
روند  همین  حفظ  با  امیدوارم  و  گرفته 
قهرمانی پنجم را شاهد باشیم. به طور 
قطع راه آسان نیست اما بازیکنان از پس 

این کار بر خواهند آمد.
ی  برا هم  ملی  تیم  فهرست 
تیم  شد.  اعالم  جهانی  جام  مقدماتی 
ملی با این نفرات می تواند موفق شود؟

لیست تیم ملی منطقی بود هر چند 
جای نفراتی مانند میالد سرلک در این 
فهرست خالی بود اما بهترین نفرات به 
که  امیدوارم  و  شدند  دعوت  ملی  تیم 
رو  پیش  حیاتی  مسابقات  در  بتوانند 

موفق باشند.

بهترین نفرات به تیم ملی دعوت شدند؛

حامد کاوایانپور:مطمئن باشید پرسپولیس قهرمان خواهد شد

مربی تیم سپاهان: 

رقابت با پرسپولیس جذاب و ادامه دار است
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 کتاب های طوطی در فهرست ناشران کودک برگزیده  نمایشگاه 
ناشر کودک  بلونیا قرار گرفت و برای دریافت جایزه  بهترین  کتاب 
سال ۲۰۲1 در قاره  آسیا با ناشرانی از چین، ژاپن و کره  جنوبی رقابت 

خواهد کرد.
کتاب های طوطی سال گذشته نیز نامزد جایزه بلونیا شد، این 
برای اولین بار بود که ناشری از ایران به فهرست نهایی دریافت این 

جایزه  معتبر راه می یافت.
این جایزه به ناشران حرفه ای و خالق کودک اهدا می شود. 

سالگرد  پنجاهمین  مناسبت  به  میالدی   ۲۰13 سال  در 
بلونیا، اهدای جایزه  بهترین ناشر  تأسیس نمایشگاه کتاب کودک 
قرار  رویداد  این  برنامه های  فهرست  در  سال  نوجوان  و  کودک 
معرفی  برای  فوق العاده  است  فرصتی  جایزه  این  اهدای  گرفت. 
برای  نو  و  محتوایی خالقانه  سال  در طول  که  پیشرویی  ناشران 

کتاب هایشان انتخاب کرده اند.
این جایزه از سوی نمایشگاه کتاب کودک بلونیا و انجمن ناشران 
ایتالیا با همراهی انجمن بین المللی ناشران، به ۶ ناشر برگزیده از آفریقا، 
آمریکای جنوبی و مرکزی، آمریکای شمالی، آسیا، اروپا و اقیانوسیه 
اهدا می شود که دارای ایده ها و اندیشه هایی روشن و حرفه ای هستند. 

ناشران و مؤسسات شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی کتاب 
کودک بلونیا، برندگان نهایی جایزه را از میان نامزدهای اعالم شده 

انتخاب می کنند.
هر ساله اسامی برندگان در آیین افتتاحیه  نمایشگاه بلونیا اعالم 
می شود و کتاب های برگزیده  ناشران منتخب در کاتالوگ، روزنامه ها و 

شبکه های اجتماعی معرفی می شوند. 
انتشارات »آنوئی« از چین، »برنز« از ژاپن، »میرا مدیا« و انتشارات 
آثار تصویرِی »ِگنگ جاکسو« از کره جنوبی دیگر نامزدهای قاره آسیا 
هستند. کره جنوبی با دو نشر بیشترین حضور را در این فهرست دارد.

انتشارات فاطمی است که  نوجوان   طوطی، کتاب کودک و 
برای گروه  و کتاب های تصویری  کار کرد  به  آغاز  از سال 1394 
سنی کودکان منتشر می کند. نشر طوطی عالوه بر بازآفرینی ادبیات 
فعالیت می کند. همه  نیز  آثار خارجی  انتشار  در حوزه  ایرانی  کهن 
آثار خارجی طوطی با قرارداد و توافق با ناشر اصلی و رعایت قانون 

کپی رایت منتشر می شود.
 نمایشگاه کتاب بولونیا امسال در تاریخ چهاردهم تا هفدهم ماه 
ژوئن )۲4 تا ۲7 خرداد( برگزار می شود و برنده این رقابت نیز در طول 

برگزاری نمایشگاه اعالم می شود.

»طوطی« ایران نامزد بهترین ناشر کودک بلونیا ۲0۲1 شد

شاعر،  امینی،  اسماعیل   
پژوهشگر و دبیر علمی نخستین 
»دوساالنه ملی غزل« گسترش 
بالغی،  نظام  کارامدی  واژگان،  دامنه 
ارجاعات فرامتنی و توسعه دامنه موضوعی 
را از خصوصیات غزل امروز دانست و گفت: 
همه این خصوصیات، غزل را از سیطره سنت 
رها و فضای تنفس جدیدی برای این قالب 

شعری ایجاد کرده است.
غزل  ملی  جایزه  دوساالنه  نخستین 
)حسین منزوی( در پنج بخش کتاب غزل 
فارسی و کتاب غزل ترکی چاپ شده بین 
139۶ تا 1398، تک اثر شعر فارسی و ترکی 
با  پژوهش  و  از هر شرکت کننده(  اثر  )پنج 
موضوع غزل های حسین منزوی )13۲۵ تا 
1383( به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
ربیع  محمد  دبیری  به  و  زنجان  اسالمی 
احمدخانی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد 
اسماعیل  علمی  دبیری  و  زنجان  اسالمی 
امینی شاعر و استاد دانشگاه برگزار می شود.   
این دوساالنه اسفند گذشته  فراخوان 
منتشر شد و زمان مهلت ارسال آثار که ابتدا 
تا 31 اردیبهشت درنظر گرفته شده بود تا 

1۵ خرداد تمدید شد.
اسماعیل امینی شامگاه جمعه )هفتم 
خرداد( در گفت وگویی تحت عنوان »بررسی 
ویژگی های غزل امروز« با حسن پاکزاد شاعر 
شعر،  سیاست گذاری  شورای  اعضای  از  و 
دالیل  تشریح  در  و  اینستاگرام  طریق  از 
برگزاری این دوساالنه ابتدا به خصوصیات 
تعریف  را چنین  آن  و  پرداخت  امروز  غزل 
آفریده شده  ما  روزگار  در  که  کرد: شعری 
بازتاب وضعیت انسان و مناسبات او با جهان 

در همین روزگار است.
آثار هنری و  بر اهمیت  تاکید  با  وی 
باستانی و صنایع گذشته آنها را به دو دسته 
تقسیم کرد و گفت: یک دسته فقط ارزش 

مطالعه، فرهنگی و موزه ای دارند.
این استاد دانشگاه در ادامه به تفاوت 
آثار  دیگر  با  هنری  و  ادبی  آثار  مواجهه 
آثار  این  اینکه  وجود  با  گفت:  و  پرداخت 
البته  ندارند.  روزانه  کاربرد  دیگر  اند  مهم 
اشعار سعدی، عطار  مانند  ادبی  اشعار  همه 
و موالنا اینطور نیستند ولی باید توجه کنیم 
می خوانیم  را  شاعران  این  کتاب  وقتی  آیا 
داریم کتاب تعلیمی می خوانیم؟ یا این آثار 
الگوی ما هستند؟ خیر.شعر را از جهت زبانی 
منطقی،  نظر  از  نه  و  کرد  تحلیل  می توان 
متون  برخی  با  رویارویی ها  یا  نقدها  برخی 
و  شاهنامه  یا  معنوی  مثنوی  مانند  کهن 
انتظار کتب تعلیمی یا کتاب مقدس داشتن 
از آنها درست نیست. اینها کتاب شعر است 
و نه دستور زندگی. در این آثار به خالق و 
نظام فکری خالق کاری نداریم. خالق این 
آثار نظام فکری و زیبایی شناختی داشته که 

بخشی از آن امروز هم کارامد است.
گردآورنده کتاب گزیده شعر طنز ادامه 
این موضوع در مورد غزل هم صادق  داد: 
شاعران  دلبسته  هم  هرچقدر  یعنی  است، 
امروز هر کدام باشیم اشعار آنها دستور زندگی 

و تعلیم برای ما نیست.

