
مدیرعامل توانیر:

استان های پرمصرف در انتظار خاموشی باشند!

معاون مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از نظارت ۲۵۰۰ تیم سیار به 

پروتکل های بهداشتی کنکور ۱۴۰۰ خبر داد.
قالب ۶ هزار  در  تیم های سیار  این  افزود:  فرهادی  محسن 
بازرس بهداشت محیط تمامی موارد مربوط به پروتکل های بهداشت 
سراسر  در  کنکور  برگزاری  های  محل  در  کرونایی  شرایط  در  را 
کشور نظارت می کنند.وی اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری 

کرونا، امسال دومین تجربه برگزاری کنکور را در این شرایط داریم 
و هماهنگی ها و برنامه ریزی برای برگزار شدن کنکور در شرایط 
کرونایی و سالمت داوطلبان در مقایسه با سال گذشته قوت بیشتری 
داشته و مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت این هماهنگی ها را 
یک ماه زودتر با سازمان سنجش آموزش کشور و سنجش آموزش 

پزشکی و وزارت کشور آغاز کرده است.
صفحه ۲

رییس سازمان بهزیستی:

ایران در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
دستاورد بسیاری دارد

گران فروشی ایرالین ها در روز روشن!
ایرالین های  گذشته  روزهای  طی 
داخلی دست به دست هم داده تا قیمت 
که  دامنه ای  هر  تا  را  داخلی  پروازهای 
دوست دارند، افزایش دهند و به نظر می رسد دستور 
و هشدار وزیر راه  وشهرسازی و مسئوالن سازمان 

هواپیمایی کشوری هم برایشان اهمیتی ندارد.
درخواست  با  که  بود  گذشته  سال  ماه  آبان 
ایرالین ها، شورای عالی هواپیمایی کشوری با افزایش 
۱۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی 
نسبت به جدول نرخی اعالم شده در خرداد ماه همین 
سال موافقت کرد و مصوب کرد تا محدودیت حداقل 

قیمت ها را هم از این نرخ نامه حذف کند.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان: 

اقدامات هدفمند و کنترلی
 کاهش هدر رفت گاز را به همراه خواهد داشت 
4

صفحه 701 میلیون وام با عودت 90 میلیون، 5 ساله!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اشرفي زاده:

 براي ساخت 
فیلم هایم عجله 

ندارم!

6ورزش
دایی: در ایران باید به 

کسانی جواب بدهم 
که فوتبال نمی دانند!

هنگ 7فر

مرجان  کارگردانی  به  آبجی،  سینمایی  فیلم  روزها  این 
است.  پرده  روی  تجربه  و  هنر  سینماهای  در  اشرفي زاده 
فیلمنامه این اثر توسط مرجان اشرفی زاده، ناهید طباطبایی 
و علی اصغری به نگارش درآمده و محمدحسین قاسمی آن 

را تهیه کرده است.

اسطوره فوتبال ایران و آقای گل فوتبال جهان در گفت وگویی 
از شیطنت های  ایده آل ها و نقص ها گفت،  از  اینستاگرامی 
داخلی و خارجی، از خواسته های مردم و آنچه باید برای آنها 
فراهم شود؛ او از عشق به ایران گفت و از این که دوست 

دارد »آزاد« زندگی کند.

با میدل ایست  جالل برجس، نویسنده اردنی در گفت و گو 
برنده  کتابفروش« که  مانیتور درباره رمان »یادداشت های 
شاعر،  برجس  است.  کرده  عربی 2021 شد صحبت  بوکر 
اردن  در  متولد سال 1970  پرواز  مهندس  و  رمان نویس 
است. او نویسنده ای است که به  خوبی توانسته مهارت های 

آموخته خود را با فن نویسندگی اش تطبیق دهد

رمانم درباره جامعه 
عرب افشاگرانه 

است

نظارت ۲500 تیم سیار بهداشتی به برگزاری کنکور  دولت آینده مردم را از تنگناهای اقتصادی
 و معیشتی رها کند

علیرضا ورناصری قندعلی روز گذشته)چهارشنبه( در نطق میان دستور خود در 
صحن علنی مجلس، ضمن قدردانی از رهبر معظم انقالب که با اعتماد عملی به 
توانمندی های داخلی، با دریافت واکسن ایرانی ثابت کردند تحول تمدن نوین مقتدر 
اسالمی، مرد میدان می خواهد و خودباوری، گفت: مردم ایران علیرغم وجود تمام عوامل کاهنده 
مشارکت، با حضور پرشور در انتخابات، بصیرت و وفاداری را به جهانیان ثابت کردند که این اعتماد 

و مشارکت نقطه قوت نظام و برای مسئوالن انگیزه خدمت بیشتر است.
صفحه ۲

در  ثروتمند  هزار  از ۲۵۰  بیش  فوربس  نوشته  به 
ایران زندگی می کنند.نشریه فوربس در گزارشی نوشت 
که با وجود تشدید تحریم های آمریکا و شیوع گسترده 
کرونا، تعداد میلیونرها )کسانی که یک میلیون دالر و بیشتر ثروت 
دارند( به طرز قابل توجهی بیشتر شده است. تعداد ایرانیان ثروتمند 
در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل آن بیشتر شده؛ 
در حالی که متوسط جهانی ۶.3 درصد بوده است. ثروت این افراد 

نیز طی همین سال بر حسب دالر ۲۴.3 درصد افزایش داشته است. 
از جمله دالیل اصلی افزایش ثروت برخی افراد، رشد بی سابقه 
۶۲۵ درصدی شاخص بورس تهران در سال ۲۰۲۰ بود. ) در مقام 
مقایسه، رشد شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس نیویورک تنها ۱۶ درصد 
بود.( دولت ایران حمایت زیادی از رشد بورس کرد و یک درصد از 

ذخایر صندوق ثروت ملی را به این بازار تزریق کرد. 
صفحه 3

۲50 هزار میلیونر در ایران وجود دارند!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

سپرده گذاری  شرکت  مدیرعامل 
مرکزی اوراق بهادار گفت: مرحله دوم 
نزدیک  آینده  در  عدالت  سهام  سود 

واریز می شود.
سپرده گذاری  شرکت  مدیرعامل 
مرکزی اوراق بهادار گفت: مرحله دوم 
نزدیک  آینده  در  عدالت  سهام  سود 

واریز می شود.
آن  از  پس  افزود:  فهیمی  حسین 
که در سال گذشته سامانه »جامع توزیع 
سود« توسط رئیس جمهور افتتاح شد، 
۱3۰ شرکت سود سهامداران خود را از 
طریق این سامانه واریز کردند و عالوه 
بر آن در اسفند ماه و در روز های پایانی 
 ۴۴ سود  نخست  مرحله  گذشته  سال 
میلیون نفر از مشموالن سهام به میزان 
توزیع  سامانه  طریق  از  نیز  درصد   ۵۰
شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام شد 
که مرحله دوم آن نیز در آینده نزدیک 

واریز می شود.
استقبال روزافزون ناشران از سامانه 

توزیع سود
سپرده گذاری  شرکت  مدیرعامل 

می دهد  نشان  آمار ها  گفت:  مرکزی 
امسال،  نخست  3ماهه  پایان  در  که 
3۵ شرکت سود خود را از بستر سامانه 
»جامع توزیع سود« به حساب حدود 7 
میلیون سهامدار واریز کرده اند که نسبت 
قابل توجهی  رشد  از  قبل  سال های  به 
برخوردار است و پیش بینی می شود که 
افزایش  با  روند  این  آینده  ماه های  در 

نیز مواجه شود.
الزام ناشران بورس و غیربورسی

اساس  بر  کرد:  اضافه  فهیمی 
و  بورسی  شرکت های  همه  نون  قا

که  بورسی  غیر حتی  و  بورسی  ا فر
بورس  سازمان  نزد  آن ها  اطالعات 
باید  است  شده  ثبت  بهادار  اوراق  و 
نونی،  قا مهلت  سررسید  مان  ز ر  د
سهامداران  حساب  به  را  سهام  سود 
الزام  زمان حاضر  در  اما  کنند،  واریز 
که  رد  ندا وجود  نونی  قا و  حقوقی 
سامانه  طریق  از  باید  ناشران  همه 
واریز  به  نسبت  سود«  توزیع  »جامع 

کنند. اقدام  سود 
شدن  برطرف  خصوص  در  وی 
این  به  توجه  با  گفت:  نیز  روند  این 

و  نوین  بستر  این  حاضر  زمان  در  که 
زیرساخت های آن وجود دارد پیشنهادی 
به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه شده است 
تا همه ناشران ملزم شوند سود سهام را 
کنند  پرداخت  سجام  سامانه  طریق  از 
از هر  نیز  این روش برای شرکت ها  و 
از  و  بود  نظر مطلوب و بصرفه خواهد 
سویی دیگر شاهد این نخواهیم بود که 
سود  دریافت  برای  سهامدار  میلیون ها 
و  زمان  صرف  با  شرایط  این  در  خود 

هزینه به بانک ها مراجعه کنند.
فهیمی تصریح کرد: البته باید به 
این نکته هم اشاره شود که در زمان 
حاضر همه سهامداران در سامانه سجام 
ثبت نام نکرده اند و احراز هویت نشده اند 
پرداخت  تحقق  اول  گام  اتفاق  این  و 
سامانه  طریق  از  ناشران  همه  سود 
این  اگر  و  است  سود«  توزیع  »جامع 
اعم  شرکت ها  همه  شود  محقق  مهم 
برای  می توانند  کوچک  یا  بزرگ  از 
سجام  سامانه  با  سهام  سود  پرداخت 
سهامداران  به  را  آسان تری  خدمات 

ارائه کنند.

ثبت نام وام ودیعه مسکن آغاز شد؛

70 میلیون وام با عودت 90 میلیون، 5 ساله!
طبق اعالم قبلی وزارت راه ثبت نام 
وام ودیعه مسکن از روز گذشته آغاز شد. 
قسط وام 7۰ میلیونی برای تهرانی ها در 
میلیون   ۱.۵ حدود  ساله   ۵ بازپرداخت 

تومان است.
کرونا  ملی  ستاد  گذشته  هفته 
مصوب کرد: »مهلت ثبت نام اشخاص 
تسهیالت  دریافت  برای  شرایط  واجد 
پایان  تا  مسکن  اجاره  ودیعه  کمک 
شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید شده و بانک 
ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر 
تا پایان آذر ماه سال جاری تسهیالت 

مذکور را پرداخت کنند.
این  بر  مترتب  مقررات  و  شرایط 
سال  در   ،۱399 سال  در  تسهیالت 
تا  است.  باقی  قوت خود  به  نیز  جاری 

از  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰ مبلغ  سقف 
بسته تسهیالت کرونایی، در سال ۱۴۰۰ 
به پرداخت تسهیالت برای این موضوع 

اختصاص داده می شود.«
و  ساختمان  معاونت  ادامه  در 
مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز 
ثبت نام وام ودیعه مسکن از  ظهر روز 
گذشته )چهارشنبه ۲۶ خرداد۱۴۰۰( خبر 
داد. این معاونت طی اطالعیه ای با اشاره 
به مبلغ وام ودیعه 7۰ میلیون تومانی در 
تهران، ۴۰ میلیونی در کالنشهرها و ۲۵ 
میلیون تومانی در سایر شهرها از آغاز 
در  داد.  خبر  وام  این  دریافت  ثبت نام 
بخشی از این اطالعیه با معرفی سامانه 

tem.mrud.ir  آمده است؛
- متقاضیان دریافت این تسهیالت 

باید متاهل یا سرپرست  ودیعه مسکن 
خانوار باشند.

- متقاضیان باید دارای اجاره نامه 
رسمی یا اجاره  نامه ثبت شده در سامانه 
و  مستغالت  و  امالک  معامالت  ثبت 

دارای کد رهگیری باشند. 
واحد  اجاره  نامه  انعقاد  تاریخ   -
ماهه  شش  به  مربوط  باید  مسکونی 

نخست سال ۱۴۰۰ باشد.
 ۲ حداکثر  تا  متقاضی  چنانچه   -
بانکی  شعب  به  معرفی  تاریخ  از  هفته 
نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین 
درخواست  رد  به  نسبت  نکند،  اقدام 

متقاضی اقدام می   شود.
صورت  دو  به  مسکن  ودیعه  وام 
در  این که  یکی  است؛  پرداخت  قابل 

مستأجر  و  می گیرد  قرار  مالک  اختیار 
سود و کارمزد آنرا طی یکسال پرداخت 
اختیار  در  وام  آن که  دیگری  و  می کند 
مستأجر قرار گرفته و اقساط آنرا پرداخت 

خواهد کرد.
بر این اساس  بازپرداخت تسهیالت 
تا 3۰ میلیون تومانی 3 ساله و 3۰ میلیون 
تومان به باال ۵ ساله است. به این ترتیب 
قسط وام ۲۵ میلیون تومان حدود 83۰ 
حدود  تومانی  میلیون   ۴۰ تومان،  هزار 
تومانی  میلیون  تومان و 7۰  9۰۰ هزار 
تومان  هزار  و ۵۵۰  میلیون  یک  حدود 
 ۵ حدود  میلیونی   ۲۵ وام  سود  است. 
تومانی  میلیون   ۴۰ وام  تومان،  میلیون 
میلیونی  وام 7۰  و  میلیون  حدود ۱3.3 

حدود ۲3.۵ میلیون تومان است.

یک مقام بورسی خبر داد؛

پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت؛ به زودی! 

خانواده سرباز  با  تماس  دولت طی  سخنگوی 
پای  اخیر  رانندگی  سانحه  در  جانباخته  های  معلم 

درد دل این خانواده های داغدار نشست.
روزها  این  که  دولت  سخنگوی  ربیعی  علی 
بخشی از وقت خود را صرف رسیدگی به وضعیت 
جاده  حوادث  جانباختگان  خانواده  با  همدردی  و 
روند  گیری  پی  بر  عالوه   کرده،  کشور  اخیر  ای 

اعزام نمایندگانی از دولت به منزل سرباز معلم های 
جانباخته در سانحه جاده ای اخیر شخصا با خانواده 
این جاناختگان ساکن در سراوان که به دلیل دوری 
راه و شیوع کرونا امکان حضور در منزلشان را نداشت 
تماس گرفت و به عنوان نماینده دولت با آنها ابراز 

همدردی کرد .
 اتوبوس سرباز معلم ها اواخر هفته گذشته از 

یزد- جاده  در  که  می رفت  شیراز  به  زاهدان  مبداء 
دهشیر به علت »نقص فنی« با جدول وسط جاده 
برخورد کرد و واژگون شد. گفته می شود اتوبوس 
پس از واژگونی با یک دستگاه تریلی که در مسیر 
مخالف جاده پارک شده بود، برخورد داشت که طی 
این سانحه دلخراش۵ سرباز معلم  جان خود را از 

دست دادند.

ابراز همدردی سخنگوی دولت با خانواده سرباز معلم های جانباخته

صفحه 3
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نماینده مجلس:
دولت آینده مردم را از تنگناهای اقتصادی و معیشتی رها کند

اولویت  نخستین  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
دولت سیزدهم تزریق امید، تکریم همگانی، بازآفرینی تحول و رها کردن مردم از 

تنگناهای اقتصادی و معیشتی باشد.
علیرضا ورناصری قندعلی روز گذشته)چهارشنبه( در نطق میان دستور خود 
در صحن علنی مجلس، ضمن قدردانی از رهبر معظم انقالب که با اعتماد عملی 
به توانمندی های داخلی، با دریافت واکسن ایرانی ثابت کردند تحول تمدن نوین 
مقتدر اسالمی، مرد میدان می خواهد و خودباوری، گفت: مردم ایران علیرغم وجود 
تمام عوامل کاهنده مشارکت، با حضور پرشور در انتخابات، بصیرت و وفاداری را به 
جهانیان ثابت کردند که این اعتماد و مشارکت نقطه قوت نظام و برای مسئوالن 

انگیزه خدمت بیشتر است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خطاب به آیت اهلل سیدابراهیم 
رییسی ضمن تبریک و آرزوی توفیق الهی، افزود: آرای دشمن شکن مردم در انتخاب 
قاطع شما به عنوان ریاست جمهوری اسالمی ایران، برایند اعتماد کریمانه ای است 

که مردم ایران به تحول گرایی انقالبی دارند.
ورناصری تصریح کرد: این امید و اعتماد جمعی به شما سرمایه اجتماعی 
به ویژه در دهه حیاتی ایران اسالمی در سال ۱۴۰۰ است که انباشت بحران های 
اقتصادی، نوسانات ارزی و ابرچالش تورم، بحران آب، کاهش رشد جمعیت، بیکاری، 
فضای نامناسب کسب و کار و تولید، اتمام عصر اقتصاد نفتی و ضرورت بیرون 
کشیدن ارزهای نفتی از بودجه دولت، عدم تحقق کشاورزی مدرنیزه به عنوان 
اولویت اول انقالب اسالمی، چالش های نظام بانکی و عدالت مالیاتی، عدم هدایت 
نقدینگی به سمت تولید ملی و انباشتگی انبوه کارهای معوقه، الگوهای کاربردی 
مبتنی بر فطرت راستین و منعطف انقالب اسالمی و کارآمدسازی سیستم نظارتی 
برای جلوگیری از بروز ناهنجاری ها، خاتمه بخشی به زمینه های رانت و فساد و 

اتمام امضاهای طالیی را ایجاب می کند.
وی عنوان کرد: ملت شریف ایران که مقابل فشارهای خارجی و سوءتدبیر 
داخلی ایستادند، نخستین اولویت دولت سیزدهم را تزریق امید، تکریم همگانی، 
ارتقای سطح زندگی در قالب شاخص های  روز  بازآفرینی تحول و مجاهدت بر 

دنیا می دانند.
ادامه  مجلس  در  اندیکا  و  هفتگل  و  اللی  و  مسجدسلیمان  مردم  نماینده 
می گیرد،  تحویل  شرایط  بدترین  در  را  دولت  منتخب،  مجمهوری  رییس  داد: 
راهبردی ترین اقدام تشکیل دولت کارآمد و با به کارگیری وزرای مردمی آگاه به 
چالش های اقتصاد و واجد برنامه کاربردی در راستای حاکمیت شایسته ساالری است.

ورناصری یادآور شد: دولت آینده باید با تجمیع ظرفیت های کشور در کنار 
وفاق اجتماعی، آشنایی کافی با اقتصاد ایران و تمرکز ترتیبی بر اولویت های کشور به 
ویژه معیشت ۴ دهک محروم، با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت و نگاه محوری 
به علل توسعه نامتوازن در کشور، مردم را از تنگناهای اقتصادی معیشتی رها کند.

وی خاطرنشان کرد: مسیر دسترسی به این اهداف تبیینی دشوار است بنابراین 
از فعالین حامی آقای رییسی می خواهم بدون هیچ اصراری بر سهم خواهی، ایشان 
را صرفا با اشتراک تجارب یاری کنند و اجازه دهیم رییس جمهوری به مطالبات 

مردم رسیدگی کند.
این نماینده مجلس یازدهم خطاب به رییسی گفت: از ظرفیت های مغفول 
رفع محرومیت ها که ما خادمین ملت بیش از یکسال فریادشان زده ایم و به جز 
در تعدادی از وزرا و مدیران، گوش شنوایی نبوده است بهره بگیرید، سراسر کشور 

سرشار از ظرفیت، مملو از انگیزه و غیرت برای تحول و خدمت است.
وی ادامه داد: به عنوان نماینده ۴ شهرستان کمتر برخوردار از جانب مردم 
والیی حوزه انتخابیه ام رجای واثق دارم با انتخاب مدیران کارآمد، اشتغالزایی، مبارزه 
با فقر و تبعیض در دورترین نقاط محروم و مغفول در رأس اقدامات توسعه - محور 
قرار گیرد تا عدالت اسالمی از جلسات پشت درها و اتاقک های شیشه ای به خانه ها 
و سفره های مردم باز گردد.نماینده مردم مسجدسلیمان و اللی و هفتگل و اندیکا 
در مجلس ادامه داد: انتظار داریم جهت تحقق عدالت اجتماعی، تکمیل پروژه های 
نیمه تمام، بهسازی و نوسازی زیرساخت های مناطق محروم به سرعت در دستور 
کار دولت قرار گیرد و قربانی شدن مظلومانه مردم در جاده های غیرایمن و مناطق 

محروم از امکانات اولیه درمان به پایان برسد.

نظارت ۲۵۰۰ تیم سیار بهداشتی به برگزاری کنکور 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کار  محیط  مرکز سالمت  معاون 
پزشکی از نظارت ۲۵۰۰ تیم سیار به پروتکل های بهداشتی کنکور ۱۴۰۰ 

خبر داد.
بازرس  هزار   ۶ قالب  در  سیار  تیم های  این  افزود:  فرهادی  محسن 
بهداشت محیط تمامی موارد مربوط به پروتکل های بهداشت را در شرایط 

کرونایی در محل های برگزاری کنکور در سراسر کشور نظارت می کنند.
وی اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری کرونا، امسال دومین تجربه 
برگزاری کنکور را در این شرایط داریم و هماهنگی ها و برنامه ریزی برای 
برگزار شدن کنکور در شرایط کرونایی و سالمت داوطلبان در مقایسه با سال 
گذشته قوت بیشتری داشته و مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت این 
هماهنگی ها را یک ماه زودتر با سازمان سنجش آموزش کشور و سنجش 

آموزش پزشکی و وزارت کشور آغاز کرده است.
خود  از  جدید  های  کرونا جهش  ویروس  امسال  داد:  ادامه  فرهادی 
نشان داده و با وجود وضعیت همه گیری این جهش ها در کشور،  برای 
برگزاری کنکور بحث تهویه سالن ها نقش کلیدی دارد و جانمایی داوطلبان 
با محوریت تامین تهویه را در دستور کار قرار دادیم تا در همه محل های 

برگزاری کنکور دستگاه های تهویه موجود باشد.
این مقام مسوول در وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس 
پروتکل های بهداشتی مصوبه شده، فاصله فیزیکی داوطلبان از یکدیگر ۱.۵ 
تا ۲ متر است و برای هر فرد فضای چهار متر مربع تامین شده،  در همه 
با ماسک وارد محل  اینکه داطلبان  بر  حوزه های برگزاری آزمون عالوه 
می شوند، ماسک های اضافی نیز موجود بوده تا در صورت نیاز داوطلب 

ماسک خود را تعویض کند.
به گفته فرهادی، تغذیه داوطلبان نیز بصورت مواد غذایی بسته بندی 

شده و آب بطری بوده که میان آنها توزیع می شود.
فرهادی تصریح کرد: بازرسان بهداشت محیط در روزهای برگزاری 
آزمون، به محل های کنکورسرکشی می کنند و اگر موردی از عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی مشاهده شد، بصورت شفاهی تذکر داده و مشاوره 

می دهند.
وی با بیان اینکه نگرانی عمده در مورد تجمع والدین در حوزه های 
برگزاری آزمون است، گفت: در این حوزه ها به مسووالن تذکرهای الزم داده 
شده تا از والدین بخواهند که برای جلوگیری از تجمع، از فضاهای اطراف 

حوزه استفاده کرده یا در خوردوی خود منتظر داوطلبان باشند.
فرهادی یادآور شد: همچنین تمهیداتی اندیشیده شده تا داوطلبان با 
از ازدحام  پایان آزمون بصورت تدریجی از محل خارج شده و سعی شود 
جلوگیری شود. معاون مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت اظهار داشت: 
همچنین داوطلبانی که به کرونا مبتال شده و عالیمی ندارد در حوزه های 
برگزاری آزمون حضور دارند و جای خاصی را ناظران حوزه برای آنها در 
اند و افرادی که در بیمارستان ها بستری هستند نیز بصورت  نظر گرفته 

مجزا در بیمارستان امتحان خواهند داد.
کنکور سراسری ۱۴۰۰ تعداد یک میلیون و ۱۱۱ هزار و 8۱8 داوطلب 
علوم  انسانی،  علوم  فنی،  و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  پنج  در  که  دارد 

تجربی، هنر و زبان های خارجی به رقابت می پردازند.
نتایج اولیه کنکور نیز در دهه اول مرداد ماه اعالم می شود و فرایند 

انتخاب رشته در دهه اول مرداد ماه انجام خواهد شد.  

رییس سازمان بهزیستی:

ایران در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دستاورد بسیاری دارد
تنظیم:علیرضا رنجبر

بهزیستی  سازمان  رئیس 
اسالمی  جمهوری  گفت:  کشور 
ایران با تاسیس و راه اندازی بیش 
از 9 هزار مرکز ارائه خدمات متنوع درمان، 
و  جامعه پذیری  توانمندسازی،  بازتوانی، 
صیانت در کنار مراکز کاهش آسیب توانسته 
کاهش  و  درمان  بزرگترین شبکه  به  است 

آسیب در منطقه دست پیدا کند.
از  جوانان  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
دانا  قبادی  وحید  کشور،  بهزیستی  سازمان 
با اشاره به تحت پوشش قرار دادن سالیانه 
حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در مراکز 
کاهش  و  بازتوانی  و  درمانی  خدمات  ارائه 
آسیب افزود: بر اساس آخرین گزارش دفتر 
مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در 
سال ۲۰۱8 حدود ۲۶9 میلیون نفر از مردم 
دنیا حداقل یک بار در سال گذشته از یک 
ماده غیرقانونی اعتیادآور استفاده کرده بودند 
که معادل ۵.۴ درصد از جمعیت جهانی ۱۵ تا 
۶۴ سال است و احتمال می رود تا در سال 
۲۰3۰ این تعداد به ۲99 میلیون نفر برسد.

شرایط  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
آن  مرزهای  گستردگی  و  ایران  ژئوپلتیکی 
تولیدکننده مواد مخدر و  با کشورهایی که 
الکل محسوب می شوند و نیز به علل دیگر 
جمعیت  عنوان  به  جوان  جمعیت  جمله  از 
سابقه  مولد،  حال  عین  در  و  پذیر  آسیب 
تاریخی درگیری با موضوع تولید و مصرف 
مواد در ایران، ارتباط فراوان با کشورهایی 
با الگوی مصرف متفاوت و موفقیت کم در 
کنترل تولید مواد در این کشورها و علیرغم 
تعهد باالی ایران برای مقابله با آن، مسئله 
اختالل مصرف مواد همچنان یکی از چالش 

های کشور محسوب می شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار 
مورد  در  روزافزونی  درک  امروزه  داشت: 
اهمیت کاهش تقاضای مواد در کنار مبارزه 
بر  و  است  آمده  وجود  به  مواد  عرضه  با 
همگان روشن شده است که کاهش تقاضای 
مواد بدون در نظر گرفتن برنامه های جامع 
زیانکاهی )کاهش آسیب( و بازتوانی کامل 
ممکن نیست. بنابراین سیستم درمانی باید 
درمان  به  تنها  نه  که  کند  نحوی عمل  به 
پردازد  مواد  اختالل مصرف  به  مبتال  افراد 

بلکه موفق به بازتوانی کامل آنان شود.
به  بازتوانی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فرد  تا  می شود  اطالق  اقداماتی  مجموعه 
سه  گفت:  یابد،  دست  مستقلی  زندگی  به 
زندگی  کیفیت  ارتقای  بهبود،  اصلی  هدف 
برای  اجتماع،  یکپارچگی  و  بازگشت  و 
بازتوانی در نظر گرفته می شود،  در همین 
چارچوب مفهومی و به گواه آمار و شواهد 
میدانی، جمهوری اسالمی ایران در سالهای 
اخیر تالش کرده است تا با توسعه متوازن 
و با تنوع بخشی گسترده به شیوه مداخالت، 
خدمات درمان و بازتوانی متنوعی را در اختیار 

جامعه هدف قرار دهد.
قبادی دانا یادآور شد: به این ترتیب با 

برنامه ریزی منسجم، ظرفیت سازی و تامین 
امکانات درمان، بازتوانی و حمایتی در کشور 
به تدریج تعداد خدمت گیرندگان در سطوح 
است  یافته  توجهی  قابل  افزایش  مختلف 
اسالمی  جمهوری  اینک  هم  که  جایی  تا 
ایران با تاسیس و راه اندازی بیش از 9 هزار 
بازتوانی،  ارائه خدمات متنوع درمان،  مرکز 
توانمندسازی، جامعه پذیری و صیانت در کنار 
مراکز کاهش آسیب و با تحت پوشش قرار 
دادن سالیانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر، توانسته است به بزرگترین شبکه درمان 

و کاهش آسیب در منطقه دست پیدا کند.
ر  کشو بهزیستی  ن  ما ز سا ئیس  ر
دیرباز  از  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود: 
با نگاه علمی و اتخاذ تدابیر جامع، انتخاب 
رویکردهای نوین، تاکید بر اقتدار افزایی و 
توسعه  هدف  با  جامعه  آحاد  توانمندسازی 
مشارکت اجتماعی و همچنین با برنامه ریزی 
منسجم، مبتنی بر شواهد در درمان و کاهش 
آسیب اعتیاد پیشرو بوده و توانسته است با 
تکیه بر ظرفیت های علمی خود بهره گیری 
از نخبگان و صاحب نظران عرصه های مرتبط 
و نیز با تعامل سازنده و مستمر با نهادهای 
مسئول در سطح ملی و بین المللی، نهادهای 
مدنی و تشکل های غیردولتی، خیریه ها و 
بخش خصوصی اقدام به طراحی و استقرار 
الگوهای نوین پیشگیری و درمان اعتیاد کند 
و خدمات قابل توجهی را به جامعه ارائه دهد.  
به گفته وی، ایران در کنترل و کاهش 
در  اعتیاد  ویژه  به  و  اجتماعی  آسیب های 
قوانین  و  نظام  کلی  چارچوب سیاست های 
بین  تعهدات  باالدستی،  الزام آور  اسناد  و 
متقن  نظری  مبانی  بر  مبتنی  نیز  و  المللی 
ارزشها، اصول و مبانی  با رعایت تمامی  و 
مداخالت موثر از جمله توجه به ابعاد مختلف 
هویت انسان و رعایت کرامت و منزلت نوع 
بشر، توجه به همه ابعاد وجودی انسان اعم 
از جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، توجه 
نوع بشر،  به عنوان حق مسلم  به سالمت 
تاکید بر مشارکت و اقتدار افزایی آحاد جامعه 
به  افراد  به  ایجاد فرصت خود شکوفایی  و 
در  برنامه ها  و  از خدمات  طیف گسترده ای 

سطح کشور دست پیدا کرده است.
قبادی دانا گفت: نمونه بارز برنامه های 
کشور،  در  اعتیاد  آسیب  کاهش  و  درمان 
آسیب  کاهش  و  درمان  متنوع  الگوهای 
شامل درمان سرپایی، درمان اقامتی با تکیه 
بر رویکرد گروه های همتا، اجتماعات درمان 

درمان  نوین  الگوی  با  جامع  مراکز  مدار، 
درمان  مراکز  بهبودی،  استمرار  بر  مبتنی 
موضوع ماده ۱۶، مراکز گذری کاهش آسیب، 
تیم های سیار، سرپناه شبانه و واحدهای سیار 

کاهش آسیب و موبایل ون هستند.  
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: 
جمهوری اسالمی ایران همزمان و در کنار 
برای  درمان،  داوطلبان  به  خدمات  ارائه 
بهبود و بازتوانی معتادان سخت در دسترس، 
این  موردنیاز  مداخالت  ارتقاء  و  بی خانمان 
گروه، اقدام به طراحی الگوی نوین و جامعی 
تحت عنوان طرح تحول مدیریت معتادین 
با رویکرد  سخت در دسترس و بی خانمان 
درمان دادگاه مدار و مدیریت مورد کرده است 
که به صورت آزمایشی و برای امکان سنجی 
در تعدادی از استان ها به اجرا در آمده و با 
شناسایی و رفع چالش ها در آستانه توسعه 

در سطح ملی است.  
ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  وی 
با توجه به مالحظات اختصاصی گروه های 
مراکز  زنان،  درمان  برای  خاص  هدف 
مادران و فرزندان و برای افراد زیر ۱8 سال 
الگوی بهبود و بازتوانی اختصاصی طراحی 
کرده است.  در حوزه توانمندسازی و جامعه 
با راه اندازی مراکز جامعه پذیری و  پذیری 
زمینه خدمات  در  موثری  کارهای  صیانت، 
پس از درمان در دست اقدام دارد و در ادامه 
به  بهبودیافتگان  از  اجتماعی  حمایت  روند 
و  مسکن  اشتغال،  وام  آموزی،  حرفه  آنها 

سایر تسهیالت ارائه می دهد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور اضافه 
درمان  شده  پذیرفته  اصول  این  از  کرد: 
موثر در اعتیاد توجه به ابعاد زیستی، روانی 
طراحی  و  همزمان  طور  به  اجتماعی  و 
مداخالت منعطف و متناسب با ویژگی های 
فردی گروه های هدف و به عبارتی تکدوزی 
کردن خدمات و تامین تنوع کافی از الگوهای 
مختلف، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  
اصول  این  رعایت  افزود:  دانا  قبادی 
مستلزم داشتن الگوهای متنوع درمان و از 
دارویی  و  زیستی  درمانهای  در  تنوع  جمله 

مبتنی بر شواهد است.
وی یادآور شد: در بین الگوهای درمانی 
کردند  تایید  را  آنها  اثربخشی  شواهد،  که 
استفاده از داروهای مخدر و شبه مخدر در 
قالب برنامه درمانهای نگهدارنده و جایگزین 

از معروف ترین آنها است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان 

اینکه طی دو دهه گذشته درمان نگهدارنده 
با متادون تحت عنوان ام. ام. تی mmt در 
کشور ما در قالب مراکز درمان سوء مصرف 
است،  داشته  چشمگیری  گسترش  مواد 
گفت: اکنون با فعالیت بیش از هفت هزار 
مرکز بزرگترین شبکه درمان نگهدارنده در 

منطقه هستیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: 
موفق  تاثیرات  درمان،  الگوی  این  اگرچه 
فراوانی در کنترل و کاهش آسیب اعتیاد و 
بهبودی افراد با اختالل مصرف مواد داشته 
است اما بدیهی است که به تنهایی قادر به 
گروه های  نیازهای  تمامی  به  پاسخگویی 
هدف نیست و الزم است در کنار این الگوی 
درمانی از سایر الگوها و سایر داروها نیز بهره 
گذشته  سال های  که  توضیح  این  با  برد. 
استفاده از شربت تریاک با قرص بوپرنورفین 
به عنوان یک داروی شبه مخدر نسبی برای 

درمان اعتیاد آغاز شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: 
مورفینی  شبه  درد  ضد  داروی  بوپرنورفین 
درمانی  های  ویژگی  از  که  است  صناعی 
منحصر به فردی برخوردار بوده و بر اساس 
کارآزمایی های بالینی متعدد در درمان اعتیاد 
موثر است.  بوپرونورفین از آلکالوئید تبایین 
مشتق می شود که عالوه بر آثار ضد درد در 
درمان اختالل مصرف مواد نیز کاربرد دارد.

وی افزود: اما به دالیل قیمت باالتر 
نسبت به متادون و شربت تریاک، آشنایی 
و  بیمه  پوشش  نداشتن  درمانگران،  کمتر 
تمایل کمتر بیماران برای استفاده از آن در 
برخوردار  زیادی  اقبال  از  گذشته  سال های 

نبوده است.
قبادی دانا یادآور شد: در سال های اخیر 
ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ترویج استفاده 
از این دارو و برطرف کردن موانع استفاده از 
آن، طی همکاری نزدیک با معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و با کمک مراکز 
رشد و نوآوری و شرکت های دانش بنیان 
اقدام به تولید پیش ساز و محصول نهایی 
کرده  نالوکسان  بوپرنورفین  و  بوپرنورفین 
است.وی گفت: ورود شرکت های دانش بنیان 
با  دارو  تولید  تا  شده  باعث  عرصه  این  در 
شود  میسر  کشور  داخل  در  ارزانتر  قیمتی 
و عالوه بر قطع وابستگی به خارج امکان 
تولید گسترده و حتی صادرات آن به سایر 

کشورها فراهم شود.
ابراز  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
آموزش  با  آینده  در  که  کرد  امیدواری 
تدوین  ن،  ا نگر ما ر د بیشتر  یی  شنا آ و 
و  جامع  آگاه سازی  تر،  سهل  پروتکل های 
این دارو برای  از  بیمه ای استفاده  پوشش 
درمان بیماران مبتال به اختالل سوء مصرف 

مواد گسترش یابد.
مواد  با  مبارزه  ستاد  آمار  اساس  بر 
هزار   8۰8 و  میلیون  دو  اکنون  مخدر، 
مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارند 
که باالترین مصرف مواد مخدر با بیش از ۶۶ 

درصد مربوط به تریاک است.
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چند توصیه برای کاهش استرس داوطلبان کنکور
عضو هیات علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با بیان اینکه استرس زیاد موجب ایجاد اختالل در توجه و تمرکز و کاهش عملکرد 
داوطلبان در آزمون می شود، راهکارهای موثر برای حفظ آرامش و سالمت روان 

داوطلبان کنکور را تبیین کرد.
دکتر امیرسام کیانی مقدم استرس را کامال طبیعی و باعث افزایش اکسیژن 

رسانی مغز، افزایش تمرکز و توجه و بهبود عملکرد وعزم فرد دانست.
اهمیت نگرش داوطلب نسبت به استرس

وی با اشاره به اهمیت نگرش افراد نسبت به استرس بیان کرد: برداشت 
داوطلب از استرس بسیار اهمیت دارد؛ اگر به استرس و اضطراب ناشی از کنکور 
به عنوان یک چالش بنگرد، باعث بهبود عملکرد وی می شود و درصورتی که 
آن را یک تهدید ببیند و احساس کند مهارت و توانایی کافی برای مقابله با آن 

ندارد، منجر به کاهش عملکرد وی در امتحان می شود.
کیانی مقدم با بیان این نکته که تبعات استرس ناشی از کنکور صرفا مختص 
این  افزود:  تاثیرگذار است،  نیز  بر روی سایر اعضای خانواده  نیست و  داوطلب 
فشارهای روانی می تواند منجر به ایجاد تعارض و تنش بین والدین یا بین والد 
و فرزند شود و حتی به کاهش سالمت روان خانواده بینجامد. بنابراین والدین و 
سایراعضای خانواده باید ضمن ایجاد جو آرام در منزل از داوطلب حمایت کنند تا 

این آزمون سرنوشت ساز را پشت سر بگذارد.
 عوامل موثر در کنترل استرس داوطلبان

داوطلبان  استرس  کنترل  در  مناسب  تغذیه  و  کافی  گفته وی، خواب  به 
برگزاری  ساعت  با  باید  داوطلب  خواب  برنامه  و  داشته  اهمیت  بسیار  کنکور 
آنان صبح  امتحان  که  داوطلبانی  مورد  در  به خصوص  شود  هماهنگ  آزمون 

برگزار می شود. 
کیانی مقدم ایجاد محیط آرام و حمایتگر توسط خانواده را عامل دیگری 
در کاهش استرس داوطلب عنوان کرد تا با آمادگی و آرامش کامل عازم محل 

آزمون شده و تمام توجه و تمرکزش بر روی آزمون معطوف شود.
توصیه های پیش از کنکور به والدین

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، والدین را از هرگونه مقایسه و 
صحبت در مورد نتایج کنکور به دلیل اینکه باعث ایجاد استرس در داوطلب می 
شود برحذر داشت و گفت: به احساسات فرزندتان بها دهید و با وی در این خصوص 
گفت وگو کنید. زیرا وقتی فرد از هیجانات خود صحبت می کند، تخلیه هیجانی 

رخ می دهد و راحت تر می تواند با یک واقعه سنگین نظیر کنکور کنار بیاید.
وی افزود: در مورد کنکور، انتخاب رشته و دانشگاه در منزل اصال صحبت 
نشود و مقایسه ای صورت نگیرد، زیرا باید از هرگونه تنش بیرونی و درونی اجتناب 
کنید. در عوض به دانش آموز اطمینان دهید که تالش خود را کرده و تالش وی 

قابل تقدیر و ستایش است.
به گفته عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، برای آرامش داوطلبان اجتناب از هرگونه تنش و تعارض و موضوعات 
اضطراب آور در خانه مانند مهمانی دادن و مهمانی رفتن الزامی است و محیط 

منزل باید آرام باشد.
کیانی مقدم، تشویق زحمات یکساله داوطلب توسط والدین را نکته مهمی 
برشمرد و قدردانی از تالش وی، پرهیز از صحبت درخصوص نتیجه کنکور را از 

راهکارهای موثر برای ایجاد آرامش در داوطلبان عنوان کرد.
وی ادامه داد: نگاه فرایندی به فرزند خویش داشته باشید و فارغ از هر نتیجه 
ای به وی افتخار کنید؛ این مولفه در ایجاد آرامش داوطلب بسیار مهم است و 

بهتر است حتما روز کنکور انجام دهید.
کیانی مقدم به والدین توصیه کرد: روز آزمون دغدغه و اتفاقات جدیدی 
برای فرزندتان رقم نزنید و با صحبت های آرامش بخش و حمایتگرانه به وی 
یادآوری کنید کنکور یک چالش در پیش روی اوست و یک تهدید نیست و این 
آزمون مرحله ای از زندگی وی محسوب می شود که باید از آن بگذرد، اما همه 

زندگی وی نیست.

خودسوزِی یک مدیر دبیرستان در اصفهان
امین کیان پور، مدیر دبیرستانی در اصفهان، با شنیدِن رای دادگاه خودسوزی کرد.

این معلم که مدتها درگیر پرونده ی ملکی بود که بعد از سالها کار و با حقوق ناچیز 
معلمی توانسته بود فراهم کند، ظاهرا به دلیل کالهبرداری و فروش ملک به دو نفر با 
رای دادگاه ملک خود را از دست داد و متاسفانه بعد از شنیدن رای دادگاه مقابل ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان خودسوزی کرد و جان باخت.