گسترش دامنه واژگان
و  فرهنگ  زبان  را  شعر  زبان  وی 
پسندها  نمی توان  افزود:  و  دانست  اسطوره 
امروز  غزل  عنوان  به  را  خود  ترجیحات  و 

جایگزین کرد.
بسیاری از اهل ادبیات ترجیح می دهند 
مثال در شعر امروز صحبتی از متافیزیک و 
با ورق زدن  نباشد؛ ولی  معنویت و مذهب 
کتاب های مهم شعر امروز می بینیم اینطور 
نیست و حتی در اشعار شاعران مارکسیست 
یا ماتریالیست، ارجاعات به متون دینی زیاد 
است؛ زیرا جزء فرهنگ ماست. با وجود این 
غزل امروز، همان غزل دیروز نیست و حتی 
ادامه آن هم نیست. چنانکه غزل حافظ هم 

غزل ششم نبوده است.
سخنان  سوالی  طرح  با  شاعر  این 
بپرسیم  اگر  اما  گفت:  و  داد  ادامه  را  خود 
غزل امروز چه تغییراتی کرده، می توانیم به 
این موارد برسیم. بخشی از شاعرانی که در 
گذشته غزل می گفتند دلبستگی هایی به دوره 
خاصی داشتند؛ مثال استاد شهریار )1۲8۵ تا 
137۶( به حافظ یا استاد اخوان ثالث )13۰7 
تا 13۶9( به سبک خراسانی. بنابراین نظام 
زیبایی شناسی آن دوره یا شاعر در شعر این 
دامنه  ولی  می شد؛  تکرار  معاصر  شاعران 
واژگانی در زبان شعر و به طور خاص زبان 
غزل امروز گسترده تر شده است. البته بعضی 
موفق  واژگان جدید  استفاده  تجربه های  از 
نبوده است ولی برخی هم به خوبی در شعر 
جواب داده است: مانند این شعر مرحوم قیصر 
امین پور )1338 تا 138۶( که تعابیر ریاضی 

وارد زبان غزل شده است.

محیط رنج مرا ضرب در عذاب 
کنید/ مگر مساحت درد مرا حساب 

کنید
مز  قر خط  لب   ب  کتا ه  یسند نو
در  زیاد  زبانی  تنوع  را  دیگر  خصوصیت 
غزل امروز دانست و گفت: هم زبان فخیم 
نزدیک  زبان  هم  و  خراسانی  دوره  فاخر  و 
بینیم  می  امروز  غزل  در  را  گفتار  زبان  به 
یعنی هزارسال تجربه شعر فارسی در غزل 

روزگار ما هست.
وی در ادامه با اشاره به شعر مرگ قو 
از استاد حمیدی شیرازی گفت: زبان این شعر 
خیلی هم به زبان گفتار نزدیک نیست ولی 

به آسانی می توان آن را فهمید.
انسجام ابیات در غزل روزگار ما از غزل 
گذشته بیشتر است و محور عمودی قوی تر 
است. در گذشته بیشتر ابیات استقالل داشتند 
و شاعر به برجستگی بیت توجه می کرد؛ اما 
مانند  مختلف  شیوه های  از  امروز  غزل  در 
واردشدن روایت و گفت وگو که خط زمانی 

دارد افزایش یافته است.

کارامدی نظام بالغی در غزل
است،  بزرگان  از  گاو  کتاب  نویسنده 
زیبایی شناسی شعر  نظام  کارآمدی  افزایش 
امروز را از خصوصیات دیگر دانست و گفت: 
فنون  یعنی  زیبایی شناسی  نظام  گذشته  در 
و شاعر  داشت  در شعر موضوعیت  بالغت 
باید در شعر حاال یا به شکل طبیعی یا حتی 
به صورت مصنوعی باید آن را وارد می کرد 
رخ می  به  زمین  این  در  را  توانایی خود  و 
کشید؛ مانند قصیده مشهور خاقانی؛ هان ای 
دل عبرت بین از دیده عبر کن هان که فنون 
بالغی زیادی دارد و کار را سخت می کرد.

وی ادامه داد: شعر امروز از این قید رها 
شده و شاعر امروز به جای آن از فنون بالغی 
زنده استفاده می کند و توی ذوق نمی زند و 
نظام بالغی طبیعی است و نمی خواهد خود 

را به رخ مخاطب بکشد.
فکری  نظام  که  شاعرانی  شعر  در 
موضوعات  به  نگاه  تنوع  دارند،  مشخصی 
به  انسان  از جمله عشق، وضعیت  مختلف 
یک  دیگر  و  می شود  دیده  غیره  و  جهان 
معنی شناخته شده در شعر شاعران مختلف 
متنوع  خیلی  معانی  بلکه  نمی شود  دیده 
برای  را  لحظه خود  هر  و مخاطب  هستند 
شنیدن و خواندن یک معنی تازه باید آماده 
وقتی  منزوی؛  مرحوم  شعر  این  مانند  کند. 
خدا صلیب به دوش آمد و گذشت/ از وعده 

ظهور مسیحا سخن مگو
وی ارجاع به متون دیگر، کتب مرجع 
و به طور کلی بینامتنیت را دیگر خصوصیت 
شعر امروز دانست و گفت: در شعر شاعران 

درجه یک با ارجاعات و تلمیحات همیشگی 
و  ظرافت  هوشمندی،  با  و  نیستیم  روبرو 
را  ارجاعات  این  آشنایی زدایی  و  خالقیت 
می بینیم. به همین دلیل دقت بیشتر مخاطب 

را می طلبد تا متوجه آن شود.
مجموعه کارهایی که برای گسترش 
از خصوصیات  شده،  غزل  موضوعی  دامنه 
دیگر این دوره است. غزل شعر عاشقانه و 
در نهایت شعر وصفی بوده و در موارد اندکی 
هم برای نیایش به کار می رفته است؛ ولی 
در غزل امروز حتی امکانات ادبیات داستانی 
مانند فضاسازی، گفت وگو، تعلیق و پیرنگ 
هم اضافه شده است مانند این شعر هادی 

سعیدی کیاسری؛
باشد اما چه کسی از من سرگردان تر/ 

یا کدامین آتش از نفسم سوزان تر
از تماشای کدامین خون برمی گردی؟/ 

ای در آیینه از من هم سرگردان تر!
می برد.  پیش  را  شعر  وگو  گفت  که 
در شعر شاعران موفق تصاویر درخشان و 
همه  گرفت:  نتیجه  است.وی  آمده  خالق 
این تالش ها غزل را از سیطره سنت رها و 
فضای تنفس جدیدی برایش ایجاد کرد با 
وجود استفاده از همه عناصر و موتیف های 
به  ارجاع  با  تلخ  طنزهای  حتی  و  گذشته 
مرحوم  سید  شعر  این  مانند  گذشته؛  متون 

حسن حسینی )133۵ تا 1383(؛
عشق مغلوب هوس شد عاقبت/ گل 

اسیر خار و خس شد عاقبت
پیر  ِمی کشان/  عذاب  بر  فرمان  داد 

ِمی خواران عسس شد عاقبت
نخستین  به  نقبی  با  انتها  در  وی 
ادبی  جوایز  همه  گفت:  غزل  دوساالنه 
معه  جا توجه  جلب  هدف  با  هنری  و 
ر  ا برگز بی  د ا یا  هنری  خه  شا ن  آ به 
جع  مرا می شود  ینکه  ا ضمن   . می شود
می رسد  که  آثاری  برای  داوری  مختلف 
نظر  شرکت کننده ها  همه  تا  کرد  تعیین 
ثارشان  آ مورد  در  ا  ر مختلف  وران  دا
شدن  جمع  هم  ر  کنا همچنین  نند.  ا بد
حتی  و  ناشران  شاعران،  ادبیات،  اساتید 
است.  مفید  نیز  ادبیات  اهل  خبرنگاران 