مرگ سارق مسلح محموله های جاده ازنا - شازند
ازنا - شازند  لرستان گفت: یک سارق مسلح محموله های جاده  انتطامی  فرمانده 

شامگاه سه شنبه پس از تعقیب و گریز با پلیس به هالکت رسید.
سردار یحیی الهی به رسانه ها اعالم کرد: در پی چندین فقره سرقت مسلحانه طی 
چند ماه گذشته در جاده ازنا به شازند موضوع به صورت ویژه در دستورکار عوامل انتظامی 

شهرستان قرار گرفت.
وی گفت: ماموران این شهرستان سه شنبه شب گذشته حین گشت زنی در جاده 
متوجه صدای تیراندازی در محور شدند و در تحقیقات اولیه، مشخص شد یک دستگاه 
خودرو پژو پارس سفید رنگ فاقد پالک، دارای سه سرنشین و یک دستگاه پژو ۴۰۵ 
مشکی رنگ فاقد پالک دارای ۲ سرنشین با استفاده از سالح های کالش و شکاری به 
سمت یک دستگاه پراید وانت بار تیراندازی، آن را متوقف کرده اند و در حال سرقت و 

تخلیه بار آن هستند.

 وی افزود: ماموران پلیس جهت دستگیری سارقان بالفاصله وارد عمل شده و به 
آنها دستور ایست دادند که سارقان پس از فرار به سوی ماموران انتظامی نیز آتش گشودند، 
ماموران پلیس پس از تعقیب و گریز و قانون بکارگیری سالح، خودروی سارقان را از ناحیه 

الستیک مورد اصابت گلوله قرار داده و آن را متوقف کردند.
سردار الهی بیان کرد: در بررسی بیشتر معلوم شد راننده پژو سارقان از ناحیه پهلو 
جراحات  علت  به  بیمارستان  به  انتقال  از  پس  که  است  گرفته  قرار  گلوله  اصابت  مورد 

وارده فوت کرد.
وی ادامه داد: تحقیقات پلیس جهت دستگیری همدستان دیگر این سارق ادامه دارد 
و پلیس به عنوان حافظ جان، مال و ناموس مردم به هیچ وجه اجازه جوالن و سرکشی را 

به افراد شرور و سارقان مسلح نخواهد داد و به شدت با آنان برخورد خواهد کرد.

اسیدپاشی در یوسف آباد مالرد
حادثه  وقوع  به  اشاره  با  تهران  استان  غرب  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
بر روی  اسید  قوام شهرستان مالرد، گفت: خوشبختانه  اسیدپاشی در منطقه یوسف آباد 
صورت خانم موردنظر ریخته نشده و پرونده به منظور روشن شدن ابعاد دیگر و دستگیری 

فرد خاطی در دست بررسی است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس،  سرهنگ مهدی سرپناه معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی غرب استان تهران با اشاره به حادثه اسیدپاشی در محدوده یوسف آباد قوام شهرستان 
مالرد اظهار کرد: بعد از ظهر روز گذشته)چهارشنبه( در محدوده منطقه یوسف آباد قوام 

شهرستان مالرد، یک مورد حادثه اسیدپاشی رخ داد.
وی افزود: در این موضوع، یک موتورسوار مقداری اسید را بر روی دستان خانمی 
اصابتی  خانم  این  صورت  با  اسید  خوشبختانه  که  می شود  متواری  سپس  و  ریخته 

نداشته است.
وی با اشاره به انتقال حادثه دیده به مراکز درمانی بیان داشت: طی بررسی ها مشخص 
می شود،  فرد حادثه دیده  به دلیل اختالف با خانم دیگری توسط وی تهدید شده بوده است. 
سرهنگ سرپناه با بیان اینکه فرد تهدید کننده در حال حاضر برای اخذ اظهارات 
دراختیار پلیس است، اظهار داشت: پرونده به منظور روشن شدن ابعاد دیگر و ارتباط خاطی 
با خانم تهدید کننده در دست بررسی است و فرد خاطی نیز به زودی دستگیر خواهد شد.
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الگوریتم آمازون رانندگان سرویس
 تحویل کاالی Flex را اخراج می کند

برخی از رانندگان سرویس تحویل کاالی Flex آمازون حتی بدون 
مرتکب شدن اشتباه، توسط الگوریتم از کار اخراج می شوند.

 ۲۰۱۵ سال  از  خریدارانش،  به  کاال  به موقع  تحویل  برای  آمازون 
میلیون ها راننده را در سرویس Flex به خدمت گرفته است. این رانندگان با 
استفاده از اپلیکیشنی برای کار در این سرویس ثبت نام می کنند و می توانند 
شیفت کاری، موقعیت مکانی و گزارش مشکالت را از طریق همین اپ 
تعیین کنند و به انجام برسانند. البته اتکای این سرویس به تکنولوژی به 
همین مقدار خالصه نمی شود و ارزیابی عملکرد و حتی اخراج رانندگان را 

توسط الگوریتم انجام می دهد.
بر اساس گزارش ها، این سیستم می تواند کارگران را بدون هیچ دلیل 
مشخص یا درستی از کار اخراج کند. به گفته ی یکی از این رانندگان، رتبه 
او )بسیار عالی، عالی، متوسط یا در خطر( به خاطر پنچر شدن الستیک 
ماشین و افتادن وقفه در کار تحویل کاال به طور ناگهانی سقوط کرد. او 
موفق شد طی هفته های بعد باز هم رتبه اش را به عالی برساند؛ اما در 
نهایت حساب کاربری او به خاطر نقض شرایط و قوانین آمازون بسته شد. 
راننده مذکور در مورد مشکل به وجودآمده اعتراض خود را به شرکت اعالم 

کرد؛ اما آمازون حاضر به بازیابی مجدد حساب او نشد.
راننده دیگری به خاطر بسته بودن ورودی یک مجتمع آپارتمانی و 
پاسخگو نبودن تلفن گیرنده ی مرسوله موفق به رساندن کاال نشد و به 
همین خاطر نمره او به پایین ترین حد ممکن رسید. این راننده ۶ ماه برای 
بازگرداندن رتبه اش به عالی تالش کرد؛ اما بعد از این مدت به خاطر رتبه 
پایین تر از حد تعیین شده از کار اخراج شد.راننده دیگری به خاطر بسته بودن 
ورودی یک مجتمع آپارتمانی و پاسخگو نبودن تلفن گیرنده ی مرسوله 
موفق به رساندن کاال نشد و به همین خاطر نمره او به پایین ترین حد ممکن 
رسید. این راننده ۶ ماه برای بازگرداندن رتبه اش به عالی تالش کرد؛ اما 
بعد از این مدت به خاطر رتبه پایین تر از حد تعیین شده از کار اخراج شد.

در این شرایط، حتی اعتراض به اخراج نیز راه حال چندان مناسبی 
برای رانندگانی با وضعیت مشابه به نظر نمی رسد؛ چرا که برای انجام این 
کار نیاز به پرداخت مبلغ ۲۰۰ دالر خواهد بود. به گفته یکی از رانندگان: 
»هر وقت مشکلی پیش بیاید، پشتیبانی  به هیچ وجه پاسخگو نیست. در 
واقع شما در مقابل یک ماشین قرار گرفته اید و حتی تالشی هم از خودتان 

نشان نخواهید داد.«
با وجود این مشکالت و به گفته یکی از مهندسان سابق شرکت، 
نام برده می شود  آمازون به عنوان موفقیت  این سیستم در تشکیالت  از 
و این مسئله را می توان با تعداد رانندگانی که در Flex مشغول به کار 
هستند به سنجش گذاشت. در حال حاضر ۴ میلیون راننده در سراسر دنیا 
اپلیکیشن Flex را دانلود کرده اند که ۲٫9 میلیون نفر از آن ها در آمریکا 
اپلیکیشن در  مشغول به کار هستند. در پنج ماه گذشته آمار دانلود این 

آمریکا به ۶۶۰ هزار نفر رسیده است.
به  کودرنا  کیت  آمازون،  سخنگوی  رانندگان،  مشکالت  وجود  با 
و  شرکت  نادرست  رفتار  مورد  در  رانندگان  ادعای  که  گفته  بلومبرگ 
اخراج  ناعادالنه، موردی است و بیان کننده نظر اکثریت رانندگان سرویس 
Flex نیست. به گفته آمازون، هزینه زیادی برای توسعه این تکنولوژی 
صرف شده است تا رانندگان بتوانند هر لحظه از شایستگی و سابقه خود 
مطلع شوند و شرکت نیز در مورد شکایات آن ها تحقیق و بررسی های 

الزم را انجام می دهد.
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

شاهکار کالنتری و سازمان محیط زیست؛
همسر خبرنگار فوت شده: اول رضایت گرفتند بعد 

جسد را تحویل دادند!
همسر مرحومه مهشاد کریمی روایت درناکی از تحویل پیکر همسرش دارد؛ آنجا 
که می گوید: بنده را برای تحویل جسد تحت فشار قرار دادند و تحویل جسد را در گروی 
اعالم رضایت از جانب ما اعالم و عنوان کردند که »اول اعالم کنید که شکایتی از هیچ 

دستگاهی ندارید”!
عصر روز چهارشنبه گذشته)دوم تیر(، اتوبوس حامل تعدادی از خبرنگاران حوزه محیط 
زیست رسانه  های مختلف کشور که برای بازدید از روند احیای دریاچه ارومیه، عازم این 
شهر شده بودند، بر اثر سانحه ای واژگون شد که در پی آن »مهشاد کریمی« و »ریحانه 
یاسینی«، خبرنگاران خبرگزاری های ایرنا و ایسنا جان خود را از دست دادند و ۲۱ نفر از 

آنها نیز به شدت مصدوم شدند.
ساعاتی پس از این وقوع این حادثه در شرایطی که افکار عمومی و رسانه ها و نیز 
بازماندگان فوت شدگان از سازمان محیط زیست و به خصوص رئیس این سازمان، به عنوان 
متولی برگزاری و نیز میزبانی از خبرنگاران در این بازدید، انتظار همدردی و بیان جمالت 
بیان  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی  داشتند،  آرامش بخش 
جمالتی خارج از شأن جایگاه معاون رئیس جمهور، نمک بر زخم بازماندگان فوت شدگان و 
نیز مصدومان پاشید، به طوری که نه تنها جمالتش تسکین آالم نبود، بلکه زخم داغداران 

این حادثه را عمیق تر کرد.
کالنتری در نخستین گفت وگو پس از وقوع این حادثه در واکنش به سانحه اتوبوس 
حامل خبرنگاران که منجر به جان باختن دو خبرنگار شده بود، هرگونه تخلف از سوی این 
سازمان و اداره کل حفاظت محیط زیست را رد کرد و گفت که »این سانحه اتفاقی بوده 

که افتاده و اتوبوس نیز در شرایط استانداردی بوده است.”
این اظهارات کالنتری در شرایطی مطرح شد که خبرنگارانی که در این سفر حضور 
داشتند، عنوان کرده اند که »این اتوبوس از ابتدا ترمز نداشته« و راننده اتوبوس نیز اذعان 
کرده است که »بدون صورت  وضعیت و به صورت فردی اقدام به مسافرگیری کرده است.”

علی  اعتراض  صدای  کالنتری،  عیسی  حاشیه ساز  اظهارات  اساس،  همین  بر 
سلطان محمدی همسر مرحومه مهشاد کریمی خبرنگار جان باخته خبرگزاری ایسنا را هم 
بلند کرد تا جایی که در روزهای ابتدایی پس از خاک سپاری وی و در حالی که علی ربیعی، 
سخنگوی دولت به همراه عباس صالحی وزیر ارشاد و علی متقیان مدیرعامل خبرگزاری 
ایسنا، برای ابراز همدردی در منزل مهشاد کریمی حضور یافته بودند، مطالبی مطرح و از 

عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نیز انتقاد کرد.
سازمان محیط زیست باید پاسخگوی حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران باشد!

نمی توانیم  ما  که  است  این  دارد  وجود  که  مسئله ای  کریمی گفت:  مهشاد  همسر 
مجموعه عملکرد سیستم در این سفر را ببخشیم، مشکل بزرگی که ما داریم، این است 
که  متأسفانه بی شرمی و بی حیایی دارد به جای مسئولیت پذیری به فرهنگ غالب بخشی 
از مدیریت کشور، از وزارت بهداشت گرفته تا استانداری آذربایجان و فرمانداری نقده و 

سایر سطوح مدیریتی کشور، تبدیل می شود.
وی افزود: بنده شخصًا در روز پنجشنبه پس از روز حادثه، برای تحویل جسد به شهر 
نقده رفتم، از همان شب اول بنده را برای تحویل جسد تحت فشار قرار دادند و تحویل 
جسد را در گروی اعالم رضایت از جانب ما اعالم و عنوان کردند که »اول اعالم کنید 
که شکایتی از هیچ دستگاهی ندارید، سپس جسد را تحویل بگیرید«! اما در هر صورت 
با نیابت قضایی مشکل تحویل جسد حل شد، این اولین مشکلی بود که برای ما به عنوان 

خانواده داغدیده و مصیبت زده ایجاد کردند.
سلطان محمدی همچنین خطاب به ربیعی گفت: ما به تسلیت گویی شما راضی نیستیم، 
ما از شما پیگیری می خواهیم، ما از شما برکناری آقای کالنتری را هم نمی خواهیم، ایشان 
باالخره چند روز دیگر از مسئولیت کنار می رود، درخواست ما از شما برای برکناری آقای 

کالنتری مسخره به نظر می آید!
وی افزود: آقای ربیعی، شما از جانب خودتان بابت اظهارات آقای کالنتری عذرخواهی 
کردید، ما از شما می خواهیم که همان طور که آقای کالنتری این اظهارات را علنی مطرح 
آقای  از  به سابقه ای که  با توجه  البته  به صورت علنی عذرخواهی کنید،  کرده، شما هم 
کالنتری در سازمان محیط زیست و پیش از آن در سازمان جنگل ها و مراتع داریم، از او 

توقع نداریم که به صورت علنی عذرخواهی کند.
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گزارش: مهدی شعبانی

گذشته  روزهای  طی 
دست  به  دست  داخلی  ایرالین های 
داخلی  پروازهای  قیمت  تا  داده  هم 
دارند،  دوست  که  دامنه ای  هر  تا  را 
افزایش دهند و به نظر می رسد دستور و 
هشدار وزیر راه  وشهرسازی و مسئوالن 
سازمان هواپیمایی کشوری هم برایشان 

اهمیتی ندارد.
با  که  بود  گذشته  سال  ماه  آبان 
عالی  شورای  ایرالین ها،  درخواست 
 ۱۰ افزایش  با  کشوری  پیمایی  هوا
برای  هواپیما  بلیت  قیمت  درصدی 
پروازهای داخلی نسبت به جدول نرخی 
سال  همین  ماه  خرداد  در  شده  اعالم 
موافقت کرد و مصوب کرد تا محدودیت 
حداقل قیمت ها را هم از این نرخ نامه 

حذف کند.
شرکت های  می رسد  نظر  به  اما 
هواپیمایی قانع به این وضعیت نبودند 
و طی روزهای گذشته اقدام به افزایش 
قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی 
کردند، جالب تر اینکه به نظر می رسد، 
تقریبا همه ایرالین های داخلی در این 
هماهنگ  و  همصدا  قیمت  افزایش 

هستند.
مسئوالن  یام  ا همین  در  لبته  ا
نظر  اظهار  اتفاق  این  درباره  مختلفی 
کرده و نسبت به اصالح این قیمت ها 
می رسد  نظر  به  اما  داده اند  هشدار 
این  برای  شنوایی  گوش  همچنان 

هشدارها وجود ندارد.
–وزیر  اسالمی  محمد  که  چرا 
روزهای  همان  در  شهرسازی-  و  راه 
را  حرکت  این  قیمت،  افزایش  نخست 
اصالح  خواستار  و  خواند  قانونی  غیر 
در  و  شد  هواپیما  بلیت  قیمت  سریع 

همین راستا مسئوالن مختلف سازمان 
کردند  اعالم  نیز  کشوری  هواپیمایی 
که قیمت بلیت هواپیما نه تنها باید به 
نرخ سابق خود )نرخنامه آبان  ماه سال 
مابه التفاوت  باید  بلکه  بازگردد  گذشته( 
این افزایش قیمت غیر قانونی به حساب 

مردم بازگردانده شود.
زنگنه،  دهقان  تورج  همچنین 
کشوری  پیمایی  هوا سازمان  رییس 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  باره  این  در 
با  پیمایی  هوا شرکت های  از  برخی 
همچنان  شده  داده  هشدارهای  وجود 
به نرخ مصوب  را  بلیت هواپیما  قیمت 
از  برخورد  منتظر  باید  برنگردانده اند، 
قضایی  و  نظارتی  دستگاه های  طریق 

باشند.
ایرالین های  اگر  زنگنه،  گفته  به 
داخلی قیمت ها را به نرخ مصوب آبان 
ماه سال گذشته برنگردانند، در جلسه ای 

که با مدیران عامل آن ها خواهیم داشت 
را  آن ها  از مسیرهای خارجی  برخی  و 
باید منتظر  لغو خواهیم کرد و  مسلما 
برخورد جدی تری باشند. وی همچنین 
ایرالین های  زودی  به  کرد:  تصریح 
نظارتی شان  دستگاه های  به  را  دولتی 
و ایرالین های خصوصی را به دستگاه 
قضایی معرفی خواهیم کرد تا به تخلفات 

آن ها رسیدگی شود.
با وجود این اظهارات و هشدارها 
احتمالی  برگزاری  از  تا کنون خروجی 
هیچ  و  نیامده  بیرون  جلسات  ین  ا
به  پیما  هوا بلیت  قیمت  در  تغییری 
می رسد  نظر  به  و  است  نشده  اعمال 
که ایرالین ها به این صحبت ها وقعی 
ننهادند. چرا که به عنوان مثال قیمت 
اساس  بر  که  مشهد   – تهران  بلیت 
نرخنامه مصوب آبان ماه سال گذشته 
تومان   ۲۰۰ و  هزار   77۱ باید  حداکثر 

فروخته شود تا یک میلیون و 78 هزار 
و ۵۰۰ تومان هم افزایش یافته است. 
بر اساس  باید  بلیت تهران-شیراز هم 
قیمت مصوب تا سقف ۶73 هزار و 7۰۰ 
تومان از سوی شرکت های هواپیمایی 
این  آتی  روزهای  در  اما  شود  عرضه 
برای  هم  تومان  هزار   9۴۲ تا  بلیت 

فروش ارائه شده است.
تمرد  و  نفروشی  گرا این  لبته  ا
همه  سوی  از  تقریبا  تنها  قانون  از 
ت  ر صو یی  پیما ا هو ی  کت ها شر
دو  یا  یک  به  محدود  بلکه  می گیرد 
بلیت  قیمت  و  نیست  پروازی  مسیر 
هواپیما به صورت غیرقانونی و بدون 
یی  پیما ا هو لی  عا ی  ا ر شو به  مصو
پروازی  مسیرهای  همه  در  کشوری 
افزایش یافته است که باید دید دلیل 
ورود نکردن وزیر راه و شهرسازی و 
چیست؟ کشوری  هواپیمایی  سازمان 

حمایت موسسه اعتباری ملل از کسب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا 

 به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب 
دیده از شرایط ویروس کرونا موسسه اعتباری ملل 

نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام می نماید.
 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: 
پیرو بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در خصوص پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای 

آسیب دیده از شرایط ویروس کرونا موسسه اعتباری ملل نسبت به اعطای 
تسهیالت اقدام می نماید.

 متقاضیان محترم برای برخورداری از تسهیالت ویژه کرونا می بایست 
تا پایان شهریور ماه در سامانه کارا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت 
نام و پس از معرفی به شعب موسسه اعتباری ملل از این تسهیالت بهره مند 
شوند. گفتنی است موسسه اعتباری ملل در سال ۱399 به ۲۵۲۵ نفر که 

کسب و کارهای آنها از کرونا آسیب دیده بود تسهیالت پرداخت نمود.

با کارمزد ۲ تا ۴ درصد، اقساطی خرید کنید

بانک مهر ایران در چارچوب طرح »کاالکارت« امکان خرید اقساطی 
کاال را با کارمزد ۲ تا ۴ درصد و بدون نیاز به سپرده گذاری فراهم کرده است.

بانک  این  ایران،  بانک قرض الحسنه مهر  به گزارش روابط عمومی 
آن مشتری  در چارچوب  ارائه کرده که  را  با عنوان »کاالکارت«  طرحی 
می تواند بدون داشتن سپرده، تا 3۰ میلیون تومان کاال خریداری کرده و 
اقساط آن را طی ۶ تا ۱۲ ماه به بانک پرداخت کند. نکته قابل توجه این 
بازپرداخت مبلغ کاال، دیگر سودهای متداول  بابت  است که خریدار کاال 
۱8 درصد به باال را پرداخت نمی کند و فقط ۲ تا ۴ درصد به عنوان کارمزد 

به بانک می پردازد.
مشتریان نیازی به سپرده گذاری در این طرح ندارند و می توانند با توجه 

به سهمیه ماهانه شعب، از تسهیالت قرض الحسنه استفاده کنند.
مهم ترین مزیت کاال کارت بانک مهر ایران نسبت به طرح های مشابه، 
پرداخت اقساطی وجه کاال بدون افزایش مبلغ، پرداخت تنها ۲ تا ۴ درصد 
کارمزد و تعداد زیاد فروشندگان کاال به این شیوه است؛ به طوری  که بیش 
از ۱3هزار فروشگاه در حال حاضر در سراسر ایران از کاالکارت بانک مهر 
ایران پشتیبانی می کنند.همان طور که گفته شد، حداکثر مبلغ خرید کاال در 
این طرح، 3۰ میلیون تومان است که خریدار باید اقساط آن را به دلخواه 

خود طی ۶، 9 یا ۱۲ ماه به بانک پرداخت کند.
چگونه کاالکارت دریافت کنیم؟

متقاضیان دریافت این خدمات در گام نخست باید با مراجعه به یکی 
از شعب بانک مهر ایران در سراسر کشور، فرم درخواست کاالکارت را پر 
آنها  اختیار  در  کاالکارت  تسهیالتی،  پرونده  تشکیل  از  پس  بانک  کنند. 
می گذارد. پس از آن دارنده کاالکارت  می تواند با مراجعه به فروشگاه های 
طرف قرارداد، کاالهای مورد نیاز خود را با شرایطی که پیش تر به آن اشاره 
شد، خریداری کند.نکات قابل توجه،مشتریان باید توجه داشته باشند که بانک 
مسئولیتی در قبال بهای کاال و موجودی انبار فروشنده کاال و خدمات ارائه 
شده از سوی آن ها ندارد. بنابراین پیش از دریافت کاالکارت، باید شرایط 
فروشگاه ها را به دقت بررسی کنند.مشتریان باید به این نکته توجه داشته 

باشند که اقساط کاالکارت از یک ماه بعد از دریافت کارت آغاز می شود.
البته بانک مهر ایران برای تشویق مشتریان خوش حساب، در صورت 
پرداخت منظم اقساط از سوی آنها، امکان شارژ مجدد حساب بالفاصله پس 
از پرداخت اقساط تسهیالت قبلی را نیز فراهم کرده و مشتریان می توانند 

بدون تشکیل پرونده و ضامن، تسهیالت جدید دریافت کنند.

ارتقای جایگاه بیمه رازی به رتبه سوم صنعت بیمه

شرکت بیمه رازی با مدیریت دکتر جباری ، از رتبه سیزدهم صنعت 
ثبت شده  نظر سرمایه  از  بیمه خصوصی  رتبه سوم درشرکتهای  به  بیمه 

ارتقاء یافته است.
معاونت مالی و اداری بیمه رازی در هفتمین جلسه »سه شنبه های 
پاسخگویی« گفت : این ارتقای جایگاه ده رتبه ای و تحقق بودجه در صنعت 

بیمه بی نظیر می باشد.
مهندس عباس نویدی ،با اشاره به چرخش های استراتژیک ابالغ شده 
از سوی مدیرعامل و اهمیت نماینده محوری گفت : این معاونت در تعامل 
کامل با نمایندگان محترم و شبکه فروش می باشد و ماهیانه دوبار کارمزد 

نمایندگان به صورت کامل پرداخت می گردد.
وی در پاسخ به سوالی از نمایندگان در حوزه های مالی گفت : پرداختی 
ها در معاونت مالی حداکثر ظرف سه روز پرداخت می شود و تاخیر در برخی 

پرداختی ها به علت کامل نبودن پرونده ها بوده است.
مهندس عباس نویدی معاون مالی و اداری بیمه رازی در هفتمین 
جلسه پاسخگویی بیمه رازی که با حضور بیش از هزار و ۲۰۰ نفر برگزار 
شد ، افزود : با نگاه ویژه مدیرعامل بیمه رازی ، نمایندگانی که به هر دلیلی 
صدورشان بسته شده یا کارمزدشان بلوکه شده با ارائه درخواست ، در اسرع 

وقت نسبت به رفع مشکلشان اقدام خواهد شد.
دکتر  توسط  رازی  بیمه  پاسخگویی  تندیس   ، نشست  این  پایان  در 
ناصرالدین اسالمی فرد ، مدیر روابط عمومی و بین الملل به مهندس نویدی 

معاونت محترم مالی و اداری بیمه رازی اهدا گردید.

قطع موقت خدمات همراه بانک سینا
به منظور ارتقاء سامانه و بهینه سازی همراه بانک سینا، خدمات رسانی 

از طریق این سامانه با قطعی موقت همراه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، با توجه به این اقدام که در راستای 
خدمت رسانی مطلوب تر به مشتریان و تامین رضایتمندی ایشان صورت 
می گیرد، خدمات رسانی از طریق سامانه همراه بانک سینا از ساعت صفر 
بامداد روز پنج شنبه ۱۰ تیرماه به مدت ۲ ساعت امکان پذیر نخواهد بود.

بدیهی است پس از پایان تغییرات مربوطه، این سامانه با کیفیتی باالتر 
در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت و در این مدت امکان استفاده از سایر 
مسیرها و سامانه ها نظیر اینترنت بانک جهت انجام خدمات بانکی وجود دارد.

قیمت نفت باال رفت
قیمت نفت روز گذشته)چهارشنبه( تحت تاثیر انتشار آمار هفتگی کاهش 
ذخایر نفت آمریکا و با وجود نگرانی از محدودیتهای جدید رفت و آمد در بعضی 

از کشورها، به روند افزایشی ادامه داد.
به  افزایش،  با 3۱ سنت معادل ۰.۴ درصد  بهای معامالت نفت برنت 
تگزاس  وست  معامالت  بهای  رسید.  بشکه  هر  در  سنت  هفت  و  دالر   7۵
اینترمدیت آمریکا با ۴۶ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به 73 دالر و ۴۴ 
سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت برنت و نفت آمریکا روز سه شنبه با 

اندکی افزایش بسته شده بودند.
از کشورها  بسیاری  در  بسیار مسری ویروس کرونا  دلتای  نوع  اگرچه 
شیوع پیدا کرده است و باعث قرنطینه های جدید یا محدودیت رفت و آمد 
در کشورهایی مانند استرالیا و پرتغال شده است اما امیدها به احیای گسترده 

تقاضا برای سوخت همچنان حفظ شده است.
در آخرین روز ژوئن نفت به سمت رشد ماهانه دیگری پیش می رود که 
ششمین رشد ماهانه در هفت ماه گذشته خواهد بود. نفت آمریکا هم از نوامبر 

وضعیت مشابهی داشته است.
گفت:  سکیوریتیز  میزوهو  شرکت  انرژی  معامالت  مدیر  یاوگر،  باب 
بهای معامالت از دوم نوامبر که ساخت واکسن کووید ۱9 اعالم شد، روند 

صعودی داشته است.
آمار موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته 
به میزان 8.۲ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. با این حال ذخایر بنزین 
۲.۴ میلیون بشکه و ذخایر سوختهای تقطیری ۴۲8 هزار بشکه افزایش داشت.

اما امیدها به احیای تقاضا برای سوخت با اظهارات روز سه شنبه محمد 
بارکیندو، دبیرکل اوپک تقویت شد. وی در نشست کمیته فنی مشترک اوپک 
پالس گفت: انتظار می رود تقاضا در سال ۲۰۲۱ به میزان شش میلیون بشکه 
در روز رشد کند که پنج میلیون بشکه در روز آن در نیمه دوم سال خواهد بود.

تصمیم  برای  جاری  هفته  شنبه  پنج  پالس  اوپک  گروه  نفت  وزیران 
گیری درباره سطح تولید از اوت به بعد دیدار خواهند کرد. این گروه بخشی از 
محدودیت عرضه ای که از مه سال ۲۰۲۰ در واکنش به فروپاشی تقاضا در 
اوج بحران همه گیری ویروس کرونا به اجرا گذاشته بود را با توجه به احیای 

تقاضا، تسهیل کرده است.
تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی نوشتند در نهایت عرضه بیشتری 
از سوی اوپک پالس برای متعادل نگه داشتن بازار تا سال ۲۰۲۲ نیاز خواهد 
بود. این بانک آمریکایی پیش بینی کرد تقاضا به میزان ۲.۲ میلیون بشکه 
در روز تا پایان سال رشد می کند و بازار با پنج میلیون بشکه در روز کمبود 

عرضه روبرو می شود.
بر اساس گزارش رویترز، در این بین، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل متحد از آمریکا خواست تحریمهایی که تحت توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ 
علیه ایران رفع کرده بود، برداشته یا معلق کند. مذاکرات غیرمستقیم میان 

آمریکا و ایران برای بازگشت به برجام همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل توانیر:
استان های پرمصرف در انتظار خاموشی باشند!

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: خاموشی 
فقط در استان هایی اعمال می شود که از سقف حداکثری تعیین شده عبور کنند. 
محمدحسن متولی زاده روز گذشته)چهارشنبه( درجلسه ستاد فرماندهی 
مدیریت بار برق ۱۴۰۰ در محل مرکز پایش صنعت برق افزود: در حال حاضر 
شرایط اضطرار مصرف برق کشور و سقف مجاز سهمیه مصرف به همه استان ها 
اعالم شده و با همکاری استانداران و همه ارکان صنعت برق در استان، رعایت 

این سقف به دلیل محدودیت های موجود الزامی است.
وی ادامه داد:اکنون در شرایط حدی مصرف قرارداریم به این معنا که 
واقعا هیچ جایی برای انحراف از برنامه های تعیین شده مدیریت بار وجود ندارد 

و نیزامکان پوشش ریسک در شبکه  بسیار سخت است.
مدیرعامل توانیر گفت: اگر نتوانیم شبکه را در این مدت مدیریت کنیم، 

نتیجه همه تالش های صورت گرفته از بین خواهد رفت.
متولی زاده افزود: برای جلوگیری از بروز خاموشی گسترده، باید موضوع 
مدیریت مصرف به خصوص مدیریت مصرف در صنایع، کشاورزی و بخش های 

تجاری و اداری با جدیدت بیشتری اعمال شود. 
وی خاطرنشان کرد: اکنون هم که شاهد برگزاری کنکور هستیم، شرایط 

بسیار حساسی را در پیش داریم بنابراین باید باجدیت بیشتری عمل کرد.
همه  از  کرد:  اعالم  ایران  برق  نیروی  توزیع  و  انتقال  تولید،  شرکت 
هموطنان تقاضا داریم برای ایجاد آرامش فرزندانمان در این شرایط و با توجه 
به برگزاری کنکور، نسبت به کاهش مصرف خود اقدام کنند تا از قطع برق 

جلوگیری شود.
وضعیت شبکه برق در شرایط اضطراری قرار گرفته به گونه ای که مصرف 
برق کشور در هشتمین روز تیرماه و در ساعت ۱۲ و ۵۵ درحالی با رشدی 
بیش از ۱۰ هزارمگاواتی به رقم ۶۴ هزار و ۴3۴ مگاوات رسید که پارسال در 

همین بازه زمانی ۵3 هزار و 93۴ مگاوات بود.

تهدید و هشدار فایده ای ندارد؛

گران فروشی ایرالین ها در روز روشن!
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زیر نظر: آمنه کنگرلویی

یک مسئول نفتی:
عرضه نفت در بورس ادامه خواهد داشت

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی با بیان اینکه عرضه 
نفت در بورس با ترتیبات قبلی و متناسب با موجودی و تقاضای بازار ادامه 
خواهد داشت، گفت: هرگونه گشایشی در روابط خارجی ایران حتما معامالت 

نفت خام و یا سایر محصوالت صادراتی را تسهیل خواهد کرد.
امیرحسین تبیانیان،  درباره وضعیت عرضه نفت خام و فرآورده در بورس 
انرژی طی سال جاری اظهار داشت: طی سه ماه ابتدای سال جاری عرضه 
نفت و فرآورده های نفتی مطابق سال ۱399 ادامه پیدا کرد و با همان ترتیبات 

متناسب با موجودی فرآورده و تقاضای بازار ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برای عرضه نفت در بورس روال ثابتی را در نظر 
گرفتیم، افزود: برنامه این است متقاضیانی که به هر ترتیبی دنبال خرید نفت 
هستند از طریق بورس انجام دهند به همین دلیل عرضه های بورس را ادامه 
خواهیم داد، با توجه به مباحث پیش پرداخت ها؛ امکان احراز صالحیت از طریق 
بورس وجود دارد و در واقع محل ورود خریداران جدید از طریق بازار سرمایه 
خواهد بود، بنابراین عرضه بورسی را به همان شکل قبلی ادامه می دهیم. 

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی تصریح کرد: مبنای 
عمل ما در سال ۱۴۰۰ همان شیوه نامه های عرضه نفت خام و فرآورده های 
نفتی در سال 99 است، تقریبا هر چه الزم بود در این شیوه نامه دیده شده 

و نیاز به اصالحیه نیست.
وی درباره تاثیر گشایش احتمالی در مذاکرات برجام بر روند عرضه 
نفت خام در بورس انرژی گفت: البته برجام هنوز به جمع بندی خاصی نرسیده 
و ما نمی توانیم اظهارنظر دقیقی داشته باشیم اما هر تغییر و تسهیل در شرایط 
تجاری ایران ممکن است روی این سبک از معامالت تاثیر خود را نشان دهد.

تبیانیان یادآور شد: هنوز نمی دانیم قرار است چه موانعی برداشته شود 
ایران حتما معامالت نفت خام و یا  اما هرگونه گشایشی در روابط خارجی 

سایر محصوالت صادراتی را تسهیل خواهد کرد. 
وی میزان عرضه نفت خام را طبق روال قبل به صورت ماهانه و برای 
هر گرید یک میلیون بشکه عنوان کرد و افزود: از ابتدا تا اکنون یک میلیون 

و ۱۰۰ هزار بشکه نفت از مسیر بورس انرژی به فروش رفته است.

زیر نظر: الهام صفری
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زیر نظر: بهنام مومنی

بیانیه مهم صرافی هیوبی مستقر در چین؛
بستن حساب کاربری اتباع ایران و چند 

کشور دیگر!
انجام هرگونه  از  ایرانی و چندین کشور دیگر  اتباع  بیانیه هیوبی،  طبق 

تراکنش مرتبط با رمزارزها منع شده اند.
به گزارش کوین دسک، صرافی هیوبی مستقر در چین محدودیت های 
تازه ای برای کاربران خود در سراسر جهان اعالم کرد. این صرافی که یکی از 
۱۰ صرافی بزرگ ارزهای دیجیتالی در جهان نیز محسوب می شود در بیانیه 
ای اعالم کرد شهروندان ۲۱ کشور  و منطقه از جمله ایران از انجام تراکنش 
های رمزارزی و خدمات مرتبط با آن ها از طریق پلتفرم هیوبی منع شده اند. 
این ۱۱ کشور و منطقه عبارت اند از: آمریکا، کانادا، ژاپن، ایران، کره شمالی، 
شبه جزیره کریمه، چین، انگلیس، تایوان، اسراییل، عراق، بنگالدش، بولیوی، 

اکوادور، قرقیزستان، سواستوپول، هنگ کنگ، کوبا، سودان، سوریه، ونزوئال.
علیه  چین  دولت  های  سختگیری  تشدید  دنبال  به  و  اخیر  روزهای  در 
ارایه خدمات به کاربران خود را  رمزارزها، بسیاری از صرافی های دیجیتالی 
بسیار محدود کرده و حتی برخی از آن ها فعالیت خود را تعلیق کرده اند. دولت 
چین مقابله با پولشویی و اقدامات مجرمانه در بازار رمزارزها را دو دلیل اصلی 

این تصمیم خوانده است.  
بانک مرکزی چین حدود ۱۰ روز پیش به بانک های بزرگ این کشور 
دستور داده بود تا ارایه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتالی را به مشتریان خود و 
کسب و کارها متوقف کنند. این اقدام خود پس از آن صورت گرفت که در روز 
هجدهم می، سه نهاد مالی چینی با صدور بیانیه ای خواستار مقابله با ارزهای 
دیجیتالی شدند. پس از آن بسیاری از شرکت ها فروش تجهیزات استخراج 

ارزهای دیجیتالی را به شهروندان چینی متوقف کردند.  
به گفته پلیس چین، در ماه های اخیر شمار بیشتری از تبهکاران به استفاده 
از ارزهای دیجیتالی روی آورده اند. همچنین ریسک سرمایه گذاری در رمزارزها 
بسیار باال بوده و معامله گران در نوسانات بسیار باالی آن ها بعضا دچار ضرر 

و زیان های هنگفتی شده اند.
در نتیجه اقدامات اخیر چین، بازار ارزهای دیجیتالی شاهد ریزش قیمت 

کم سابقه ای بود.  

فوربس گزارش داد؛
۲50 هزار میلیونر در ایران وجود دارند!

به نوشته فوربس بیش از ۲۵۰ هزار ثروتمند در ایران زندگی می کنند.
نشریه فوربس در گزارشی نوشت که با وجود تشدید تحریم های آمریکا 
و شیوع گسترده کرونا، تعداد میلیونرها )کسانی که یک میلیون دالر و بیشتر 
ثروت دارند( به طرز قابل توجهی بیشتر شده است. تعداد ایرانیان ثروتمند در 
سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل آن بیشتر شده؛ در حالی که 
متوسط جهانی ۶.3 درصد بوده است. ثروت این افراد نیز طی همین سال بر 

حسب دالر ۲۴.3 درصد افزایش داشته است. 
از جمله دالیل اصلی افزایش ثروت برخی افراد، رشد بی سابقه ۶۲۵ درصدی 
شاخص بورس تهران در سال ۲۰۲۰ بود. ) در مقام مقایسه، رشد شاخص اس اند 
پی ۵۰۰ بورس نیویورک تنها ۱۶ درصد بود.( دولت ایران حمایت زیادی از رشد 
بورس کرد و یک درصد از ذخایر صندوق ثروت ملی را به این بازار تزریق کرد. 
اکنون حدود ۲۵۰ هزار میلیونر در ایران وجود دارد. بخش دیگری از این 
میلیونرها ثروت خود را مانند دیگر نقاط جهان از ارزهای دیجیتالی به دست آورده 
اند. به نوشته این نشریه، دولت ایران تسهیالتی برای استخراج ارزهای دیجیتالی 

فراهم کرده که این فعالیت را برای بسیاری سودآور کرده است. 
اکنون ایران چهاردهمین کشور ثروتمند جهان است و تعداد میلیونرها در 
آن حتی از عربستان نیز بیشتر است؛ کشوری که با حدود ۲۱۰ هزار میلیونر در 
رده هفدهم جهان قرار دارد. به ادعای این نشریه، با این حال توزیع درآمد در 
ایران چندان عادالنه نیست و بین ثروت دهک های باال و پایین جامعه تضاد 
آشکاری وجود دارد. حدود ۶۰ درصد جمعیت ایران طبق اعالم شورای کار ایران 
به نوعی با فقر دست و پنجه نرم می کنند. این نشریه در ادامه ادعاهایش نوشت: 
از زمان خروج دولت ترامپ از برجام، اقتصاد ایران با مشکالت بیشتری مواجه 
شده و نرخ تورم عموما رو به افزایش بوده است. نرخ تورم در ایران به محدوده 
۵۰ درصد رسیده است.فوربس در ادامه به نقل از یک کارشناس می نویسد: این 
اختالف طبقاتی باعث شده است تا برخی از شهروندان ایرانی احساس تبعیض 

در توزیع امکانات رفاهی و اقتصادی داشته باشند.

تهیه و تنظیم: احمد جاوید
گرفته  صورت   ارزیابی  براساس 
سواری  خودروهای  کیفی  وضعیت  از 
تولیدی اردیبهشت ماه امسال، دناپالس 
توربو اتوماتیک تنها خودروی پنج ستاره 
در  و  بوده  داخلی  خودروسازان  تولیدی 
هم  کیفیت ها  سطح  پایین ترین  مقابل 
متعلق به S MVM X33 است که دو 

ستاره را کسب کرده است.
شرکت  ارزیابی  گزارش  براساس 
 )ISQI( بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
اردیبهشت  در  تولیدی  خودروهای  از 
در  داخلی،  خودروسازان  جاری  سال  ماه 

دناپالس  خودرو  باکیفیت ترین  سواری ها،  بخش 
ستاره  پنج  کسب  با  ایران خودرو  توربواتوماتیک 
  MVM X33S خودرو  کیفیت ترین  کم  و  کیفی 

مدیران خودرو شناخته شده است. 
طبق ارزیابی صورت گرفته در سطح قیمتی ۱ 
تنها به خودرو تیگو 7 مدیران خودرو پرداخته شده که 
سه ستاره از پنج ستاره کیفی را به خود اختصاص 

داده است.  
 S7 در سطح قیمتی ۲ نیز تنها به خودرو هایما
که  شده  پرداخته  خراسان(  )ایران خودرو  اتوماتیک 
موفق به کسب چهار ستاره کیفی شده است. پس 

از آن هم خودروهای جک S۵ و جک S3 )بهمن 
موتور(، تیگو ۵ و آریزو ۵ توربو )مدیران خودرو( سه 

ستاره ای شده اند. 
به  نسبت  ماه  اردیبهشت  در  توربو   ۵ آریزو 
دو  از  و  داشته  کیفی  ارتقا  آن  از  پیش  ماه های 
ستاره  سه  کیفی  سطح  در  خودروهایی  به  ستاره 

رسیده است.
S تنها   MVM X33  ،این سطح قیمتی در 
کیفیت  ارزیابی  گزارش   کیفی  ستاره  دو  محصول 

سواری های تولیدی دومین ماه سال ۱۴۰۰ است.
خودروهای  میان  در   ۴ قیمتی  گروه  در 
اشاره شد، همچنان  که  همانطور  تولیدی  سواری 

در صدر جدول دناپالس توربواتوماتیک 
با پنج ستاره کیفی قرار گرفته و  پس 
و  اتوماتیک   ۲۰7 پژو   ،۲۰7 پژو  آن  از 
ستاره  چهار  کسب  به  موفق  دناپالس 

شده اند.   کیفی 
 ،۴ قیمتی  سطح  ر  د همچنین 
بدون  و  پژو ۲۰۶ صندوقدار  محصوالت 
پارس  پژو  )ایران خودرو(،  آن  صندوق 
کرمانشاه(،  ایران خودرو  )تولید  اتوماتیک 
فارس،  )ایران خودرو  پارس  پژو  رانا، 
تهران، کرمانشاه و خراسان(، پژو پارس 
تبریز(،  )ایران خودرو  سورن  فردا،  صنایع 
ایران خودرو  )تولید  خراسان   ۴۰۵ پژو 
خراسان( و سمند تبریز توانسته اند سه ستاره از پنج 

ستاره کیفی را به خود اختصاص دهند.
در نهایت نیز در سطح قیمتی ۵، خودرو کوییک 
از  )سایپا( چهار ستاره کیفی را کسب کرده و پس 
آن کوییک R )پارس خودرو(، تیبا ۲ و تیبا ۲ پالس 
)سایپا(، تیبا )سایپا-سیتروئن(،  ساینا )پارس خودرو( 
رده  در  همگی  سیتروئن(  )سایپا-  کاشان  ساینا  و 
قرار  کیفی  ستاره  سه  کیفیت  سطح  با  خودروهای 
چند  کیفی  ثبات  محصوالت  این  در  که  گرفته اند 
ماه پایانی سال گذشته و فروردین ماه سال جاری 

حفظ شده است.