نیز  شهرها  داشتن  هویت  به  امینی 
تاکید کرد و گفت: اگر االن به عنوان شهر 
صنایع دستی شناخته می شود یکی دیگر از 
منزوی  استاد  زادگاه  شهر  این  هویت های 
به  الگوست  که  فردی  یعنی  است،  بودن 
بهانه  این  به  تا  می دهد.  هویت  خود  شهر 
انجمن های شعر، کرسی تخصصی شناخت 
منزوی  حسین  تخصصی  کتابخانه  و  آثار 
نیز تشکیل شود. وی به ضرورت توجه به 
فرهنگ اشاره کرد و گفت: اما چرا باید این 
نگه  را  جامعه  فرهنگ  زیرا  بکنیم؟  را  کار 
می دارد، همه مناسبات اقتصادی و سیاسی 
به  نباشد  فرهنگ  اگر  و  فرهنگ  بدون 

مناسبات غیرانسانی تبدیل می شود. 
عالقه مندان برای شرکت در نخستین 
دوساالنه جایزه ملی غزل می توانند به آدرس 
 www .zanjanfestival .com

مراجعه کنند. 

اسماعیل امینی:

زبان شعر، زبان فرهنگ و اسطوره است

ورود »گلسنگ« آلمان به بازار کتاب ایران

برنده   ۲۰17 سال  در  که  شیبلی  باربارا  نوشته  »گلسنگ ها«  رمان   
جایزه ارتقای ادبیات ِگدوک شد، توسط منیژه نصیری ترجمه و روانه بازار 

کتاب کودک شد.
رمان گلسنگ ها نوشته باربارا شیبلی با نگاهی متفاوت به موضوع هویت 
انسان ها و تالش برای خروج از تکراری بودن و الهام از طبیعت با قلم منیژه 

نصیری ترجمه و توسط انتشارات کتاب کوچه منتشر شد.
گرچه این رمان با توصیف یک موسسه تحقیقاتی درباره گلسنگ ها 
آغاز می شود، اما به شرح زندگی دختری به نام آنا می پردازد که یک دوقلوی 
همسان به نام لتا دارد. آنا شخصیت اصلی رمان است که زندگی ساکن 
و راکد خود را مرور می کند و البته، پیوسته شرایطش را با گلسنگ ها نیز 

تطبیق می دهد و از طبیعت برای زندگی روزمره اش نکاتی را می آموزد.
مساله اصلی آنا این است که پس از سفر برای افتتاح یک نمایشگاه 
متوجه می شود که خواهر دوقلوی همزادش به او خیانت کرده است. شاید 
بسیاری از ما نیز دچار چنین خیانت هایی از سوی نزدیکانمان شده باشیم. 

خیانتی که منجر به حذف ما از خاطرات گذشته می شود!
در بخشی از این رمان آمده است: در خانواده ما کسی به دیگری هدیه 
نمی دهد. این که در خانواده های دیگر روز تولد هدیه های بزرگی می دهند، 
برای من تعجب آور است؛ ولی ما شرایط را زیر سوال نمی بریم. من و مادر با 
هم اختالط می کنیم و لتا آرام و بی سروصدا از گفتگوی ما عکس می گیرد...

باربارا شیبلی متولد 197۵ در بادن )آلمان( و بزرگ شده در آرگاو است 
که از سال ۲۰۰۲ در زوریخ سوئیس زندگی می کند. او در سال ۲۰1۶ جایزه 
اشتودر گانتس را برای بهترین نسخه نثر منتشرنشده دریافت کرد و در سال 

۲۰17 به خاطر رمان گلسنگ ها برنده جایزه ارتقای ادبیات ِگدوک شد.
گلسنگ ها در 177 صفحه در اختیار عالقمندان به رمان های آلمانی 

قرار گرفته است.

تدوین اطلس زبانی؛  آوانویسی و بارگذاری آوانوشته های 
زبانی ایران

عضو هیأت علمی و استادیار پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون گفت: 
تدوین اطلس زبانی از طریق آوانویسی مصاحبه های زبانی ۶ استان در دست انجام 
است و در فاز کنونی این روند در برخی مناطق پایان یافته و در مناطق دیگری 

ادامه دارد.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری، فریار اخالقی با اعالم این خبر گفت: طرح ملی اطلس زبانی ایران 
طرح کالن در دست انجام گروه زبان و گویش رایج است که با همکاری اعضاء 
نیز پژوهشگران عالقه منِد  استان های هدف و  ادارات کل میراث فرهنگی  گروه، 

طرف قرارداد با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پیش می رود.
ایران تصریح کرد: سابقۀ طرح ملی اطلس  مجری طرح ملی اطلس زبانی 
زبانی ایران به اوایل دهۀ پنجاه و گردآوری نمونه های گویشی از آبادی های کشور 
برمی گردد، زمانی که با مشارکت فرهنگستان زبان و سازمان جغرافیایی کشور در 
اجرای طرحی که »فرهنگساز« نامیده شد، مقرر بود از هر آبادی باالی ده خانوار 

کشور به ازای هر گونۀ زبانی رایج، یک نمونۀ گویشی گردآوری شود.
گردآوری،  مبنای  افزود:  متون  و  کتیبه ها  زبان شناسی  پژوهشکده  استادیار 
پرسش نامه ای بود که با هدف مستندسازی ویژگی های عمدۀ گونه های زبانی ایران 
در فرهنگستان زبان بود. به این ترتیب که گویشور در همراهی با فرد مصاحبه کننده، 
1۰۵ واژه و عبارت و 3۶ جمله را تک به تک به گویش خود دو بار تکرار می کرد و 

کل جلسۀ هر مصاحبه بر یک روی نوار کاست ضبط می شد بود.
اخالقی خاطرنشان ساخت: این طرح در سال 13۵7 و در جریان تحوالت زمان 
پیروزی انقالب اسالمی، متوقف شد، گنجینۀ کاست های گردآوری شده علی رغم 
چند بار جابه جایی بین ارگان های مختلف تا حد زیادی محفوظ ماند و سرانجام در 

اواخر دهۀ هفتاد به سازمان میراث فرهنگی کشور تحویل داده شد.
او گفت: با احیای این طرح در دهه  138۰، از سوی مسئوالن وقت مقرر شد 
اقدامات صورت گرفته در قالب طرح فرهنگساز، فاز نخست از طرح اطلس زبانی ایران 
در نظر گرفته شود و با هدف ایجاد امکان بهره برداری از گنجینۀ گویشی گردآمده 
در دهۀ پنجاه و فراهم آمدن داده هایی قابل مقایسه از سراسر کشور، گردآوری از 
سایر مناطق کشور که تحت پوشش فرهنگساز قرار نگرفته بودند با همان رویه و 

با همان پرسش نامه در فاز جدید ادامه یابد.
بر  افزود: عالوه  زبان شناسی کتیبه ها و متون  عضو هیأت علمی پژوهشکده 
آن، با توجیهات علمی، برنامه ریزی های الزم برای تبدیل کردن طرح به طرحی پویا 
و رایانه ای صورت گرفت که الزمۀ آن دیجیتال کردن نمونه های گویشی و نگارش 

بسته برنامۀ رایانه ای خاص طرح بود که هر دو در دستور کار قرار گرفت.
او اظهار کرد: با این هدف در سال های اولیۀ دهۀ هشتاد، گردآوری نمونه های 
گویشی از استان هایی که در طرح فرهنگساز گردآوری داده های زبانی در آن ها شروع 
نشده یا به اتمام نرسیده بود آغاز شد و پس از آماده شدن نسخۀ اولیۀ نرم افزار، 