به روزرسانی ارزیابی کیفیت سواری های تولید داخل؛

X33 5 ستاره برای دناپالس اتوماتیک، ۲ ستاره برای ام وی ام
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ن  ستا ا ز  گا شرکت 
کنترل  راستای  در  سمنان 
یند  فرآ گمشده،  گازهای 
تعمیر کنتورهای معیوب را در دستور 
کار خود قرار داده و موفق به بازنگری 
کنتورهای  تعمیر  فرآیند  فلوچارِت 

معیوب شده است.
عمومی؛  بط  ا و ر رش  گزا به 
شرکت  مدیرعامل  اعوانی  علیرضا 
گاز استان سمنان از برگزاری جلسات 
امور  رؤسای  حضور  با  کارشناسی 
در  سازمانی  مرتبط  واحدهای  و 

راستای کنترل گازهای گمشده خبر 
نشست ضمن  این  در  گفت:   و  داد 
تحول  و  تحویل  فلوچارت  بررسی 
مراحل  کلیه  به  معیوب  کنتورهای 
ولیه،  ا تست  جمله  از  فرآیند  این 
برچسب،  لصاق  ا کنتور،  بازکردن 
از  مصرفی  گازبهای  خسارات  اخذ 
محموله  تخلیه  و  بارگیری  مشترک، 
کنتورها و ارائه گزارشات پرداخته شد.

وی بررسی دقیق این فلوچارت 
مشکالت  از  بسیاری  راهگشای  را 
و  دانست  گمشده  گازهای  حوزه  در 

هزینه  کاهش  سازی،  شفاف  افزود: 
نقل،  و  حمل  خسارات  کاهش  ها، 
الزام تهیه گزارشات، افزایش ردیابی 
های  مزیت  مهمترین  از  کنتورها 
اجرای این طرح خواهد بود؛ همچنین 
عالوه بر موارد مذکور، این فرآیند در 
کنترل و ردیابی دستکاری های غیر 
مجاز کنتور نیز بسیار مؤثر می باشد.

حاضر  حال  در  است؛  گفتنی 
برای برخورد با پدیده سرقت از شبکه 
و  تعریف  جدیدی  راهکارهای  گاز 
اجرایی شده اند به طوری که از یک 

نیروهای  و  بسیج  مشارکت  با  سو 
گازی  متخلفان  با  برخورد  انتظامی 
شدت گرفته و از طرف دیگر سامانه 
نقاط  ردیابی  برای  جدیدی  های 
سرقت خیز در مرحله طراحی و اجرا 
اندازی  راه  و  نصب  جمله  از  است 
کنتورهای هوشمند گاز از دیگر برنامه 
های این شرکت برای کاهش خطای 
حساب  صورت  محاسبه  در  انسانی 
رساندن  حداقل  به  و  مشترکان  گاز 
فعلی  کنتورهای  دستکاری  آمارهای 

گاز است.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان: 

اقدامات هدفمند و کنترلی، کاهش هدر رفت گاز را به همراه خواهد داشت 
توزیع آبگرمکن خورشیدی در شهرستان مهدیشهر 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر گفت: 
سال  ملی  توسعه  صندوق  ازاعتبارات  خورشیدی  آبگرمکن  3دستگاه 

99در مهدیشهر توزیع شده است. 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  عبدوس  حمیدرضا 
محل  از  خورشیدی  آبگرمکن  3دستگاه  گفت:  مهدیشهر  شهرستان 
از  صیانت  طرح  اجرای  در   99 سال  ملی  توسعه  صندوق  اعتبارات 
جنگل ها بصورت رایگان بین بهره برداران حوضه آرتد و هیکو توزیع 

شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر گفت: 
برای تهیه این آبگرمکن ها حدود ۲۵ میلیون تومان از محل اعتبارات 

صندوق توسعه ملی، هزینه شده است.
این  راه اندازی  و  نصب  حمل،  خرید،  هزینه  کرد:  تصریح  وی 
دستگاه ها بر عهده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوده و روستائیان 
فقط هزینه لوله کشی از آبگرمکن به آشپزخانه و سرویس های بهداشتی 

را متحمل می شوند.
به  محلی  جوامع  وابستگی  قطع  و  کاهش  عبدوس  حمیدرضا 
استفاده از چوب و هیزم گونه های مرتعی وجنگلی برای مصرف تامین 
آب گرم بهداشتی را هدف از توزیع رایگان آبگرمکن خورشیدی عنوان 
کرد و یادآور شد: وسایل جایگزین استفاده از سوخت فسیلی برای بهره 
برداران عرفی و مشارکت کننده در طرح حفاظت مشارکتی شهرستان 

مهدیشهر رایگان واگذار شد.
عبدوس افزود: این طرح به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی، کاهش 
و  روستاییان  ترغیب  درختان،  قطع  از  جلوگیری  جنگل ها،  بر  فشار 
جنگل نشینان به استفاده از انرژی های پاک و زمینه سازی برای کاهش 

بهره گیری از سوخت فسیلی صورت گرفته است.
مهدیشهر  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
در  ویژه ای  مشارکت  و  همکاری  که  روستایی  خانوار های  کرد:  بیان 
جلوگیری از تخریب، تصرف، مهار آتش و طرح های احیایی داشته اند 

در اولویت قرار گرفته اند.
از طریق  برداران مرتع  بهره  نیاز  انرژی مورد  تامین  او  به گفته 
بودن شهرستان  مستعد  به  توجه  با  خورشید  نور  نظیر  پاک  انرژ های 
مهدیشهر می تواند کمک شایانی به جلوگیری از خسارت به مراتع و 

صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی گردد.

در آیین بهره برداری از طرح های عمرانی قوه قضائیه
فاز اول زندان مرکزی ایالم افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایالم، فاز اول زندان 
دادگستری  کل  رئیس  دهقانی  علی  دکتر  حضور  با  ایالم  مرکزی 
ایالم و اعضای شورای قضایی استان و در ارتباط ویدئو کنفرانس با 
نشست بهره برداری از دستاورد های جدید فناوری اطالعات و طرح های 
محترم  ریاست  رئیسی  اهلل  آیت  حضرت  توسط  قضاییه  قوه  عمرانی 

قوه قضائیه افتتاح شد.
رئیس کل دادگستری استان ایالم در این مراسم ضمن تبریک 
هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مظلوم آیت اهلل 
 ،۱3۶۰ تیرماه  در  انقالب  و  امام  یاران  از  تن   7۲ و  بهشتی  دکتر 
از  سال   ۱8 به  قریب  از  پس  ایالم  مرکزی  زندان  اول  فاز  افتتاح 
فاز  مربع  متر   9۰۶۲ زیربنای  با  هکتار،   7 مساحت  در  پروژه  آغاز 
خواند  اهمیت  حائز  و  بزرگ  اقدامی  را  نفر   ۴۰۰ ظرفیت  با  و  اول 
و از زحمات و تالش های صورت گرفته در راستای بهره برداری 

تقدیر کرد. این طرح  از 
آن  واقعی  معنای  به  تحول  تحقق  به  اشاره  با  دهقانی  دکتر 
مکان  از  ایالم  مرکزی  زندان  انتقال  زندانبانی،  و  زندان  حوزه  در 
ارزیابی  تحول  همین  راستای  در  را  جدید  مکان  به  قبلی  نامناسب 
با  تعامل  و  گرفته  صورت  مکرر  های  پیگیری  با  افزود:  و  کرد 
قوه  محترم  ریاست  ویژه  عنایت  با  و  مربوطه  استانی  مسئولین 
قضائیه در نهایت فاز اول این پروژه پس از ۱8 سال از آغاز طرح، 

قرار گرفت. برداری  بهره  مورد 
را  زندان  حبس،  مجازات  از  متناسب  استفاده  بر  تاکید  با  وی 
و  زندانیان خواند  بازیابی  و  اجتماعی کردن  باز  برای اصالح،  مکانی 
ابراز امیدواری کرد فازهای بعدی این پروژه هر چه زودتر مورد بهره 

برداری قرار گیرد.
8۶ درصدی  عالی ترین مقام قضایی استان ایالم، از افزایش 
همکاران  مستمر  های  بازدید  و  حبس  جایگزین  های  مجازات 
اضافه  و  داد  خبر  گذشته  سال  در  استان  های  زندان  از  قضایی 
کرد: با تالش های مسئولین محترم سازمان زندان ها، ستاد دیه، 
کمیته  امام)ره(،  فرمان  اجرایی  ستاد  زندانیان،  از  حمایت  انجمن 
امداد امام خمینی)ره( و کمک های خیرین استان در سال گذشته 
۱8۰ زندانی و از ابتدای سال جاری تاکنون ۵3 زندانی جرائم غیر 

آزاد شدند. عمد 
وی از توجه ویژه به حمایت از خانواده زندانیان در دوران تحول یاد 
کرد و اظهار داشت: ضمن انجام سرکشی های مستمر توسط مسئولین 
از خانواده زندانیان در سال گذشته تعداد ۲۰۰۰ بسته کمک  قضایی 
معیشتی و در سه ماهه اول امسال تعداد 8۵۰ بسته کمک معیشتی 

در بین خانواده زندانیان مستمند توزیع شد.
از قضات  اختصاص یکی  از  ایالم  استان  رئیس کل دادگستری 
استقرار وی در زندان خبر داد و  زندانیان و  پرونده  به  اجرای احکام 
افزود: این اقدام با هدف تسهیل در ارتباط زندانیان و مراجع قضایی 

و بررسی مستمر پرونده های زندانیان صورت گرفت.
در پایان ضمن آزادی 3 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد، از تالش 
ها و زحمات کلیه مسئولین مربوطه در خصوص تحول و تحول گرایی 

در حوزه زندان و زندانبانی تقدیر شد.

معاون اجرایی و عمران شهری سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری کرج

را  پایانی  مراحل  احداثی«  متری   ۳۵« بلوار  پروژه 
طی می کند

بازآفرینی  و  عمران  سازمان  شهری  عمران  و  اجرایی  معاون 
فضاهای شهری شهرداری کرج گفت: پروژه بلوار 3۵ متری احداثی 

مراحل پایانی را طی می کند.
حسن پاکاری از مراحل پایانی پروژه احداث بلوار 3۵ متری احداثی 
)ضلع شمال دانشگاه هنر( جهت اتصال بلوار بوعلی به جمهوری شمالی 
و ایجاد دسترسی برای ساختمان های دادسرای نظامی و دادگستری 

البرز خبر داد.
اتمام پروژه بر اساس برنامه ریزی و زمان بندی  با اشاره به  وی 
پیش بینی شده، گفت: بلوار 3۵ متری احداثی شامل دو الین به طول 
۵۰۰ و عرض ۱۰/۵ متر است که ۲۰ هزار مترمکعب عملیات خاکی 
اجرایی شده و عملیات روکش آسفالت مکانیزه با صرف هزار و ۵۰۰ 

تن در دو الین در حال انجام است.
بازآفرینی  و  عمران  سازمان  شهری  عمران  و  اجرایی  معاون 
عملیات  پروژه  این  در  افزود:  کرج  شهرداری  شهری  فضاهای 
 9۰۰ مقدار  به  کف پوش  و  متر   هزار  سه  طول  به  جدول گذاری 

مترمکعب اجراشده است.
پاکاری همچنین اضافه کرد: اجرای دیوار پیش ساخته حائل بین 
شمال دانشگاه هنر و جنوب بلوار 3۵ متری احداثی به طول ۴8۰ متر 

نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در این پروژه است.

سرپرسـت اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان هـای 
دشـتی و تنگسـتان منصوب شـد

بـا ابـالغ حکمـی از سـوي مدیـرکل راه و شهرسـازي بوشـهر، 
سرپرسـت ادارات راه و شهرسـازي شهرسـتان هاي دشتی و تنگستان  

ایـن اداره کل منصوب شـد.
 بـه موجـب ایـن حکـم مهنـدس » علـی بیژنـی بـه سرپرسـتی 
اداره های راه و شهرسـازي شهرسـتان دشـتی و تنگسـتان این اداره 

کل منصوب شـد.
فـرزاد رسـتمی مدیـرکل راه و شهرسـازي بوشـهر در بخشـی از 
ایـن حکـم آورده اسـت کـه نظـر بـه تعهـد، تخصـص و تجربـه و به 
موجـب ایـن ابالغ به  سرپرسـتی ادارات راه و شهرسـازي شهرسـتان 
هـاي  دشـتی و تنگسـتان منصـوب مـي شـوید. امید اسـت بـا اتکال 
بـه خداونـد متعـال و رعایـت قوانین و مقـررات در انجام امـور محوله 

موفـق و موید باشـید.
الزم بـه ذکـر اسـت، پیـش از ایـن مهنـدس حسـین رضاییان به 
عنوان رئیس اداره های راه و شهرسـازی شهرسـتان دشتی و تنگستان 

فعالیـت مـی کرد کـه از زحمـات وی قدردانی بـه عمل آمد.
بضاعتـی پـور رئیس سـازمان سـیما منظر و فضای سـبز 

شهری شـهرداری کالنشهرکرج:
طـرح آبشـویی درختـان باعـث ارتقـا عملکـرد 

شـود  می  آنهـا  محیطـی  زیسـت 
رئیس سـازمان سـیما منظر و فضای سـبز شهری شهرداری کرج 
بـا اشـاره بـه  طرح آبشـویی درختـان در کـرج گفت:عملیات آبشـویی 
درختـان بـا اولویـت سـوزنی بـرگان انجـام می شـود و در ایـن طرح 
بـا زدودن گـرد و غبـار از شـاخ و بـرگ درختـان مـی تـوان عملکـرد 

زیسـت محیطـی آنهـا را ارتقا داد.
پیمـان بضاعتـی پـور بـا اشـاره بـه  طـرح سمپاشـی و آبشـویی 
درختـان حاشـیه معابـر و بلوارهـای مناطـق ۱۰ گانـه عنـوان کرد:بـه 
منظـور افزایـش طـول عمـر درختـان  و جلوگیـری از پیـری و خـزان 
روزانـه درختـان  پایـش  آفـات همچـون  کنترلـی  اقدامـات  زودرس 
گـروه  کارشناسـان  بـا همـکاری  در سـطح  شـهر  هـا  درختچـه  و 
گیاهپزشـکی و واحـد حفـظ و نگهـداری فضـای سـبز امـور مناطـق 

در حـال انجـام اسـت.
 رئیـس سـازمان سـیما منظـر و فضای سـبز شـهری شـهرداری 
مرکزاسـتان البـرز بـا توضیـح اینکـه  تجمـع گـرد و خـاک در سـطح 
برگهـا و تـاج درختـان باعـث تغییـر رنگ آنهـا و مانع شـادابی درخت 
مـی شـود اظهار داشـت: عملیـات آبشـویی درختان با اولویت سـوزنی 
بـرگان  انجـام مـی شـود و در این طـرح با زدودن گرد و غبار از شـاخ 
و بـرگ درختـان مـی تـوان عملکرد زیسـت محیطی آنهـا را ارتقا داد.

بضاعتـی پـور توضیـح داد:دراین طـرح اقداماتی نظیر آزادسـازی 
طوقه،آبشـویی درختـان با اسـتفاده از سـموم گیاهـی )پالیزین(، حذف 
سرشـاخه هـای خشـک،مبارزه بـا آفات بیمـاری، ،کاشـت و واکاری و 

تیمـار درختـان خطر سـاز صورت مـی پذیرد.
وی توضیـح داد: بـا افزایـش دمـا و کاهـش رطوبـت نسـبی در 
روزهـای اخیـر، شـرایط برای فعالیت و تکثیر انواع شـته محدود شـده 
ولـی در جهـت کاهـش سوسـک برگخـوار نـارون و طغیـان جمعیـت 
ایـن آفـت، فضـای سـبز تمامی مناطـق، سمپاشـی درختان نـارون را 

نیـز در دسـتور کار خـود قـرار داده اند.
رئیـس سـازمان سـیما منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری 
کالنشـهرکرج در پایـان بـا بیـان اینکـه  بررسـی وضعیـت سـالمت 
درختـان در طـول سـال و بـه صـورت فصلـی  انجـام می شـود اضافه 
کرد: سیاسـت کلی سـازمان برای کنترل آفات و بیماری های گیاهی 
کاهش مصرف سـموم شـیمیایی  و یا اسـتفاده از ترکیبـات بیولوژیک 
و کـم خطـر تـا حـد امـکان  مـی باشـد و کلیـه اقدامات بـرای فصل 

تابسـتان بـر ایـن اسـاس برنامه ریزی شـده اسـت.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای بوشـهر:
یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر از جاده  های اسـتان بوشـهر 

شود می   سـازی  ایمن 
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل جاده  ای اسـتان بوشـهر گفت: 
طـرح راهـداری محـوری بـا هدف رفـع نواقـص و ایمن  سـازی جاده  
هـا در یکهـزار و ۲۰۰ کیلومتـر از محورهای شـریانی این اسـتان آغاز 

شـده  اسـت و تا فصـل پاییز بـه پایان می  رسـد.
حمیدرضـا علـم  افزود: محدودیت و پراکندگـی امکانات و نیروها 
در شهرسـتان های مختلـف سـبب کندی و تاخیـر در رفع نواقص جاده  
ای می شـد کـه بـا اجـرای این طـرح بهسـازی و ایمنی راه ها سـرعت 

بسـیار خوبی می گیرد.
وی ادامـه داد: در قالـب طـرح راهـداری محوری ابتدا مشـکالت 
و نیازهـای اجرایـی محورهـای شـریانی اسـتان بوشـهر سـنجیده و 
مشـخص می شـود و سـپس بـا تقسـیم بنـدی شهرسـتان ها در قالـب 
چهـار فـاز، بـا تمرکـز نیـروی انسـانی و ماشـین آالت ایـن مسـیرها 

بهسـازی، تعمیـر و ایمـن  سـازی می شـوند.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان بوشـهر اضافه 
کرد: عسـلویه، کنگان، جم و دیر در فاز نخسـت، دشـتی و تنگسـتان 
در فاز ۲، بوشـهر و دشتسـتان در فاز سـه و  دشتسـتان، گناوه و دیلم 

در فـاز چهـارم طـرح راهداری جاده ای قـرار دارند.
علـم بیـان کـرد: در ایـن طرح ایجاد شـیب شـیروانی در حاشـیه 
راه هـا بـرای پیشـگیری از سـوانح واژگونـی خـودرو در اولویـت ایـن 
طـرح قـرار دارد کـه تاکنـون ۱۲۰ کیلومتـر تسـویه حریـم و اصـالح 
شـیروانی راه ها و 3۰7 کیلومتر شـانه سـازی در محورهای این اسـتان 

صـورت گرفته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح از اردیبهشـت مـاه سـال جـاری 
اجرایـی شـده  اسـت، افـزود: الیروبـی کـردن پل هـا پیـش از آغـاز 
بارندگـی دیگـر اولویـت راهداری محوری در اسـتان بوشـهر اسـت و 
تـا امـروز یکهـزار و ۲۰۰ مـورد خاکریزی کنار پل هـا و ۲ هزار و 88۰ 

مـورد نیـز تخلیـه الیروبـی و کنـار پل هـا اجرا شـده  اسـت.
علـم اضافـه کـرد: همچنیـن در راسـتای ایمن سـازی محورهای 
شـریانی اسـتان بوشـهر تاکنون چهارهزار و ۵۰۰ متر مسـیر پرتگاهی 
نیـز در ایـن اسـتان خاکریزی شـده  اسـت. مدیرکل راهـداری و حمل 
و نقـل جـاده ای اسـتان بوشـهر ادامـه داد: خـط کشـی و لکه گیـری 
محورهـا، تعمیـر و رنگ آمیزی تابلوها، روشـنایی و پاکسـازی حاشـیه  
راه هـا از بوته ها از دیگر اقداماتی اسـت کـه در طرح راهداری محوری 
اجـرا می شـود.وی عنوان کرد: تا امروز سیسـتم روشـنایی در7۱ نقطه 
از محورهای اسـتان بوشـهر اصالح و روشـنایی طولـی 38.۵ کیلومتر 

از تونل هـای این اسـتان تامین شـده  اسـت.
 علـم اضافـه کـرد: لکه گیـری و تعمیـر چهـار هـزار و ۱۲۰ متـر 
مربـع آسـفالت، نصـب و تعمیـر ۲ هزار و 9۰ صفحـه گاردریل و تعمیر 
و رنگ آمیـزی چهـار هـزار و ۶۰۰ مـورد تابلو و تجهیزات روشـنایی از 
دیگـر اقداماتـی اسـت کـه برای ایجـاد ایمنـی بیشـتر و فراهم کردن 
آسـودگی خاطر برای رانندگان در محورهای اسـتان انجام شـده  است.

 مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان بوشـهر 
تعمیـر،  شـانه ها،  تعریـض  و  شـیروانی  شـیب  اجـرای  اظهارکـرد: 
رنـگ آمیـزی و تمیـز کـردن تابلوهـا و تجهیـزات روشـنایی، خـط  
کشـی  محورهـا و الیروبـی سـبب افزایش سـطح باالیـی از ایمنی در 
جاده هـای اسـتان می شـود و تـا حد زیـادی از وقوع سـوانح بـا تلفات 

می کنـد. پیشـگیری  جانـی 

باقرزاده- سمیه  مشهدمقدس 
سان  ا خر ز  گا شرکت  مل  مدیرعا
 ۲ مصرف  و  رکورد  ثبت  از  رضوی 
میلیارد و 993 میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی در استان طی سه ماهه اول 

سال ۱۴۰۰ خبر داد.
این  اعالم  با  افتخاری  حسن 
اظهار کرد: رقم گاز مصرفی  مطلب 
 ۱399 سال  مشابه  مدت  در  استان 
دو میلیارد و 8۶۵ میلیون مترمکعب 
بود که در سال ۱۴۰۰ با ۴٫۵ درصد 
افزایش به دو میلیارد و 993 میلیون 

مترمکعب رسید.
یک  مدت  این  در  افزود:  وی 
مترمکعب  میلیون   ۲۶7 و  د  میلیا

معادل ۴۲ درصد در بخش نیروگاهی 
و  3۴ درصد در بخش خانگی، تجاری 
بخش  در  درصد   ۱8 جزء،  صنایع  و 

صنایع عمده همانند فوالد، سیمان و 
… و ۶ درصد هم در بخش حمل 

و نقل CNG مصرف شده است..

رف  مصا ؛  د شو می  ر  و آ د یا
طی  رضوی  خراسان  در  گازطبیعی 
سال های اخیر با عبور از مرز ۱3٫۵ 
میلیارد متر مکعب در سال به نحوی 
افزایش یافته که از میزان تولید گاز 
نیز  نژاد  هاشمی  شهید  پاالیشگاه 
بیشتر شده است. این در حالی است 
که در گذشته میزان تولید گاز در این 
پاالیشگاه پاسخگویی مصرف و نیاز 
استان های خراسان رضوی، جنوبی 
و شمالی و بخش هایی از استان های 
سمنان و گلستان بوده است. این امر 
ضرورت بهینه سازی مصرف گاز در 
کلیه بخش ها به ویژه مصارف عمده 

و نیروگاهی را دوچندان می کند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:

حدود سه میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سه ماهه اول امسال مصرف شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
طرح  گفت:  بوشهر  استان  ای  جاده  
راهداری محوری با هدف رفع نواقص 
و ایمن  سازی جاده  ها در یکهزار و 
شریانی  محورهای  از  کیلومتر   ۲۰۰
این استان آغاز شده  است و تا فصل 

پاییز به پایان می  رسد.
حمیدرضا علم  افزود: محدودیت 
در  نیروها  و  امکانات  پراکندگی  و 
شهرستان های مختلف سبب کندی و 
تاخیر در رفع نواقص جاده  ای می شد 
و  بهسازی  طرح  این  اجرای  با  که 
خوبی  بسیار  سرعت  راه ها  ایمنی 

می گیرد.
طرح  قالب  در  داد:  ادامه  وی 
و  مشکالت  ابتدا  محوری  راهداری 
شریانی  محورهای  اجرایی  نیازهای 
مشخص  و  سنجیده  بوشهر  استان 
بندی  تقسیم  با  سپس  و  می شود 
با  فاز،  چهار  قالب  در  شهرستان ها 
انسانی و ماشین آالت  نیروی  تمرکز 
این مسیرها بهسازی، تعمیر و ایمن  

سازی می شوند.
و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
اضافه  بوشهر  استان  جاده ای  نقل 
کرد: عسلویه، کنگان، جم و دیر در 
فاز نخست، دشتی و تنگستان در فاز 

و   فاز سه  در  و دشتستان  بوشهر   ،۲
دشتستان، گناوه و دیلم در فاز چهارم 

طرح راهداری جاده ای قرار دارند.
طرح  این  در  کرد:  بیان  علم 
ایجاد شیب شیروانی در حاشیه راه ها 
واژگونی  سوانح  از  پیشگیری  برای 
قرار  طرح  این  اولویت  در  خودرو 
دارد که تاکنون ۱۲۰ کیلومتر تسویه 
حریم و اصالح شیروانی راه ها و 3۰7 
کیلومتر شانه سازی در محورهای این 

استان صورت گرفته است.
از  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
اجرایی  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 
کردن  الیروبی  افزود:  است،  شده  
دیگر  بارندگی  آغاز  از  پیش  پل ها 

استان  در  محوری  راهداری  اولویت 
و  یکهزار  امروز  تا  و  است  بوشهر 
۲۰۰ مورد خاکریزی کنار پل ها و ۲ 
هزار و 88۰ مورد نیز تخلیه الیروبی 

و کنار پل ها اجرا شده  است.
در  همچنین  کرد:  اضافه  علم 
راستای ایمن سازی محورهای شریانی 
استان بوشهر تاکنون چهارهزار و ۵۰۰ 
متر مسیر پرتگاهی نیز در این استان 

خاکریزی شده  است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان بوشهر ادامه داد: خط 
تعمیر  محورها،  لکه گیری  و  کشی 
و  روشنایی  تابلوها،  رنگ آمیزی  و 
از  بوته ها  از  راه ها  حاشیه   پاکسازی 

طرح  در  که  است  اقداماتی  دیگر 
راهداری محوری اجرا می شود.

وی عنوان کرد: تا امروز سیستم 
محورهای  از  نقطه  در7۱  روشنایی 
روشنایی  و  اصالح  بوشهر  استان 
تونل های  از  کیلومتر   38.۵ طولی 

این استان تامین شده  است.
و  لکه گیری  کرد:  اضافه  علم   
مربع  متر   ۱۲۰ و  هزار  چهار  تعمیر 
ر  هزا  ۲ تعمیر  و  نصب  آسفالت، 
و  تعمیر  و  گاردریل  صفحه   9۰ و 
رنگ آمیزی چهار هزار و ۶۰۰ مورد 
دیگر  از  روشنایی  تجهیزات  و  تابلو 
اقداماتی است که برای ایجاد ایمنی 
بیشتر و فراهم کردن آسودگی خاطر 
استان  محورهای  در  رانندگان  برای 

انجام شده  است.
و  حمل  و  راهداری  مدیرکل   
نقل جاده ای استان بوشهر اظهارکرد: 
تعریض  و  شیروانی  شیب  اجرای 
تمیز  و  آمیزی  رنگ  تعمیر،  شانه ها، 
روشنایی،  و تجهیزات  تابلوها  کردن 
خط  کشی  محورها و الیروبی سبب 
در  ایمنی  از  باالیی  سطح  افزایش 
حد  تا  و  می شود  استان  جاده های 
زیادی از وقوع سوانح با تلفات جانی 

می کند. پیشگیری 

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای بوشهر:

یکهزار و ۲00 کیلومتر از جاده  های استان بوشهر ایمن سازی می  شود

بــا توجــه بــه اهمیــت کیفیــت 
اصفهــان،  اســتان  شــرب  آب 
ــرل و  ــی کنت ــم اندیش ــت ه نشس
ــرب  ــالمت آب ش ــر س ــارت ب نظ

ــد.  ــزار ش برگ
مدیــر مرکــز پایــش و نظــارت 
ــای  ــالب آبف ــت آب و فاض برکیفی
ــن نشســت  ــان در ای ــتان اصفه اس
ضمــن تاکیــد بــر لــزوم کار شــبانه 
روزی همــکاران در شــرایط بحران 
گفــت: هرگونه شــکایت مشــترکین 
ــک  ــورت ت ــه ص ــت آب ب از کیفی
بــه تــک و حضــوری بررســی مــی 
شــود. فهیمــه امیــری بــا اشــاره بــه 
ایــن کــه عمــده آب شــرب مــورد 
ــاز شــهرها و روســتاهای تحــت  نی
ــان  پوشــش طــرح آبرســانی اصفه
ــا  ــه باب ــه خان ــزرگ از آب تصفی ب
شــیخعلی تامیــن مــی شــود، افزود: 
در شــرایط کــم آبــی و ســاعات اوج 

ــا  ــا ب ــاه ه ــدادی از چ ــرف تع مص
ــی  ــرل کیف ــد کنت ــی واح هماهنگ

ــدار مــی شــوند.  وارد م
ــل  ــن دلی ــه همی ــت: ب وی گف
ــری در  ــردم تغیی ــت م ــن اس ممک
ــه  ــا ب ــد ام ــاس کنن ــزه آب احس م

آب  ســالمت  و  کیفیــت  لحــاظ 
مطمئــن  لحــاظ  هــر  از  شــرب 
ــهروندان  ــالمت ش ــرا س ــند زی باش
خــط قرمــز شــرکت آب و فاضــالب 

ــت. ــان اس ــتان اصفه اس
ــه  ــی ک ــزود: در صورت وی اف

کیفیــت  روســتایی  در  چــاه  آب 
ــور  ــه ط ــد ب ــته باش ــب نداش مناس
قطــع بــرای شــرب اســتفاده نمــی 
شــود و آب مــورد نیــاز ایــن گونــه 
ــای  ــیله تانکره ــه وس ــتاها ب روس

ــود.  ــی ش ــن م ــیار تامی س
ــه  ــنجی روزان ــر س ــری کل امی
را از وظایــف اصلــی آزمایشــگاه 
و  شســت  بــر  و  دانســت  هــا 
ــای آب  ــزن ه ــداوم مخ ــوی م ش
ــتگاه  ــداری دس ــرویس و نگه و س
ــا  ــگاه ه ــزات آزمایش ــا و تجهی ه

تاکیــد کــرد. 
 ۲۲ ســت  ا ذکــر  یان  شــا
پنــج  و  میکروبــی  آزمایشــگاه 
آزمایشــگاه شــیمیایی در ســطح 
اســتان، کار ســنجش ســالمت و 
ــهرها و  ــام ش ــت آب را در تم کیفی
روســتاهای تحــت پوشــش برعهده 

ــد. دارن

درنشست هم اندیشی کنترل و نظارت بر سالمت آب شرب استان اصفهان اعالم شد؛

۲۲ آزمایشگاه میکروبی و 5 آزمایشگاه شیمیایی 
بر سالمت و کیفیت آب شرب نظارت دارند
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ایالم  _   آذر یعقوبیان:   
مدیر عامل شرکت گاز استان 
ایالم گفت: کارکنان شرکت 
مستمر  بصورت  ایالم  استان  گاز 
استاندارد های  جاری سازی  حال  در 

مدیریتی  استقرار یافته هستند.
جلسه  در  اللهی  شمس  عباس 
ی  مه ها هینا ا گو قبتی  ا مر ممیزی 
مدیریتی این شرکت گفت: شرکت گاز 
استان با بروز رسانی دستورالعمل ها و 
روش های اجرایی، خط مشی سازمان، 
قبلی،  سنوات  انطباق های  عدم  رفع 
مدیریت،  بازنگری  جلسات  برگزاری 
ین  ا یت  عا ر و  زی  سا فرهنگ 
برای  شرکت،  بطن  در  استاندارد ها 
کسب رضایتمندی حداکثری ذینفعان 
اساس  بر  متعالی  اهداف  پیشبرد  و 
اهداف و خط مشی شرکت ملّی گاز 

ایران تالش می کند.
استان  گاز  شرکت  افزود:  وی 

ایالم در راستای بهینه سازی اقدامات 
فرآیند  اجرای  نیز  و  خود  وظایف  و 
ت،  ا مور ا کلیه  در  مستمر  بهبود 
و  استاندارد  پیاده سازی  جهت  در 
جهانی  نوین  مدیریتی  سیستم های 

گام بر می دارد.
استان  گاز  شرکت  مدیر عامل 
ایزو  گواهینامه  اینکه  بیان  با  ایالم 

۴۵۰۰۰۱ مدیریت سیستم های ایمنی 
و بهداشت شغلی جدید ترین استاندارد 
مدیریتی اخذ شده این شرکت است که 
اولین سال ممیزی مراقبتی آن است، 
تصریح کرد: در سال جاری 7 استاندارد 

مدیریتی در شرکت تمدید می شود.
با  ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  وی 
به منظور  شده  نجام  ا تالش های 

مشتریان  حداکثری  رضایت  کسب 
تالش می شود که این تعداد استاندارد 
مدیریتی تمدید شود، خاطرنشان کرد: 
شرکت گاز استان ایالم در زمینه های 
و  فنی  اقدامات  انجام  با  و  مختلف 
آحاد  حداکثری  رضایت  تخصصی، 

مختلف مردم را بدست آورده است.
جلسه  در  گفت:  الهی  شمس 
شرکت  عملکرد  قبتی  مرا ممیزی 
 9۰۰۱ ایزو  گواهینامه های  زمینه  در 
مدیریت تضمین کیفیت، ایزو ۵۰۰۰۱ 
مدیریت انرژی، ایزو ۱۰۰۰۴ سنجش 
و  ایز  ذینفعان،  رضایتمندی  میزان 
بهداشت  و  ایمنی  مدیریت   ۴۵۰۰۱
حرفه ای، ایزو ۱۴۰۰۱ مدیریت محیط 
به  رسیدگی   ۱۰۰۰۲ ایزو  زیست، 
HSE- ایزو  و  مشتریان  شکایات 

یکپارچه  مدیریت های  سیستم   MS
بررسی  مورد  یکساله  تمدید  برای 

قرار گرفت.

شرکت گاز استان ایالم 
در حال جاری سازی استقرار استاندارد های مدیریتی است

مشاغل  میادین سازمان ساماندهی  امور  اداره  رئیس 
شهری شهرداری کرج

ضدعفونی هفتگی بازار روزهای کرج
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  میادین  امور  اداره  رئیس 
فروارده های کشاورزی شهرداری کرج از اجرای طرح بهبود و نگهداشت 

بازارهای تحت پوشش این سازمان به صورت هفتگی خبر داد.
سعید اردشیری با اشاره به اجرای طرح بهبود و نگهداشت بازارهای 
تحت پوشش سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری کرج، اظهار کرد: این طرح هر هفته دوشنبه ها با مشارکت 

غرفه داران انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه این طرح از سال 98 آغاز شده است، افزود: 
با اجرای این طرح موارد خدمت رسانی از سوی سازمان انجام و شاهد 

رضایت حداکثری شهروندان هستیم.
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  میادین  امور  اداره  رئیس 
فروارده های کشاورزی شهرداری کرج با بیان اینکه صاحب اصلی شهر، 
شهروندان هستند، گفت: تردد باالی شهروندان در بازار روزها باعث شده 
است تا اقدامات بهداشتی برای حفظ سالمت آن ها با جدیت انجام شود.

اردشیری همچنین در بخش دیگری اضافه کرد: مهم ترین اقدام 
در اجرای طرح بهبود نگهداشت بازارها، رنگ آمیزی نرده ها، آسفالت 
انجام  هفته  هر  دوشنبه  روز  که  است  غرفه ها  شست وشوی  محوطه، 

می شود.
وی با تاکید بر این که نگهداشت بازارها جزو اولویت های اصلی 
این سازمان است، گفت: بازسازی و حفظ بهداشت محیط بازار روزها 
به  تا رضایت شهروندان در هنگام مراجعه  با جدیت پیگیری می شود 

این مراکز تامین شود.

با افزایش 3.7 درصدی تولید برق در فصل بهار صورت 
پذیرفت؛

عزم جدی نیروگاه افق ماهشهر در تولید پایدار انرژی 
برق

این نیروگاه سیکل ترکیبی با تولید  3۶۰ هزار 9۱9 مگاوات ساعت 
در خردادماه سال جاری مجموع تولید خود در 3 ماهه سال را به 837 

هزار 7۰۲ مگاوات رساند. 
  فضل اهلل خادمی مدیر نیروگاه افق ماهشهر با اعالم این خبر 
گفت: انرژی برق در استان خوزستان بدلیل گرمای بیش از حد و استقرار 
صنایع بزرگ پتروشیمی بویژه در جنوب شرق این استان از اهمیت و 
جایگاه مهمی برخوردار است و به همین منظور کارکنان این نیروگاه با 
تمرکز بر اجرای دقیق فرآیندهای نگهداری و  بهره برداری توانستند در 

جهت تامین نیازهای مردم و صنایع گام بردارند.
وی با اشاره به تولید 3۶۰ هزار و 9۱9 مگاوات ساعت انرژی برق 
در خردادماه سال جاری از افزایش 3 درصدی نسبت به خردادماه سال 
گذشته خبر داد. خادمی همچنین میزان تولید 3 ماهه سال ۱۴۰۰ را 837 
هزار 7۰۲ مگاوات ساعت اعالم نمود که این میزان 3.7 درصد بیش از 
مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.مدیر نیروگاه افق ماهشهر 
  PM مهمترین اقدامات در راستای افزایش تولید  را  اجراي برنامه هاي
و رفع محدودیت واحدهای تولیدی و اجرای تعمیرات میان دوره اي و 

اساسي عنوان نمود .
الزم بذکر است نیروگاه سیکل ترکیبی افق ماهشهر با ۴ واحد ۱۶۲ 
مگاواتی در کیلومتر ۱۵ جاده ماهشهر- چمران احداث شده و عملیات 
نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از این نیروگاه گازی ۶۴8 مگاواتی با 

تالش متخصصان مجرب نیروگاه رامین اهواز انجام می پذیرد.

همکاری های کمیته امداد و سپاه بسیج خوزستان در 
سطح استان گسترش می یابد

مدیرکل کمیته امداد خوزستان با اهدای لوح تقدیر سید مرتضی 
بختیاری رئیس کمیته امداد کشور از اقدامات شایسته سپاه پاسداران 
استان در اجرای پویش ایران مهربان حامی یابی و ایران همدل اطعام 

مهدوی تقدیر کردند.
جمال شیبه مدیرکل کمیته امداد استان خوزستان با مشارکت سپاه 
بسیج و گروه های جهادی در ماه مبارک رمضان بیش از ۲۲۲ هزار 
پرس غذای گرم و بیش از 8۰ هزار سبد معیشتی در اختیار نیازمندان 

استان قرار گرفت.
طرح ایران مهربان با هدف سرپرستی از کودکان یتیم و نیازمند 
استان که با همکاری حوزه بسیج سپاه استان برگزار می شود نیز یکی 
دیگر از این برنامه ها خواهد بود و از طریق این طرح حامی برای ایتام 

و کودکان نیازمند استان جذب شود
وی با اشاره به اینکه مقررشده سپاه و بسیج استان درزمینهٔ جذب 
حامی یتیم اقدام کند افزود: تاکنون چهار هزار و ۵۰۰  نفر حامی از بین 
پاسداران سپاه استان در قالب طرح هر کارمند حامی یک یتیم حمایت 
ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان طرح نوین هر پاسدار و بسیجی 
یک حامی را عهده دار شده اند.شیبه ضمن تقدیر از خدمات سپاه پاسداران 
در راستای محرومیت زدایی و کمک به رفع مشکالت اقتصادی نیازمندان 
بیان کرد: در ثبت نام حامیان سپاه و بسیج ، استان پیشرو در تعامل با 

سپاهیان و بسیجیان هستیم.
در ادامه با اشاره به همکاری های انجام شده در خصوص اجرای 
پویش مردمی ایران مهربان به منظور جذب حامیان جدید برای فرزندان 
ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد، تصریح کرد: اجرای پویش ایران 
از  مهربان با هدف جذب حامیان جدید برای حمایت مادی و معنوی 
فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت با همکاری کمیته امداد و بسیج 
سازندگی سپاه استان سرعت می گیرد تا هیچ یتیمی در سطح خوزستان 
بی حامی باقی نماند.وی به همکاری های خوب سپاه استان با کمیته 
امداد در حوزه محرومیت زدایی و کمک به قشر محروم و نیازمند استان 
اشاره کرد و گفت : سپاه استان عالوه بر برنامه های ماه مبارک رمضان 
در زمینه هایی همچون ایجاد کمک هزینه ازدواج جهیزیه اشتغال برای 
نیازمندان و تامین مسکن مددجویان نیز در طول سال همکاری های 

بسیار نزدیکی با کمیته امداد استان دارد.
ضمن تقدیر از خدمات سپاه پاسداران در راستای محرومیت زدایی 
نیازمندان بیان کرد: ایجاد زمینه  و کمک به رفع مشکالت اقتصادی 
اشتغال مددجویان از رویکردهای مهم و سیاست  های این نهاد است که 
سال گذشته با مشارکت سپاه پاسداران و بسیج سازندگی، طرح اشتغال 
ویژه مددجویان متقضی اشتغال راه اندازی شده افزود : به زودی تفاهم 
نامه همکاری کمیته امداد و سپاه در راستای اشتغال نیازمندان امضاء 
با  خواهد شد.فرمانده سپاه ولی عصر)عج( خوزستان نیز در این دیدار 
امداد در استان ، خاطر نشان ساخت: سپاه و  از خدمات کمیته  تقدیر 
بسیج به دنبال هم افزایی با کمیته امداد برای کمک به نیازمندان هستند.