آوانویسی نمونه ها آغاز شد.
 اخالقی تصریح کرد: فاز جدید این طرح  از سال  1394 با مدیریت علمی 
مستندسازی،  منظور  به  پیشین  پژوهش های  مطالعات  تکمیل  هدف  با  نگارنده  
بررسی و ترسیم نقشه های زبانی رایانه ای گسترۀ زبان های ایرانی و غیرایرانی رایج 

در مرزهای جغرافیایی کشور در دست برنامه ریزی و اجرا است.
این زبان شناس در تشریح مراحل انجام طرح گفت: در این طرح از هر آبادی 
باالی ده خانوار کشور یک نمونۀ گویشی از طریق مصاحبۀ زبانی و ضبط صدای 
بین المللی  آوانگار  الفبای  با  گردآمده  صوتی  فایل های  سپس  گردآوری،  گویشور 
آوانویسی رایانه ای می شود و پس از بارگذاری در سامانۀ طراحی شده برای اطلس 

زبانی ایران، نقشه های زبانی رنگی خودکار از مناطق بررسی شده ترسیم می شود.
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پروانه رسولی خوشبخت

همایش بین المللی »کرونا؛
 شعر و ادبیات داستانی« فراخوان داد

خانه کتاب و ادبیات ایران، همایش بین المللی »کرونا؛ شعر و ادبیات 
داستانی« را تیرماه 14۰۰ برگزار می کند.

به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، 
و  نوزدهم  روزهای  داستانی«  ادبیات  و  شعر  »کرونا؛  بین المللی  همایش 
بیستم تیرماه 14۰۰ به صورت وبینار از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران 

برگزار می شود.
محورهای همایش:

- بیماری های همه گیر در متون ادب فارسی
- ادبیات و امیدبخشی در دوران بحران 

-نقش ادبیات در دوران کرونا
-آفرینش های ادبی در عصر کرونا در کشورهای فارسی زبان

- وضعیت آثار ادبی در روزگار کرونا
- فرصت ها و چالش های شعر و ادبیات داستانی در دوران همه گیری 

کرونا
شرایط ارسال اثر:

چکیده،  دارای  و  علمی  مقاالت  چارچوب  در  باید  پژوهشی  مقاالت 
و  نتیجه گیری  و  منسجم  بحث  پژوهش،  روش  پژوهش،  پیشینه  مقدمه، 

حداقل در 1۲ صفحه باشد.
زمان ارسال مقاالت:

مهلت ارسال چکیده آثار: 13 خرداد 14۰۰
زمان ارسال اصل آثار: 1۰ تیر 14۰۰

زمان برگزاری وبینار: 19 و ۲۰ تیر 14۰۰
عالقه مندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه این همایش به نشانی، 
تهران، خیابان انقالب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پالک 
ادبیات  و  کتاب  خانه  داستانی  ادبیات  و  شعر  گسترش  دفتر   ،4 طبقه   ،۲
ایران، کدپستی :131۵773411 ارسال کنند و برای کسب اطالعات بیشتر 
ارسال  برای  الکترونیکی  بگیرند.نشانی  تماس   43۲ داخلی   ۶۶9۶۶1۵۲

adabiat.co@gmail.com :مقاالت

 
 

 مجموعه ای دیده نشده از ۲9 شعر دست نویس »امیلی 
برونته«، نویسنده شهیر انگلیسی، در حراجی ساتبیز به فروش 

گذاشته می شود.
 یک مجموعه دست نویس از اشعار امیلی برونته همراه 
اصالحاتی که خواهر بزرگش، شارلوت، با مداد روی آنها انجام 

داده است، در یک حراجی به مزایده گذاشته می شود.
از گنجینه  ارزشمند، تنها یک بخش  این دست نوشته 
از دید  یک کتابخانه گمشده است که نزدیک به یک قرن 
عموم پنهان بود. گنجینه ادبی مذکور توسط آرتور بل نیکولز 
)Arthur Bell Nicholls( همسر شارلوت برونته که 
در 38 سالگی درگذشت، گردآوری شد. نیکولز در سال 189۵ 
بخش عمده دست نوشته های به جامانده از خواهران برونته را 
به توماس جیمز وایز )Thomas James Wise(، جاعل 
ادبی و از مجموعه داران بدنام کتاب فروخت. اما چندی بعد 
 Alfred( دو برادر مجموعه دار به نام های آلفرد و ویلیام ال
and William Law( که در نزدیکی خانه پدری خانواده 
برونته در هاورث بزرگ شده بودند، برخی از میراث این خانواده 
از جمله اشعار دست نویس امیلی و کتاب حاشیه نویسی شده 
 A History of British( بریتانیا  پرندگان  تاریخچه 

Birds( را از وایز پس گرفتند.
سال  در  دارد،  نام  هونرسفیلد  که  ال  برادران  کتابخانه 
1939 میالدی پس از درگذشت وارثشان ناپدید شد و حتی 

دانشگاهیان هم دیگر به آن دسترسی نداشتند.
حراجی ساتبیز حاال در نظر دارد در ماه ژوئیه )تیر- مرداد 
14۰۰( بیش از ۵۰۰ دست نوشته و نامه  موجود در این کتابخانه 
باره  این  در  ساتبیز  از سخنگویان  یکی  بگذارد.  حراج  به  را 
پژوهشگر  دو  یا  یک  فقط  گذشته  سال   9۰ در  می گوید: 
فوق العاده محتاط به بخش هایی از این کلکسیون دسترسی 
داشتند بدین ترتیب تنها دو فرد زنده وجود دارند که تاکنون 

نگاهشان به این گنجینه افتاده است.
حراج خانه ساتبیز اشعار دستنویس امیلی را یک نسخه 
خطی فوق العاده نایاب توصیف کرده و ارزش تخمینی آن را 
چیزی بین 8۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار پوند برآورد 

کرده است.
مهمترین  اشعار  این  حراجی،  این  متولیان  گفته  به 
بازار  به  طوالنی  مدت  یک  در  که  است  امیلی  دست نوشته  
می آید و حائز اهمیت ترین نوع از این دست نوشته هاست که 
همچنان در دست مجموعه دار خصوصی قرار دارد. امروزه از 
امیلی نویسنده تقریبا چیزی به جانمانده است، او بلندی های 
بادگیر را نوشت و بدون باقی گذاشیتن هیچ ردپایی از دنیا رفت. 
حتی نامه ای هم از او به جا نمانده است چون کسی را نداشت 

که با او مکاتبه کند.
این نسخه خطی که 
 18۵۰ سال  مقدمه  در 
رمان  بر  برونته  شارلوت 
هم  دگیر  با بلندی های 
تنها  شده،  اشاره  آن  به 
نده  قی ما با دست نوشته 
معروفترین  از  برخی  از 
من  جمله  از  امیلی  اشعار 
 No( روح ترسویی ندارم
 Coward Soul Is
 The( بلوبل   ،)Mine
رواقی  و   )Bluebell

پیر )The Old Stoic( است.  
شارلوت در این مقدمه با اشاره به این که تصادفا یک 
است،  کرده  پیدا  را  خواهرش  اشعار  از  دست نوشته  نسخه 
می نویسد: نگاهی به آن انداختم و غافلگیرم کرد. یک باور 
عمیق در من شکل گرفت که این اشعار فوران عادی ذوق 
شعری نبود و شبیه به چیزی که دیگر شعرای زن می نویسند 
نیست. این اشعار به نظرم خالصه، موجز، قدرتمند و اصیل 
آمدند و به گوش من یک آهنگ خاص داشتند، محزون و 

متعالی.
از دیگر آثار موجود در کتابخانه هونرسفیلد که چندین 
نسل در بین اعضای خانواده ال دست به دست شده است، 
نسخه خانوادگی برونته ها از کتاب تاریخچه پرندگان بریتانیا 

نوشته توماس بیویک پرنده شناس انگلیسی است. حاشیه نویسی 
مشاهدات شخصی  از  برونته،  پاتریک  خانواده،  پدر  گسترده 
درباره پرندگان تا نکاتی درباره آشپزی با آن ها از نکات جالب 

درباره این کتاب است که آن را ارزشمند می کند.
برونته  شارلوت  اثر  ایر  جین  رمان  در  که  کتاب  این 
جاودان شد، به ارزش تخمینی 3۰ تا ۵۰ هزار پوند به فروش 

گذاشته می شود.
نامه ای که شارلوت درباره نقدهای مربوط به رمان جین 
درباره  گمانه زنی ها  و  ایر 
نام  بل،  خواهران  هویت 
هران  خوا که  مستعاری 
ده  ستفا ا ن  آ ز  ا نته  برو
می کردند، برای ناشر خود 
بود  نوشته  اسمیت  جورج 
دست نوشته های  دیگر  از 
ارزشمندی است که در این 
حراجی به فروش گذاشته 

خواهد شد.
از  برونته  خواهران   
پیشرو  زن  ن  نویسندگا
بودند که در دهه 4۰ و ۵۰ 
قرن نوزدهم میالدی برخی از مهمترین آثار ادبیات کالسیک 

را به رشته تحریر درآوردند.
 181۶ سال  آوریل  خواهر،  بزرگترین  برونته،  شارلوت 
انگلیس متولد شد. وی  )برادفرد( واقع در شمال  تورنتن  در 
در مدرسه  مخصوص دختران کشیش ها واقع در کاون بریج 
تحصیل کرد. از 183۵ تا 1838 معلم مدرسه بود و بعد هم 
مدتی در خانه ها درس می داد. در سال 184۲ برای یادگیری 
 1843 سال  در  و  رفت  بروکسل  به  آلمانی  و  فرانسه  زبان 
همان جا بار دیگر به تدریس پرداخت. شارلوت در سال 1844 
به هاورث برگشت و با دو خواهرش، آن و امیلی، مدرسه ای 
به راه انداخت اما شاگردی در مدرسه ی آن ها ثبت نام نکرد. 
پروفسور در سال 18۵7 و پس  نام  به  اولین رمان شارلوت 

از مرگش منتشر شد. شارلوت از اوت 184۶ تا اوت 1847 
امضای  با  اکتبر 1847  ایر کار کرد که در  روی رمان جین 
مستعار ِکِرر بِل چاپ شد. رمان شرلی در اکتبر 1849 و رمان 
ویلت از او در ژانویه ی 18۵3 منتشر شد. شارلوت که به تمام 
خواستگارهایش جواب منفی می داد، سرانجام در ژوئن 18۵4 
ازدواج کرد، اما یک سال بعد در 31 مارس 18۵۵ از دنیا رفت.

امیلی برونته دو سال بعد از شارلوت به دنیا آمد و به پیروی 
از او در کاِون بریج به مدرسه ی مخصوص دختران کشیش ها 
رفت. در سال 1838 معلم شد اما به سبب دشواری کارش 
آن را رها کرد. در سال 184۲ برای یادگیری زبان فرانسه و 
آلمانی به بروکسل رفت و یک سال بعد به هاورث برگشت. 
در سال 184۶ کتاب شعرهای شارلوت، امیلی و آن برونته با 
اسامی مستعار ِکِرر، الیس و اکتن بِل منتشر شد. این کتاب 
نه فروش رفت و نه سروصدایی به پا کرد. رمان بلندی های 
بادگیر در سال 1847 منتشر شد، اما با اقبال خوانندگان روبه رو 
نشد. یک سال بعد، در سال 1848، امیلی برونته بر اثر بیماری 
سل از دنیا رفت. بعد از انتشار موفقیت آمیز جین ایر اثر شارلوت 
برونته در تابستان 1847، بلندی های بادگیر در زمستان همان 
سال منتشر شد، که بعدها کارشناسان و نقادان از آن به عنوان 
یکی از بهترین رمان ها در تاریخ ادبیات انگلیسی یاد کردند.

آن برونته کوچکترین عضو از گروه ادبی خواهران برونته 
به  چشم  میالدی   18۲۰ سال  در  خانواده  فرزند  و ششمین 
جهان گشود. در همان سال برونته ها به هاِورث کوچ کردند و 
پدر خانواده کشیش مقیم آن ناحیه شد و تا زمان مرگ )سال 
18۶1( این مقام را حفظ کرد. آن برخالف شارلوت و امیلی به 
مدرسه نرفت و در خانه درس خواند اما از 183۵ تا 1837 در 
یک آموزشگاه تحصیل کرد. از 1839 تا 184۵ معلم سرخانه 
بود و در نقاط مختلفی تدریس کرد. در سال 1847، چند هفته 
بعد از انتشار ِجین اِیر اثر شارلوت برونته و همزمان با انتشار 
بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته، رمان اگنِس گِری به قلم 
آن برونته نیز منتشر شد. رمان دوم آن به نام مستاجر وایلْدِفل 
هال در سال 1848 چاپ شد. این نویسنده یک سال بعد بر 

اثر آنچه بیماری سل اعالم شد، از دنیا رفت.

اشعار دست نویس »امیلی برونته« حراج می شود
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 راست به چپ: نادر نادرپور، بزرگ نادرزاد و داریوش شایگان 
اختصاصی دنیای جوانان

یک بارنشد 
تا که بگیری خبرم را

رضا خادمه مولوی 

شادی اگر این گونه، بسوزان جگرم را
اصال بشکن کنج قفس بال و پرم را

 صد بار پریشانی من دیدی و صد حیف
یک بارنشد تا که بگیری خبرم را

 یک عمر برای تو غزل گفتم و گفتم
افسوس نخواندی و ندیدی هنرم را

در سینه بسی پیرم و فرسوده و بی جان
در چهره مبین چهره همچون پسرم را

وقتی که تو در خاطر من حک شدی آخر
فرقی نکند روی تو بندم نظرم را

 فردا اگر ای دوست قرارست نباشی
یارب کمکم کن که نبینم سحرم را
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کمال تبریزي به شانگهاي مي رود

فیلم سینمایی داستان دست انداز، 
جشنواره  در  تبریزی  کمال  ساخته 
این  درمی آید.  نمایش  به  شانگهای 
محمد  را  آن  تهیه کنندگی  که  فیلم 
نخستین  در  دارد  برعهده  آفریده 
نمایش جهانی، در جشنواره شانگهای 

مجموعه  در  فیلم  می رود.  پرده  روی 
آلترناتیوها در بخش پانوراما در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم شانگهای به نمایش درمی آید. همزمان با نمایش این فیلم در جشنواره 
فیلم شانگهای، پوستر فیلم که توسط مهرداد موسوی طراحی شده است، 
منتشر شد. در این فیلم بازیگرانی همچون رضا کیانیان، حبیب رضایی، 
هدی زین العابدین، رویا نونهالی، همایون ارشادی و امید نعمتی حضور 
دارند. جشنواره فیلم شانگهای از تاریخ ۲1 تا 3۰ خرداد سال جاری در 

کشور چین برگزار می شود.