پیشبرد  با یکدیگر در  تعامل  امداد و سپاه در  : کمیته  افزود  وی 
بسیاری از امور جامعه می توانند همکاری و مشارکت خوبی در زمینه 

محرومیت زدایی داشته باشند.
فرمانده سپاه ولی عصر)عج( خوزستان افزود:  تهیه بیش از 3۰۰  
هزار بسته معیشتی و غذای گرم اقدام ارزشمندی بود که الحمداهلل با 

همت امدادگران پاسداران و جهادگران صورت پذیرفت.
سردار شاهوار گفت: در سال ۱۴۰۰ برنامه های ویژه ای تدارک 
دیدیم تا با هم افزایی نهادها  به ویژه کمیته امداد بتوانیم محرومیتی 

که در مناطق مختلف کشور خوزستان است را مرتفع کنیم.
وی در انتها ابراز امیدواری کرد که با امید به خدا و همکاری و 
تعامل با همدیگر بیش از پیش از در راستای کمک به نیازمندان و رفع 

فقر از جامعه اقدام اساسی صورت گیرد

خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
تفاهم  این  انعقاد  گلستان،  استان 
یک  ایجاد  و  مبارک  اتفاق  را  نامه 
انقالب در حوزه کشت چوب دانست 
هشت  حدود  ساالنه  داد:  ادامه  و 
میلیون تن واردات کاغذ و چوب در 
کشور اتفاق می افتد که این مهم در 
شرایط تحریمی زمینه ساز مشکالتی 

می شود.
و  داخلی  ظرفیت  به  توجه  وی 
طرح های نو را از راهکارهای مقابله 
دشمن  ناجوانمردانه  های  تحریم  با 
دستگاه  تاکنون  افزود:  و  برشمرد 
منابع طبیعی و  مانند  های ذی ربط 
نامه  تفاهم  این  انعقاد  از  آبخیزداری 

و اجرای این طرح استقبال کردند.

فرد  سلیمانی  االسالم  حجت 
رتبه  دارای  گلستان  اینکه  بیان  با 
و  موقوفات  تعدد  در  کشور  پنجم 
رقبات با کاربری های مختلف است، 
اضافه کرد:  این مهم بیانگر روحیه 
خیرخواهی و تدین گلستانی ها است.

خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
ینکه  ا بر  تاکید  با  گلستان  استان 
ما  وظایف  از جمله  موقوفات  احیای 
موقوفات  احیای  شد:  یادآور  است، 
فرهنگی،  های  فعالیت  راستای  در 
زدایی  محرومیت  اجتماعی،  قرآنی، 

و غیره هزینه می شود.
موقوفات  ینکه  ا بیان  با  وی 
اقتضا می کند به دنبال اجرای طرح 
های نو  باشیم، تصریح کرد: اوقاف 

و امور خیریه گلستان در سال های 
اخیر به اجرای طرح های نو و جدید 
خوبی  توجه  مختلف  های  حوزه  در 

داشته است.
فرد  سلیمانی  االسالم  حجت 
بیان کرد: انعقاد تفاهم نامه امروز نیز 
با هدف استفاده بهتر از ظرفیت های 
موجود و توانمندی موقوفات گلستان 

انجام شده است.
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
استان گلستان افزود: تاکنون ریاست 
سازمان اوقاف و امور خیریه و رئیس 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از 
این طرح استقبال کردند و اعالم شده 
که امکان اشتراک این طرح در استان 

های دیگر هم وجود دارد.

وی گفت: این طرح قابلیت تولید 
بیش از ۶۰۰ هزار اصله نهال را دارد.

فرد  سلیمانی  االسالم  حجت 
افزود: در آینده امکان بهره برداری از 
منابع جنگل ها وجود ندارد و باید به 
سمت طرح های دانش بنیان حرکت 
کرد تا نیازهای کشور برطرف شود. 
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
استان گلستان، زراعت چوب را امری 
ارزشمند و اقتصادی دانست و یادآور 
شد: در کنار امامزگان و بقاع متبرکه 
بالاستفاده  اراضی  مختلف  شهرهای 
زیادی وجود دارد که می توان از این 
ظرفیت در طرح زراعت چوب استفاده 
کرد و از مزایای اقتصادی و زیست 

محیطی آن بهره مند شد.

انعقاد تفاهم نامه بین اوقاف و پارک علم و فناوری گلستان
 قابلیت تولید بیش از ۶00 هزار اصله نهال

مدیرکل کمیته امداد استان ایالم خبر داد؛

دو برابر شدن خدمات کمیته امداد ایالم به نیازمندان
ایــالم- مدیــرکل کمیتــه امداد 
اســتان ایــالم از ۲ برابــر شــدن 
ــه  ــالم ب ــداد ای ــه ام ــات کمیت خدم
نیازمنــدان خبــر داد و گفت: بخشــی 
مشــکالت  و  هــا  محرومیــت  از 
ــر  ــالم متاث ــتان ای اقتصــادی در اس

ــت. ــی اس ــت فرهنگ از محرومی
در  نــژاد«  موســی  »قنبــر 
ــرداول  ــه چ ــام جمع ــا ام ــدار ب دی
اظهارداشــت: ســال 99 بــا اینکــه با 
مشــکالت عدیده اقتصــادی و کرونا 
همــراه بــود بــا ایــن حــال خدمــات 
کمیتــه امــداد در اســتان ایــالم 

ــود. ــل از آن ب ــال قب ــر س دوبراب
نه  خوشــبختا  : د و فــز ا وی 
بــا  خیریــن  خــوب  همراهــی 
کمیتــه امــداد و مشــارکت آنــان 
در کمــک بــه نیازمنــدان باعــث 

شــد فشــار ســختی های اقتصــادی 
بــر مــردم کمتــر شــود و در شــرایط 
کرونــا شــاهد جلوه هــای زیبــا و 
ــم. ــتان بودی ــردم اس ــه م نیکوکاران

د  ا مــد ا کمیتــه  یــرکل  مد
اســتان ایــالم بیــان داشــت: از 

مطالبــات اصلــی مقــام معظــم 
ــد  ــداد درآم ــه ام ــری از کمیت رهب
ز  ا ده هــا  نوا خا بــرای  ثبــات  با
طریــق توانمندســازی و تکریــم 
و  اســت  مددجــو  خانواده هــای 
امــداد  کمیتــه  در  مــا  تــالش 

ایــن اســت ایــن دو مهــم بــه 
شوند.»موســی  محقــق  خوبــی 
بخشــی  کــرد:  تاکیــد  نــژاد« 
مشــکالت  و  میت هــا  محرو ز  ا
اقتصــادی در اســتان ایــالم متاثــر 
ــت و  ــی اس ــت فرهنگ از محرومی
اعتقــاد مــا ایــن اســت در اســتان 
ایــالم فرهنــگ کار و تــالش بایــد 
ــود. ــت ش ــته تقوی ــتر از گذش بیش

ــه  ــرد: در کمیت ــه ک وی اضاف
قــرض  خدمــات  ارائــه  امــداد 
الحســنه ای بــه نیازمنــدان بــه 
بالعــوض  کمک هــای  جــای 
در اولویــت قــرار گرفتــه اســت 
شهرســتان  در  گذشــته  ســال  و 
میلیــارد   ۱3 از  بیــش  چــرداول 
ــنه  ــرض الحس ــات ق ــان خدم توم

ــد. ــه ش ــردم ارائ ــه م ای ب

پرداخـت ۸۸۰۰ فقـره تسـهیالت قـرض الحسـنه 
ازدواج توسـط بانـک در خـرداد ماه سـال جاری

بانـک رفاه کارگران جزئیات تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج 
پرداختـی در خرداد ماه سـال جـاری را اعالم کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی بانـک رفـاه کارگـران، برمبنـای 
اطالعـات اسـتخراجی از سـامانه ازدواج بانـک مرکـزی، این بانک 
در راسـتای تقویـت بنیـان خانـواده و کمـک بـه ازدواج زوج هـای 
جوان، در خرداد ماه 8٫8۰۰ فقره تسـهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه 

بـه مبلـغ بیـش از 7٫۵۰۰ میلیـارد ریـال پرداخت کرده اسـت.
براسـاس ایـن گـزارش، ایـن در حالـی اسـت کـه بانـک رفاه 
کارگـران از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان خـرداد مـاه در مجموع 
۱۴٫9۱۱ فقـره تسـهیالت ازدواج و تهیـه جهیزیـه بـه مبلغ بیش از 

۱۲٫۵۰۰ میلیـارد ریـال پرداخـت کرده اسـت.
براسـاس اطالعـات بـه دسـت آمـده از سـامانه ازدواج بانـک 
مرکـزی، تعـداد متقاضیان در صف تسـهیالت قرض الحسـنه بانک 
از سـال هـای قبـل تـا پایان خـرداد ماه سـال جاری نیـز 3۱٫۱۱۵ 

متقاضی اسـت.

حمایت موسسه ملل
 از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

به منظور حمایت از کسـب و کارهای آسـیب دیده از شـرایط 
ویروس کرونا موسسـه اعتباری ملل نسـبت به پرداخت تسـهیالت 

اقدام مـی نماید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه اعتبـاری ملـل: پیـرو 
بخشـنامه بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران در خصـوص 
پرداخـت تسـهیالت بـه کسـب و کارهـای آسـیب دیده از شـرایط 
ویـروس کرونا موسسـه اعتباری ملل نسـبت به اعطای تسـهیالت 

اقـدام می نمایـد.
متقاضیـان محتـرم بـرای برخورداری از تسـهیالت ویژه کرونا 
مـی بایسـت تـا پایـان شـهریور مـاه در سـامانه کارا وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی ثبـت نـام و پس از معرفی به شـعب موسسـه 
اعتبـاری ملـل از ایـن تسـهیالت بهره منـد شـوند. گفتنـی اسـت 
موسسـه اعتبـاری ملـل در سـال ۱399 بـه ۲۵۲۵ نفر که کسـب و 
کارهـای آنهـا از کرونـا آسـیب دیده بود تسـهیالت پرداخـت نمود.

قدردانی شرکت بهداش 
از سرعت عمل بیمه البرز در پرداخت خسارت

شـرکت شـیمیایی بهـداش از بیمـه البـرز بـه خاطـر پرداخـت 
سـریع صـد میلیـارد ریـال بـه صـورت علـی الحسـاب خسـارت 

آتش سـوزی بـه ایـن شـرکت تولیـدی قدردانـی کـرد.
علی شـاه،   پیـام  البـرز،  بیمـه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مدیرعامـل شـرکت شـیمیایی بهـداش بـا ارسـال لـوح قدردانی به 
مدیرعامـل بیمـه البرز از این شـرکت قدردانی کرد و اظهار داشـت: 
بـه خاطـر پرداخت خسـارت علی الحسـاب صـد میلیـارد ریالی بیمه 
البـرز کـه یاریگـر ایـن واحـد تولیـدی در سـطح ملـی و بین المللی 

شـد از شـرکت بیمـه البـرز قدردانـی می کنیم.
وی ادامـه داد: خداوند را سپاسـگزاریم کـه به کمک مدیران و 
مشـاوران تخصصـی حوزه بیمه، شـرکت بیمـه ای را انتخاب کردیم 
کـه عـالوه بـر توانگری و تخصـص در صنعت بیمـه، فرهنگ غنی 
تعامـل حرفـه ای را بـا بیمه گـزار از مرحلـه تحلیـل ریسـک،  صدور 
بیمه نامـه و بـه ویـژه در هنگام پرداخت خسـارت به معنـای واقعی 

ترجمه کرده اسـت.
ایـن گزارش حاکی اسـت، شـرکت شـیمیایی بهـداش واقع در 
شـهرک صنعتی لیا قزوین ۱8 اردیبهشـت سـال جاری دچار حادثه 
آتش سـوزی شـد و بالفاصلـه پـس از وقـوع حادثـه و در کم تـر از 
۲۴ سـاعت کارشناسـان ارزیاب خسـارت بیمه البرز بـه محل اعزام 
شـدند و شـرکت بیمـه البرز ۲۶ خرداد،  صد میلیـارد ریال به صورت 

علـی الحسـاب بـه این شـرکت تولیدی، خسـارت پرداخت کرد.

۱۱۹ هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت بانک توسـعه 
تعـاون بـه بخـش صنعـت و معـدن طی سـال ۹۹

پرداخـت ۱۱9 هـزار  از  تعـاون  توسـعه  بانـک  مدیـر عامـل 
میلیـارد ریـال تسـهیالت بـه بخـش صنعـت و معـدن طـی سـال 

گذشـته خبـر داد.
حجـت الـه مهدیـان مدیـر عامـل بانک توسـعه تعـاون ضمن 
تبریـک بـه مناسـبت روز صنعت و معـدن اظهار داشـت: این بانک 
طـی سـال گذشـته ۱۱9 هـزار میلیـارد ریال تسـهیالت بـه بخش 
صنعـت و معـدن اعطـا نمـوده اسـت، کـه ایـن رقـم در مقایسـه با 

سـال پیشـین ۲٫۲ برابر شـده اسـت.
بـه  تعـاون  توسـعه  بانـک  پرداختـی  تسـهیالت  افـزود:  وی 
صنعتگـران و بخـش معدنـی اقتصـاد در سـال 98 نیـز ۵۵ هـزار 
میلیـارد ریـال بـوده اسـت، کـه موجبـات تحقق رشـد ۴۰ درصدی 

در مقایسـه بـا سـال 97 را فراهـم نمـوده اسـت.
مدیـر عامل بانک توسـعه تعـاون اظهار داشـت: بخش صنعت 
و معدن سـهم مهمی در سـبد تسـهیالتی بانک داراسـت و در واقع 
۵۶ درصد تسـهیالت بانک در این بخش پرداخت شـده اسـت، که 
بـا توجـه بـه گسـتردگی صنایـع، مکانیزه شـدن فرآیندها و توسـعه 
فعالیت هـای تکنولوژیکـی در بخـش تعـاون، اختصـاص این سـهم 

بسـیار توجیه پذیر اسـت.
مهدیـان به سـهم مهـم صنعت و معدن در تسـهیالت موضوع 
بنـد الـف تبصـره ۱8 قانون سـنواتی بودجه نیز اشـاره نمود و گفت: 
بانـک توسـعه تعـاون به عنوان بانک عامل دولـت در تحقق اهداف 
بنـد الـف تبصره ۱8 قانون سـنواتی بودجه حضور داشـته اسـت، که 
محتـوای ایـن مـاده قانونـی طـی چندین سـال جایگاهـی ویژه در 
برنامـه مالـی سـالیانه دولـت داشـته و همیـن امر موجـب مداومت 

آن در متـن بودجه های سـالیانه گردید.
وی اظهار داشـت: بانک توسـعه تعاون در اجـرای ماده قانونی 
مذکـور، طـی سـه سـال اخیـر بالـغ بـر ۱3 هـزار میلیـارد ریـال به 
معرفی شـدگان وزارت صنعت، معدن و تجارت تسـهیالت پرداخت 
نمـوده اسـت، کـه بیانگـر این اسـت کـه ۴۵ درصد عملکـرد بانک 
توسـعه تعـاون در اجـرای بند الف تبصره ۱8 قانـون بودجه معطوف 

بـه بخش صنعـت و معدن بوده اسـت.
مدیـر عامـل بانـک توسـعه تعـاون سـرمایه گذاری در صنایـع 
کوچک و بزرگ را از مهترین راهبردهای رشـد و توسـعه اقتصادی 
کشـور اعـالم داشـت و گفت: صنایع کوچک نقشـی مهـم در ایجاد 
اشـتغال و شـکوفا نمـودن اسـتعدادها و مزیـت هـای مهـم مناطق 
مختلـف بـه ویـژه مناطـق روسـتایی دارد و صنایـع بـزرگ نیـز بـا 
اسـتقرار در جایگاه هـای جغرافیایـی مطابـق آمایش هـای سـرزمین 
سـهمی عمـده در ایجـاد ارزش افـزوده اقتصـاد ملی ایفـا می کنند.
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بیمــه  مدیــرکل   - یــالم  ا
ــرای  ــالم از اج ــتان ای ــالمت اس س
طــرح پزشــک خانــواده شــهری 
در  کشــوری  پایلــوت  بصــورت 
ــت:  ــر داد و گف ــالم خب ــتان ای اس
ــک  ــرح پزش ــاه ط ــدای تیرم از ابت
خانــواده در ۴ شهرســتان ایــالم بــه 

ــد. ــد آم ــرا در خواه اج
نورالدیــن رحیمــی مدیــرکل 
بیمــه ســالمت اســتان ایــالم افزود: 
بیمــه  صنــدوق  شــدگان  بیمــه 
ــا  ــد ب ــی توانن ــی م ســالمت همگان
ــود و  ــواده خ ــک خان ــاب پزش انتخ
تشــکیل پرونــده از مزایــای ویزیــت 
ــش  ــر بخ ــالوه ب ــز ع ــان نی و درم
ــی از بخــش خصوصــی  هــای دولت

ــد شــوند. ــره من ــز به نی

ســالمت  بیمــه  مدیــرکل 
اســتان ایــالم اظهــار داشــت:ارتقاء 
ارائــه خدمــات، کاهــش هزینــه 
ــریع  ــخیص س ــکی، تش ــای پزش ه
ــن  ــای ای ــا از مزای ــاری ه ــوع بیم ن

ــت. ــی اس ــی و منطق ــرح علم ط
کرد:ایــن  تصریــح  رحیمــی 
پزشــکان  فراخــوان  بــا  طــرح 
عمومــی و پزشــکان متخصــص 
بــرای  اســتان  شــرایط  واحــد 

ــام شــروع و ســپس بیمــه  ــت ن ثب
بیمــه  پوشــش  تحــت  شــدگان 
ــک  ــاب پزش ــرای انتخ ــالمت ب س
ــام مــی  ــت ن ــورد نظــر خــود ثب م
ــکانی  ــدگان پزش ــه ش ــد و بیم کنن
ــه  ــه ب ــد ک ــی نماین ــاب م را انتخ
محــل ســکونت آنــان نزدیــک 
و  زحمــت  متحمــل  تــا  باشــد 
بیمــه  از  .وی  نشــوند  ســختی 
شــدگان خواســت جهــت اطالعــات 
بیشــتر در خصــوص طــرح پزشــک 
ــاس  ــامانه ۱۶۶۶ تم ــا س ــواده ب خان
بگیرنــد و ســواالت خــود را مطــرح 
ــز ایــن  کننــد و بیمــه شــدگان عزی
پزشــک  کــه  دارنــد  را  امــکان 
خانــواده خــود را در نزدیکتریــن 
محــل اقامــت خــود انتخــاب کننــد.