یدو روانه اکران آنالین مي شود

سی ونهمین  در  که  یدو،  فیلم 
بهترین  سیمرغ  فجر  فیلم  جشنواره 
آینده  روز  چند  تا  گرفت  را  فیلم 
می شود.  اکران  آنالین  صورت  به 
ه  شد ج  ر د ی  تبلیغ ها س  سا ا بر

به  یدو  فیلم  ینترنتی،  ا پلتفرم های  در 
دیگر  روز   ۵ جعفری  مهدی  کارگردانی 
از  امسال  نوروز  تعطیالت  در  که  یدو،  شد.  خواهد  آنالین  اکران 
تلویزیون پخش شد، سال گذشته در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درامد و برنده ۶سیمرغ بلورین در بخش های بهترین فیلم، 
بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری، بهترین صدابرداری، بهترین 
براساس  فیلم  این  شد.  زن  اول  نقش  بازیگر  بهترین  و  صداگذاری 
درباره  آن  داستان  و  از صمد طاهری ساخته شده  شیر  زخم  داستان 

است. آغازین جنگ تحمیلی  ماه های 

نامگذاري دانشگاه به نام چادویک بوزمن

مسئوالن دانشگاه هاوارد آمریکا 
دانشگاه  این  دانشکده های  از  یکی 
یاد  به  را  واشنگتن  شهر  خصوصی 
بازیگر  این  نام  به  بوزمن  چادویک 
فقید نامزد اسکار و دانشجوی پیشین 

خود نامگذاری کردند. چادویک بوزمن ۲1 
سال پیش در رشته کارگردانی از دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه هاوارد دانش آموخته شد و تابستان سال گذشته 
به دلیل ابتال به سرطان در 43 سالگی از دنیا رفت. ستاره پلنگ سیاه، 
امسال برای بازی در بلک باتم مارینی، نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین 
بازیگر مرد بود و از این پس مدرسه هنرهای نمایشی و تجسمی دانشکده 
هنرهای زیبا به نام او می شود. از سوی دیگر، مدیران والت دیزنی هم 
گفته اند یک کمک هزینه تحصیلی به یاد و نام چادویک بوزمن در دانشگاه 

محل درس خواندن او به دانشجویان اهدا خواهند کرد.
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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

اصغر فرهادي بازهم در بین برترین ها

منتقد یک پایگاه خبری تحلیلی 
برتر  در آمریکا در فهرست 1۰ فیلم 
فیلم  نام  سینما،  تاریخ  خارجی زبان 
اصغر  ساخته  سیمین،  از  نادر  جدایی 
سل  پل  داد.  قرار  هم  را  فرهادی 
پایگاه  سینمایی نویس  و  منتقد  که 

ایالت  در  اسپوکن  شهر  در  اسپوکسمن 
در  هالیوود  از  خارج  که  کرده  معرفی  را  برتر  فیلم  است، 1۰  واشنگتن 
دیگر کشورها تولید شده اند. او مي گوید: یکی از بزرگترین لذت ها کشف 
فیلم هایی غیرآمریکایی است که ارزش ها و شیوه زندگی کشور سازنده را 
به بهترین شکل ممکن به دنیا معرفی می کنند. در یک دهه گذشته هیچ 
فیلم خارجی به اندازه جدایی نادر از سیمین، به کارگردانی اصغر فرهادی 
در دنیا تاثیرگذار نبوده است. روایت فیلمساز از یک خانواده در ایران به 

یک اندازه پیچیده و صادقانه است.
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بازگشایي سالن هاي هنري و مصائب آن

بهروز غریب پور: مسئوالن رابطه خوبي با هنر خصوصا تئاتر ندارند!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲6۳058۲4- فکس: ۲6۳058۲4 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲۷5۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

از مدتي پیش و با برگزاري جلسات 
و  کرونا  با  مقابله  ستاد  میان  مختلف 
هیات  همینطور  و  سینمایي  سازمان 
از  ارشاد  وزیر  البته درخواست  و  دولت 
ریاست جمهور مبني بر بازگشایي دوباره 
سالن هاي سینما، تئاتر و موسیقي باالخره 
این اتفاق رخ داد و قرار بر این شد که 
سالن هاي هنري کار خود را شروع کرده 
ولي با پروتکل هاي بهداشتي و امنیتي 
بهداشتی  دستورالعمل های  در  اصولي. 
وزارت  سوی  از  شده  منتشر  و  مطرح 
در  که  آمده  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
وضعیت  اعالم  تا  و  بازگشایی  مقطع 
بلیت  فروش  ظرفیت  قطعی،  سفید 
برای هر سالن تا سقف ۵۰ درصد مجاز 
است. الزم است هنگام ورود و خروج 
انتظار،  سالن  در  حضور  و  تماشاچیان 
در  شود.  رعایت  ایمن  فاصله گذاری 
ضدعفونی کننده  مایع  بودن  دسترس 
است.  الزامی  مراجعه کنندگان  برای 
ضدعفونی کامل سینما و سالن ها طبق 

دستورالعمل اعالمی وزارت بهداشت هر 
روز یک بار الزامی است. بوفه های سینما 
و سالن های هنری  و آموزشگاه ها موظف 
به رعایت حداکثر موازین بهداشتی بوده 
و مجاز به عرضه مواد غذایی، تنقالت 
نیستند.  فله  صورت  به  نوشیدنی  و 
تمامی هنرجویان آموزشگاه ها از وسایل 
کنند.  استفاده  اختصاصی  آموزشی 
در  ماسک  و  دستکش  ز  ا استفاده 
و  هنری  سینمایی،  سالن های  محیط 
کارکنان، هنرجویان  برای  آموزشگاه ها 
سینماها،  با  است.  الزامی  مراجعان  و 
آموزشگاه هایی که  سالن های هنری و 
رعایت دستورالعمل ها را نداشته باشند، 
نسبت به تعطیلی آنها اقدام خواهد شد. 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  ادارات 
بر  دقیق  نظارت  به  مکلف  استان ها 
اجرای دستورالعمل ها خواهند بود... بعد 
از این دستورالعمل که البته در ابتدا در 
آن اثري ار سالن هاي تئاتر دیده نمي شد، 
برخي از اهالي تئاتر به وزارت ارشاد و 
حتي ریاست جمهور تاختند که چرا تئاتر 
از قلم افتاده است ولي درتهایت اعالم 

نیز مي توانند همانند  تئاتري ها  شد که 
اجرایي  فعالیت هاي  موسیقي  و  سینما 
غریب پور،  بهروز  کنند.  آغاز  را  خود 
سرپرست گروه تئاتر عروسکی آران و از 
کارگردانان و نویسندگان کهنه کار عرصه 
تئاتر نظرات جالبي درباره اتفاقات احیر، 
بازگشایي  و  پساکرونا  دوران  و  کرونا 

سالن هاي تئاتر دارد...
این  به  پاسخ  در  غریب پور  بهروز 
سوال که آیا بعد از یک تعطیلي چندباره 
بار دیگر سالن هاي هنري مي توانند به 
به  تا  شرایط عادي برگردند؟ گفت: ما 
نبودیم  روبرو  پدیده ای  چنین  با  امروز 
چطور  گذشته مان  تجربیات  ببینیم  تا 
بوده و این تجربیات موید اتخاذ روش 
باید  را  جدید  راه های  بنابراین  شود 
در  کرونا  کرد.  امتحان  زمینه  این  در 
جدید  راه های  که  شد  باعث  دنیا  تمام 
ببینید  االن  شما  شود  کشف  ارتباطی 
دیدن  حتی  و  موزه ها  از  بازدید  میزان 
نمایش ها به صورت نجومی در همین 
رفته  باال  قرنطینگی  و  کرونایی  زمان 
است. درست است که ما تجربه عینی 

فرصت  هم  بیشتر  شاید  اما  نداریم 
داشته باشیم تا یک شیء یا یک تابلو 
را ده ها بار ببینیم و باز هم برگردیم و 
آن را تماشا کنیم درحالی که وقتی وارد 
یک موزه می شویم به لحاظ جسمانی 
ممکن است اندک ساعتی خسته شویم 
یا زمان نداشته باشیم که وقت زیادی 
بگذاریم اما این فرصت مجازی توانست 
بار  را فراهم کند که ده ها  این شرایط 
از  بزنیم. من شخصا  به یک موزه سر 
این اتفاق مجازی استقبال می کنم چرا 
به هرحال تله تئاترها و تئاترهای آنالین 
هم در این دوره برای ما تجارب جدیدی 
شد که من تصور می کنم هم می توانیم 
آنها را خالقانه تر و با روش های جدیدتر 
از دیگر  اینکه تقلید  اتخاذ کنیم و هم 
کشورهای مطرح در این عرصه داشته 
هم  شرایطی  االن  به هرحال  باشیم. 
کردن  ُپر  با  گذاشته اند  تئاتر  برای  که 
ظرفیت ۵۰ درصدی شاید خیلی مشکلی 
نبوده  هم  اینطور  که  چرا  نکند  ایجاد 
همیشه همه سالن های ما صددرصد ُپر 
بنابراین وقتی می گوییم ظرفیت  شوند 

۵۰درصدی خود این عمال یک جمعیت 
حداقلی را در برابر یک کار می نشاند.

درباره  کهنه کار  کارگردان  این 
نمایش های  با  کارها  است  قرار  اینکه 
خیابانی و نمایشنامه خوانی آغاز شوند نیز 
مي گوید: تئاتر خیابانی و کارناوال های 
با ماسک می تواند آغازگر خوبی باشند 
درباره  همینطور  نیستند  درمانگر  اما 
این  نظرم  من  هم  نمایشنامه خوانی 
می شوند  باعث  به هرحال  که  است 
ترس و واهمه مردم بریزد و معلوم شود 
که می توان زیر یک سقف بود یا خیر!؟ 
اینها  همه  که  گفت  می توان  بنابراین 
منتظر  باید  فعال  که  است  تجربیاتی 
تا  آزمون و خطای مان  ببینیم  باشیم و 
کجا جواب می دهد و این تالش خوبی 
است و من مطمئنم که با این شیوه های 
تماشاگرمان  میزان  بر  می توانیم  جدید 
دادم  پیشنهاد  حتی  من  کنیم.  اضافه 
که جشنواره تئاتر فجر امسال را آنالین 
یا به صورت تله تئاتر برگزار کنیم چون 
مشخص  که  کرونایی  آینده  شرایط 
الاقل  دوره  این  در  می توانیم  نیست 

تمام آن بودجه ای که صرف آمد و رفت 
اقامت  و هزینه های خورد و خوراک و 
داریم، خرج ضبط آثار ماندگار و اثرگذار 
یا  آنالین  به صورت  را  اجراها  و  کنیم 
تله تئاتر داشته باشیم. من در این زمینه 
بزنم. شخص خودم  برایتان  یک مثال 
عروسکی  تئاتر  گروه  فعالیت  آغاز  از 
ضبط  یک  کردم  سعی  همواره  آران 
باشیم  داشته  کارها  از  تمام عیار  خوب 
اولین گروه هایی هستیم که  ما جزو  و 
در تئاتر آنالین فعال شدیم دلیلش هم 
شرایط  پیش بینی  همیشه  که  بود  این 
آینده کردم و همیشه می گفتم که باید 
راه حلش  و  بیشتر کنیم  را  تماشاگران 
هم تکثیر آثار از طریق ضبط تصویری 
است. البته در این زمینه دوستاني هم 
هستند که مخالف بوده و هستند ولي 
من کاری با هنرمندانی که مخالف هر 
چیزی هستند ندارم، ولی حرفم این است 
که به هرحال این امر هم یک سعی و 
خطا است که کسی هنوز تجربه نکرده 
است چطور است بدون تجربه بگوییم 
این نمی شود و آن نمی شود! وقتی در 
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ما  تعطیلی سالن ها  این شرایط 4ماهه 
بدهیم  اجازه  باید  نداریم  نمایشی  هیچ 
که واژه تئاتر کال از بین برود؟ باالخره 
باید یک شکلی از تئاتر باشد تا زمانی 
که شرایط مطلوب شد و انگیزه مردم و 
هنرمندان برای کار روبروی صحنه زیاد 
شد، دوباره به حرکت قبلی بازگردیم و 
کارها را به روال عادی انجام دهیم پس 
این به اصطالح عوامانه یک چراغ است 
هم  بدی  هیچ  می گذاریم،  روشن  که 

ندارد و من مخالف آن نیستم.
بهروز غریب پور در بخش دیگري 
تماشاگران  نرس  به  خود  گفتگوي  از 
از اینکه مبادا در سالن هاي تئاتر دچار 
بیماري شوند پرداخت و در پاسخ به این 
سوال که اگر تئاتر برای خودش خطر 
یا  به سالن می روید  باشد  داشته  جانی 
خیر؟ گفت: خیر. مطمئنا من خودم به 
عنوان یک تماشاگر حاضر نیستم االن 
خاطر  به  بروم  سینما  و  تئاتر  سالن  به 
از  بدنم  از  عضوی  می کنم  فکر  اینکه 
عادی  کشیدنم  نفس  و  افتاده  فعالیت 
بسیار  دوران  تجربه  همه  اینها  نیست! 
برایش  و  ببینیم  باید  که  است  سخت 
اندازه  همان  به  بیاندیشیم.  تمهیداتی 
که دانشمندان در آزمایشگاه ها به دنبال 
در  هستند،  کرونا  واکسن  کردن  پیدا 
تالش  هم  تئاتر  مثل  آزمایشگاه هایی 
پیدا  عرصه  این  در  راهی  که  می شود 
و  ماست  تالش  و  حرکت  مهم  کرد،  
راه  یک  اگر  که  باشیم  مطمئن  باید 
بعدی  راه  سراغ  به  نمی دهد  جواب 
صورت  هر  در  نباشیم.  ناامید  و  برویم 
مسئله جان مردم با آزمون و خطا جور 
موضوع  این  با  هم  من  و  درنمی آید 
نظرم  بگذارید  و  هستم  موافق  کامال 
را با یک مثال به شما بگویم. اگر روی 
یک تابی بنشینیم برای تاب خوردن و 
لذت بردن ولی احساس کنیم زیرپایمان 
خالی است و روی هوا هستیم، سوار آن 
نمی شویم در سالن تئاتر هم همینطور 
تاب  داریم روی یک  ما دوست  است، 
آرام بنشینیم و تاب بخوریم و از دیدن 
ببریم  لذت  صحنه  اتفاقات  و  نمایش 
اما اگر احساس کنیم زیر پایمان خالی 
نمی آییم.  سالن  به  است،  هیچوقت 
روزها  این  که  چیزی  تئاتر  سالن  در 
اهمیت دارد آرامش مخاطب است اینکه 
احساس نکند زیر پایش خالی است و 
بیماری  دچار  است  ممکن  لحظه  هر 
باید  هم  تئاتر  سالن  در  بنابراین  شود 
و  نظر گرفته شود  در  تماشاگر  آرامش 
این چیز کمی نیست و با مسئله آزمون 
و خطا توجیه نمی کنم باید ببینیم دقیقا 
این احساس را به تماشاگر می دهیم یا 
خیر و اینکه خیال شان راحت باشد. در 
سقوط  مسئله  مثل  هم  این  حال  هر 
هواپیما و چیزهای دیگر که مردم یک 
می ترسند  اعتماد  عدم  خاطر  به  مدتی 
و بعد دو مرتبه امتحان می کنند، قابل 
که  است  این  نکته  اما  است  امتحان 
تئاتر مثل هواپیما سوار شدن و کسب و 
کار و تجارت الزام زندگی نیست یعنی 
و  نیست  کردن  کار  و  زندگی  به  نیاز 
اینجاست  باشد.  ریسک  یک  می تواند 
که باید بگوییم درباره هنر قرار نیست 

ما ریسک کنیم، سفر و تجارت و کاسبی 
نیست درباره هنر نمی توان ریسک کرد، 
زیباترین غزل های سعدی و حافظ در 
شرایطی که بمب روی سر ما می ریزد، 
که  بدانیم  باید  بنابراین  است  بی اثر 
که  داریم  پیش رو  سخت  تجربه ای 
حالت  به  شرایط  می کشد  طول  مدتی 

عادی باز گردد.
عروسکی  تئاتر  گروه  سرپرست 
آران در ارتباط با حمایت دولت از تئاتر 
مي گوید: ما که چیزی ندیدیم! در حالی 
می کرد  کمک  می بایست  دولت  که 
و  شنیدیم  فقط  البته  که  مدت  این  در 
از  ما  بکند.  حمایتی  دولت  که  ندیدیم 
همان ابتدا که آقای روحانی به ریاست 
جمهوری انتخاب شدند چیزی ندیدیم 
و  باشند  زده  تئاتر  از  حرفی  مثال  که 
چیز  چند  در  تنها  برایشان  فرهنگ 
هم  آنها  البته  که  شده  خالصه  خاص 
ندارند و االن هم  تئاتر  به  هیچ ربطی 
در ابالغیه اخیرشان برای ستاد مقابله با 
کرونا باز حرفی از تئاتر نشنیدیم که زده 
باشند انگار که اصال تئاتر و تئاتری وجود 
با هنر  ایشان میانه ای  ندارد! به هرحال 
تئاتر ندارند و اصال هم فکر نمی کنم به 
تماشای تئاتر تا به حال نشسته باشند. 
همه این بی توجهی ها به شرایط کنونی 
و  است  تاثیرگذار  تئاتر  و  هنرمندان 

شرایط را هم که همه می بینیم!
از  دیگري  بخش  در  غریب پور 
صحبت هایش در ارتباط با فعالیت های 
گروه نمایشی خودش پس از بازگشایی 
سالن ها مي گوید: اول اینکه طبیعی است 
چون گروه نمایشی ما پشت صحنه زیاد 
است و تعداد نیروهای مان شاید بیش از 
رعایت  به  احتیاج  ما  باشد  نمایشی  هر 
موازین بهداشتی بیشتری داریم و باید 
بیشتر محتاط باشیم ضمن اینکه مجوز 
فعالیت ما را بنیاد رودکی می دهد، فعال 
که چنین اتفاقی نیافتاده است و ممکن 
است  در روزهای آینده با پروتکل هایی 
کار ما هم مجوز بگیرد. بنابراین از هر 
را  کار  ما  گفتند  که  وقتی  هر  و  زمان 
نظر  در  با  زمینه  این  در  کنیم،  شروع 
به  را  برنامه های مان  شرایط  گرفتن 
بنیاد رودکی ارائه خواهیم داد فعال هنوز 

چیزی مشخص نیست.
درباره  پایان صحبت هایش  در  او 
هنرمندان  روزهاي  این  سخت  زندگي 
زندگي  بد  شرایط  از  و  گفت  سخن 
هنرمندان  زندگی  کرد:  صحبت  آنها 
و  تمرین  به  وابسته  روزها  این  تئاتر 
این  4ماه  متاسفانه  که  اجراست  و  کار 
برای  و  از هنرمندان سلب شد  شرایط 
نمی دانم  هنوز  اقتصادی  فعالیت های 
تدبیری  چه  شرایط  این  جبران  برای 
اندیشیده شده است. نیاز داشتیم در این 
داشته  ایام یک ستاد فرهنگی مناسب 
باشیم تا به کارها رسیدگی کند و هم 
نگرانی هنرمندان را کم کند اما چنین 
اتفاقی هم نیافتاد. امیدواریم با بازگشایی 
سالن های نمایش و جلب اعتماد مردم 
شرایط آزمون و خطا به سرعت گذشته 
و وضعیت به حالت قبل برگردد البته به 
شرطی که همه مسائل بهداشتی در این 

مدت رعایت شود.

در پی اتفاق چند روز گذشته و برخورد ناشایست 
یکی از کارمندان بانک رفاه کارگران با بانوی مراجعه 
کننده به بانک، موجی از واکنش ها و انتقادات به این 
اقشار  و  کرد  پر  را  کشور  رسانه ای  فضای  برخورد، 
مختلف مردم به اشکال مختلف به این رخداد واکنش 

نشان دادند
در  مبارکه  سعیدی  زهرا  دکتر  رابطه  همین  در 
مقام   باالترین  عذرخواهی  خواستار  ویدیویی  پیامی 

این مجموعه از جامعه بانوان کشور شد
در  اسالمی  دهم مجلس شورای  دوره  نماینده 
و هر  نیست  ما خوب  رابطه گفت: حال جامعه  این 
روز شاهد اتفاقات جدیدی در تضعیف جامعه بانوان 
انتشار  شاهد  گذشته  روز  چند  در  متاسفانه  هستیم؛ 
با  بانک  مدیر  یک  اینکه  بر  مبنی  بودیم  ویدیویی 

مراجعه  بانوی  با  بسیار ضمن هتک حرمت  توحش 
کننده به بانک برخورد می کند. اینکه چرا و چطور این 
شخص این اجازه را به خودش داده که یک زن را این 
چنین مورد ضرب و شتم قرار بدهد به اندازه کافی 
زشت و نگران کننده است اما ایستادگی شخص در 
توجیه این رفتار با ذکر بهانه هایی که مثال این اتفاق 
مربوط به امسال نیست و برای سال گذشته است به 
جای هر گونه عذرخواهی بیشتر آزاردهنده است. آیا 
اتفاق رخ داده از زشتی این  این که چه زمانی این 

عمل می کاهد؟
سوال دیگر این است که روند مدیر شدن و مدیر 
ماندن افراد در این مجموعه )بانک رفاه کارگران( به 
چه صورت است و چنین افردی چطور پاالیش شده و 
به کار گمارده می شوند. چطور کنترل خشم یک مدیر 

بانک مورد ارزیابی قرار نگرفته که به خودش اجازه 
چنین گستاخی و چنین رفتار مشمئز کننده ای را داده 
آن هم در بانک رفاه کارگران یعنی بانکی که منتسب 
و متعلق به زحمت کش ترین قشر جامعه است. ولی 
اینکه چرا به راحتی از کنار این قضیه گذشتیم و چه 
اتفاقی باعث شده که واکنشی نسبت به این قضیه 

نشان داده نشود
واقعاً با برکناری یک مدیر شعبه بانک سعی در 
پاک کردن صورت مسئله را نداریم؟ آیا این است عمل 
کردن به قرآن و آموزه های دین مبین اسالم که این 
قدر بر تکریم از بانوان تاکید دارد. آیا از حضرت علی 
که  شدند  متوجه  وقتی  که  نشنیده ایم  السالم  علیه 
از پای زنی یهودی بیرون کشیدند چنان  خلخال را 
برآشفتند و فرمودند که »اگر مردان مسلمان از غم 

این حادثه بمیرند جای مالمت ندارد« چه شده است 
که به جایی رسیده ایم که حتی مقامات اجرایی در این 
مجموعه از یک عذرخواهی ساده هم دریغ می کنند؟

#عذرخواهی از مجرای #رسانه ملی حداقل انتظار 
بانوان و مردم شریف این سرزمین است که میبایستی از 
سوی باالترین مقام اجرایی این مجموعه صورت پذیرد.

در پایان امیدوارم فرهنگ عذرخواهی و پذیرش 
مسئولیت اعمال، به جزء جدا نشدنی از آموزش و تربیت 

مدیران این سرزمین پیوند بخورد.
ناگفته نماند که قطعا مردم فهیم این سرزمین 
قطعا بر زحمات خادمان راستین این آب و خاک ارج 
می نهند و رفتار ناشایست یک نفر را به پای کلیه پرسنل 
زحمت کش آن که شهدای خدمتشان کمتر از شهدای 

سالمت نبوده نخواهند نوشت ....

فرهنگ فراموش شده عذرخواهی