مدیرکل بیمه سالمت استان ایالم : 

طرح پزشک خانواده برای جمعیت شهری در استان ایالم اجرا می شود

آگهی حصر وراثت 
به شرح  شماره    ۱۲3 شناسنامه  دارای  بیگی  محمد  ایوب  آقای   
گواهی  درخواست  شورا  این  از   3۲3 /۴۰۰/7 کالسه  به  دادخواست 
نریمان  مرحوم  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
محمد بیگی گماری به شناسنامه شماره ۲79۴ در تاریخ ۱3۶۱/3/۱۵ 
منحصر  آنمرحوم  ورثه  و  گفته  بدرودزندگی  خود  دائمی  اقامتگاه  در 

 : به  است 
متولد۱33۵   3۱۰۶ شناسنامه  شماره  عبدالمحمد  فرزند  گماری  زیور 

همسر متوفی
کیومرث محمدبیگی فرزندنریمان شماره شناسنامه ۱۴ متولد ۱3۵۶ 

فرزند متوفی 
علی حسین محمد بیگی فرزند نریمان به شماره شناسنامه 73 متولد 

۱3۶۱ فرزند متوفی
متولد   ۱۲3 شناسنامه  شماره  به  نریمان   فرزند  محمدبیگی  ایوب 

۱3۵۲ فرزند متوفی 
نوبت  در یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 
وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم معصومه زاهدی فیض آبادی به شماره شناسنامه 
کپی  برگ  دو  موجب  به  اکبر  فرزند   ۶۵۱9۶73۵۵۲ ملی  شماره  به   ۴۶
اول  نوبت  المثنی  مالکیت  تقاضای صدور سند  استشهادیه شهادت شهود 
فرعی   38۱ زمین پالک  قطعه  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  تمامی سه 
هاشمیه  آباد شهرک  فیض  آدرس  به  مه والت  دو  بخش  اصلی   -۵۰ از 
به دلیل  را نموده و مدعی است که سند مالکیت مزبور  سعدی شرقی ۱ 
اسباب کشی مفقود گردیده است که به حکایت دفتر امالک مالکیت آن 
به نام معصومه زاهدی فیض آبادی ثبت و سند مالکیت آن در دفتر امالک 
الکترونیکی ۱39۶۲۰3۰۶۰۲3۰۰۰۴۵7 به شماره چاپی ۵983۶۰ سری د 
این حکایتی  از  بیش  امالک  دفتر  است  گردیده  تسلیم  و  9۴ صادر  سال 
ندارد لذا به استناد قسمت پنج تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه 
قانون ثبت امالک متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید 
اعتراض  اداره مراجعه و  این  به  انتشار اگهی  از  ظرف مدت ۱۰ روز پس 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید در 
غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر عدم ارسال اعتراض سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل خواهد شد. 
عبداله گلشن آبادی به آباد - رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت 
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حسن یزدانی، تنها شانس طالی کشتی آزاد در المپیک
ها  حاشیه  از  دور  یزدانی  حسن 
خودش را برای بزرگترین رویداد ورزشی 

خود در ۵ سال اخیر آماده می کند.
با محرومیت یکی از کاراته کاهای 
به خاطر دوپینگ، نرسیدن  ایران  پرامید 
سهراب مرادی و کیانوش رستمی در وزنه 
احسان  مصدومیت  و  سهمیه  به  برداری 
ناحیه دیسک کمر، چشممان  از  حدادی 
حسابی در آستانه المپیک ترسیده. شاید 
بزرگترین آرزوی همه عالقه  این روزها 
مندان به ورزش در ایران، این باشد که 
کسب  امید  ترین  اصلی  یزدانی،  حسن 

مدال طال برای ایران در توکیو با سالمت کامل راهی المپیک شود.
یل جویبار که ۵ سال قبل و در اوج جوانی و کم تجربه طال را از چنگ انور 
گدویف، آزادکار روسی و مدعی وزن 7۴ کیلو درآورد، حاال امید اول کسب مدال 

طال در وزن 8۶ کیلوگرم کشتی آزاد المپیک توکیو است.
حسن یزدانی بعد از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که با یک طالی دیگر 
برای او همراه بود، دیگر با نظر کادرفنی تا المپیک روی تشک نمی رود و در تمرینات 

بی سروصدا و در اوج آرامش حاضر می شود.
نزدیک به یک ماه تا رفتن این پسر پرامید ایرانی روی تشک در توکیو مانده و 
در روزهای آخر المپیک احتماال همه نگاهها در ایران به او خواهد بود. حسن یزدانی 
خیلی خوب می داند که چه وظیفه سنگینی را به دوش می کشد و در غیاب ستاره 
های وزنه برداری و با توجه به کم ستاره بودن کاروان ایران، نرسیدن او به مدال 

طال در توکیو یک شکست برای کاروان ایران به حساب می آید. 
البته که در راه رسیدن به سکوی قهرمانی یک سد بزرگ به نام دیوید تیلور 
وجود دارد. این کشتی گیر جسور آمریکایی که بعد از آن مصدومیت طوالنی مدتش 
بار دیگر حسابی به اوج رسیده، قطعا مثل دفعات قبلی برای شکست حسن یزدانی 
برنامه ریزی کرده، اما باید امیدوار بود که نابغه کشتی ایران از دو شکست تجربه 

اندوزی کرده باشد. 
از وزیر ورزش گرفته تا رییس کمیته ملی المپیک و علیرضا دبیر و البته کادرفنی 
تیم ملی باید همه این روزها به فکر مراقبت از حسن یزدانی باشند. بدون تردید می 
توانیم از او به عنوان تنها شانس صددرصدی کسب مدال طال در توکیو نام ببریم و 
اگر هم ورزشکار دیگری به این افتخار برسد، قطعا سورپرایز بزرگی را رقم خواهد زد. 
حسن یزدانی که همیشه نشان داده دست از تالش برنمی دارد و برای رسیدن 
به هدف خود می جنگد، فکر و ذکر خود را معطوف به کسب دومین طالی متوالی 
در المپیک توکیو کرده تا یک گام بلند به سوی کسب عنوان پرافتخارترین ورزشکار 

تاریخ ایران در همه ادوار المپیک بردارد.

دختران هندبال ایران به دنبال جهانی شدن

بازیکن تیم ملی هندبال بانوان ایران اعتقاد دارد حضور دو بازیکن روسی در 
اردوی تیم ملی تاثیر مثبتی در عملکرد سایر بازیکنان دارد.

دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال بانوان در تهران و در تاالر 
هندبال شهید قاسم سلیمانی فدراسیون از روز شنبه ۵ تیرماه با شرکت ۲9 بازیکن 
زیر نظر کادرفنی تیم ملی جهت حضور قدرتمند در رقابت های هندبال قهرمانی 

آسیا به میزبانی کره جنوبی آغاز شده است.
ساناز رجبی ملی پوش با تجربه هندبال بانوان که در پست گوش راست برای 
تیم ملی بازی می کند، همراه با تیم اشتاد سازه مشهد در سال 99 عنوان قهرمانی 
لیگ برتر را به دست آورد. وی پیرامون اردوی تیم ملی گفت: نخستین اردوی اماده 
سازی تیم ملی هندبال در شهر مشهد مقدس با شرکت ۶۰ بازیکن در قالب دو گروه 
3۰ نفره برگزار شد که بازیکنان زیر نظر کادر فنی ابتدا تست آمادگی جسمانی و 

سپس تست های فنی را پشت سرگذاشتند.
وی افزود: دومین اردوی تیم ملی از روز شنبه پنجم تیرماه در تهران آغاز شده 
است که خروجی اردوی اول و تعداد ۲9 بازیکن هستند که در تاالر هندبال فدراسیون 

تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر پیگیری می کنیم.
ملی پوش هندبال با اشاره به رقبای تیم ملی در رقابت های هندبال قهرمانی 
آسیا عنوان کرد: رقبای اصلی ما تیم های قزاقستان و ازبکستان هستند که همیشه 
قدرت خود را در سطح آسیان نشان دادند. قطعا با همدلی و تالش بازیکنان و باتکیه 
بر تفکرات و اندیشه های کادرفنی به دنبال کسب بهترین نتیجه برای هندبال بانوان 
ایران هستیم. باتوجه به افزایش سهمیه هندبال بانوان آسیا به شش تیم برای حضور 

در رقابت های قهرمانی جهان، هم قسم شدیم تا این اتفاق بزرگ را رقم بزنیم.
ساناز رجبی که سابقه حضور چندین ساله در تیم ملی را در کارنامه دارد و نامزد 
برترین بازیکن پست گوش راست آسیا نیز شده است در رابطه با حضور بازیکنان 
که جذب  روسی  بازیکن  دو  گفت:  نیز  بانوان  هندبال  ملی  تیم  اردوی  در  روسی 
باشگاه اشتاد سازه مشهد شدند از کیفیت باالی برخوردار هستند و باید پذیرفت که 
سطح بازی کردن هندبال آنها باالتر از هندبال ایران است. قطعا تمرین کردن در 
کنار این بازیکنان شرایط را مهیا می کند تا ما حس بازی کردن مقابل کشور های 
به  تواند کمک خوبی  اتفاق می  این  را تجربه کنیم. قطعا  ازبکستان  و  قزاقستان 

بازیکنان حاضر در اردو و تیم ملی هندبال داشته باشد.

محرومیت و جریمه در انتظار فدراسیون های متخلف در دوپینگ
براساس نامه ارسالی از سوی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان، فدراسیون هایی که ورزشکاران آنها با تست مثبت دوپینگ مواجه 

شوند با جریمه سنگین مالی و تعلیق مواجه خواهند شد.
 در این نامه با استناد به فصل ۱۲ از مجموعه قوانین ۲۰۲۱ مبارزه با دوپینگ 
ایران، آمده است: چنانچه فدراسیون ملی نتواند در حوزه تحت کنترل خود اجراء، 
حمایت، رعایت و تقویت مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ را اجرایی نماید. اقدامات 

انضباطی به شرح زیر علیه ایشان انجام خواهد شد.
در  شرکت  از  ورزشی  فدراسیون  اعضای  همه  یا  برخی  محرومیت   -۱

رویدادهای پیش رو
۲- در صورت بروز چهار یا بیش از چهار مورد تخلف در یک دوره ۱۲ ماه، 
بروز یک یا بیش از یک مورد تخلف در رویدادهای بین المللی جریمه مالی تا سقف 

۱۰ هزار یورو
3- مبلغ ۱۰ هزار یورو جریمه در ازای هر ورزشکار در صورت عدم همکاری 
برای  منتخب  ورزشکاران  آدرس   ،whereabouts ارائه  در  ملی  فدراسیون 

تست های خارج از مسابقات
۴- محرومیت و تعلیق ۲ تا ۴ ساله فدراسیون

۵- درخواست از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک جهت سلب حمایت های 
مالی این نهادها به صورت جلوگیری از پرداخت بودجه به فدراسیون

هزینه های  شامل  تخلف  از  حاصل  هزینه های  کلیه  جبران  درخواست   -۶
نمونه گیری، هزینه های آزمایشگاه، هزینه های دادرسی و سایر هزینه های مربوط 

به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ
در این ارتباط بر اساس مصوبه شورای مرکزی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ 
مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از این پس ستاد مبارزه با دوپینگ بابت هر مورد 
تخلف ورزشکاران، فدراسیون ورزشی متولی ورزشکار را تا سقف ۵۰ میلیون تومان 
جریمه می نماید. فدراسیون ورزشی موظف به پرداخت مبلغ اعالم شده بوده، می تواند 

آن را از ورزشکار متخلف دریافت نماید.
فدراسیون کشتی پیش از این تمهیداتی را برای مبارزه با معضل دوپینگ بعمل 
آورده بود که در پی نامه ارسالی به دنبال تدوین آیین نامه و بخشنامه قوی تر و اعالم 
آن به ورزشکاران، مربیان و هیات های کشتی است و به طور قطع برخورد قاطعی 

با ورزشکار متخلف، مربی و هیات کشتی آن بعمل خواهد آورد.

جنجال پس از حذف قهرمان جهان؛
درگیری خانواده ستاره های فرانسه روی سکو! 

به نظر می رسد تنش در بین بازیکنان و البته خانواده آنها در اردوی 
تیم ملی فرانسه باال گرفته است.

بزرگ ترین شگفتی رقابت های یورو ۲۰۲۰ دوشنبه شب گذشته رقم 
خورد و تیم ملی فرانسه در حالیکه تا دقایق پایانی ۱-3 از حریف پیش بود، 
 RMCSPORT در نهایت دو گل خورده و در ضربات پنالتی حذف شد. اما
مدعی شد در پایان دیدار دو تیم فرانسه و سوئیس در بخارست و در مرحله 
یک هشتم نهایی یورو، در سکوها جر و بحثی بین مادر آدرین رابیوت و 

خانواده پل پوگبا و کیلیان امباپه رخ داده است.
به نظر می رسد مادر آدرین رابیوت از اعضای خانواده پل پوگبا سوال 
کرده که چگونه پل پوگبا به راحتی توپ را از دست داده و در نهایت همین 
اشتباه او منجر به گل سوم سوئیس و حذف تیم ملی فرانسه در ضربات 

پنالتی شده است.
در حالیکه خانواده های دیگر بازیکنان تیم ملی فرانسه شاهد این 
صحنه بودند، مادر آدرین رابیوت همچنین به سمت پدر کیلیان امباپه رفته 
و از او خواسته در تربیت خود بازنگری کرده و اجازه ندهد فرزندش اینقدر 
مغرورانه رفتار کند. او همچنین نسبت به عملکرد کیلیان امباپه در میدان 
و از دست رفتن پنالتی این بازیکن ابراز تأسف و در نهایت به خبرنگاران 

حاضر در صحنه نیز حمله کرده است.
البته مشابه چنین تنشی در زمین بیت آدرین رابیو و پل پوگبا نیز ایجاد 
شد. پوگبا در دقیقه 9۰ و پیش از به ثمر رسیدن گل تساوی سوئیس توپ 
را از دست داد و در نهایت همین اشتباه منجر به گل تساوس حریف شد. 
به محض از دست رفتن توپ، آدرین رابیوت دستانش را به نشانه اعتراض 
باال آوره و به پوگبا اعتراض کرد. درگیری در حال شدت یافتن بود که دیدیه 
دشان را مجبور به مداخله برای آرام کردن پل پوگبا شد و ماجرا تمام شد.

گفته می شود خانواده های سایر ستاره های فرانسوی از رفتار ورونیک 
رابیوت، مادر آدرین و زمان بروز این رفتار شوکه شده بودند. این در حالیست 
که کیلیان امباپه که پنالتی آخر را از دست داد، خودش با انتشار متنی در 

صفحه خود بابت رخ دادن این اتفاق ابراز ناراحتی کرده بود.

از مدعیان قهرمانی تا شگفتی سازانی مثل سوئیس؛
رونمایی از هشت کاندیدای قهرمانی یورو ۲۰۲۰

سه شنبه شب گذشته، پرونده رقابت های مرحله یک هشتم نهایی یورو 
۲۰۲۰ با صعود اوکراین به عنوان هشتمین تیم به دور بعدی، بسته شد.

سه شنبه شب و با انجام دو مسابقه پایانی باقیمانده از رقابت های 
مرحله یک هشتم نهایی یورو ۲۰۲۰، تکلیف هشت تیم صعود کننده به 
تیم های  دیگر  گام  و حاال یک  نهایی مشخص شد  مرحله یک چهارم 
مدعی برای قهرمانی، به لمس جام نزدیک تر شده اند و براساس قرعه از 
پیش مشخص شده باید دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی برگزار شود.

اولین مسابقه مرحله یک چهارم نهایی، میان تیم ملی های اسپانیا 
که به سختی توانست از سد کرواسی جان سالم به در ببرد و به جمع 
هشت تیم برتر برسد و سوئیس که بزرگ ترین شگفتی یورو ۲۰۲۰ را رقم 
زد و باعث حذف فرانسه به عنوان قهرمان جهان شد، برگزار خواهد شد؛ 
دیداری که فردا جمعه ۱۱ تیرماه ساعت ۲۰:3۰ به وقت تهران در ورزشگاه 

سن پترزبورگ برگزار می شود.
ایتالیا به عنوان اولین صعود کننده به جمع هشت تیم برتر یورو ۲۰۲۰، 
آلیانتس  به وقت تهران در ورزشگاه  از ساعت ۲3:3۰  تیرماه  جمعه ۱۱ 
آره نا دومین مسابقه مرحله یک چهارم نهایی را برگزار می کند و در فینال 
زودهنگام این تورنمنت به مصاف بلژیک خواهد رفت، تیمی که توانست 
در مرحله یک هشتم نهایی پرتغال در کسوت مدافع عنوان قهرمانی را 

کنار بزند و به جمع هشت تیم برتر یورو ۲۰۲۰ صعود کند.
بازی شماره ۴7 یا به عبارتی سومین مسابقه مرحله یک چهارم نهایی، 
با  با حذف ولز  میان دو شگفتی ساز جام برگزار خواهد شد؛ دانمارکی ها 
حضور ستارگانی مانند گرت بیل موفق شدند به جمع هشت تیم برتر برسند 
و حاال باید در مقابل جمهوری چکی به میدان بروند که شگفتی بزرگی 
را در یورو ۲۰۲۰ رقم زد و توانست هلند یکی از تیم های مدعی در قاره 
اروپا را از گردونه رقابت ها بیرون بفرستد و با شایستگی به جمع هشت 
تیم برتر رسید. این مسابقه شنبه ۱۲ تیرماه ساعت ۲۰:3۰ در ورزشگاه 

المپیک باکو برگزار می شود.
آخرین مصاف مرحله یک چهارم نهایی را هم تیم های ملی انگلیس 
و اوکراین که صعود خود به جمع هشت تیم برتر را قطعی کردند، برگزار 
می کنند؛ مسابقه ای که شنبه ۱۲ تیرماه ساعت ۲3:3۰ ورزشگاه المپیکو 
رم پیگیری می شود تا این چنین با تعیین هشت تیم صعود کننده، برنامه 

مسابقات در مرحله یک چهارم نهایی یورو ۲۰۲۰ مشخص شود.

جیدون سانچو به منچستریونایتد می رود
مهاجم  راشفورد،  مارکوس 
نتقال  ا یتد  نا منچستریو ن  جوا
در  تیم  این  به  سانچو  جیدون 

تابستان امسال را تایید کرد.
ن  بستا تا یتد  نا یو منچستر
سال گذشته تالش زیادی برای 
ستاره  سانچو،  جیدون  جذب 
انگلیسی دورتموند کرد و به نظر 
می رسید فاصله ای تا خرید این 

وینگر تکنیکی ندارد، اما عدم توافق مالی در آخرین لحظه باعث منتفی شدن 
این انتقال شد. اما به نظر می رسد تالش جدید مدیران یونایتد در تابستان 

امسال اثربخش بوده و این انتقال بزرگ در آستانه نهایی شدن است.
مارکوس راشفورد که رابطه بسیار خوبی با جیدون سانچو دارد نیز 
این اننقال را تایید کرد. راشفورد در توئیتر و در پاسخ به سوال یکی از 
هواداران یونایتد در مورد احتمال جذب جیدون سانچو، پاسخ مثبت داده 
و شایعات اخیر را تایید کرد. البته راشفورد چند ساعت بعد این توئیت را 
بازنشر شده و در فضای  بار  اما پاسخ او نزدیک به ۱۰ هزار  پاک کرد، 

مجازی پخش شده بود.
به نظر می رسد جیدون سانچو، ۲۱ ساله از نظر شخصی با شرایط 
منچستریونایتد موافقت کرده و شیاطین سرخ با رقم 8۵ میلیون یورو در 
تالش برای جذب این بازیکن هستند. البته دورتموند قصد دارد ۱۵ میلیون 
یورو نیز بندهای پاداش به این قرارداد اضافه کند، اما در حال تقریبا می 
توان این پدیده انگلیسی را بازیکن منچستریونایتد قلمداد کرد. بدین ترتیب 
احتماال اولین خرید بزرگ تابستانی امسال مربوط به منچستریونایتد خواهد 
بود و با توجه به مشکالت مالی عدیده تیم های بزرگ، شاید جیدون سانچو 

لقب گران قیمت ترین انتقال تابستانی سال ۲۰۲۱ را از آن خود کند.

دور  کشی  قرعه  مراسم 
دوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ 
در منطقه ی آسیا امروز ساعت 
۱۱:3۰ به وقت تهران به صورت آنالین 

برگزار می شود. 
همان طور که می دانید ۱۲ تیم به 
دور دوم بازی ها راه پیدا کرده اند که به 
دو گروه ۶ تیمی تقسیم می شوند و پرونده 
بازی ها بعد از ۱۰ هفته بسته می شود و 
تیم های اول و دوم هر گروه به صورت 
مستقیم به جام جهانی صعود می کنند. تیم 
های سوم هم بعد از پشت سر گذاشتن دو 
بازی پلی آف می توانند شانس حضور در 

جام جهانی را پیدا کنند. 
۱۲ تیم صعود کننده به دور نهایی 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ در منطقه ی 
ایران  از تیم های ژاپن –  آسیا عبارتند 
عربستان   – جنوبی  کره   – استرالیا   –
– امارات – عراق – چین – عمان – 
سوریه – ویتنام و لبنان. تیم های ژاپن 
و ایران در سید یک قرار دارند و طبیعتا 
همگروه  هم  با  ها  بازی  دوم  دور  در 
نخواهند شد. استرالیا و کره جنوبی تیم 
های سید دو هستند که به نظر می رسد 
ترجیح ایران است که با استرالیا همگروه 
با تیم امارات در سید  نشود. همگروهی 
سوم برای ایران بهتر است به این خاطر 
که عربستان از نظر فنی تیم قوی تری 
به نسبت امارات بشمار می رود. از سویی 
تیم های ایرانی و عربستانی نمی توانند 
در  و  باشند  هم  پذیرای  خود  کشور  در 
بی  کشور  باید  بازی  برگزاری  صورت 
البته  کنند.  انتخاب  بازی  برای  را  طرف 
در خصوص شیوه برگزاری بازی ها در 
دور دوم تردیدهایی وجود دارد. در حالی 
که کووید ۱9 در بیشتر کشورها در حال 
اینروزها  هم  یوفا  و  است  شدن  مهار 
یورو را با تماشاگر برگزار می کند انتظار 
است کنفدراسیون فوتبال آسیا دور نهایی 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ را به صورت 

رفت و برگشت برگزار کند. باید به این 
با  میزبانی  برای  ایران  کرد  اشاره  نکته 
یکی  که  است  مواجه  هایی  محدودیت 
به  آزادی  استادیوم  نبودن  آنها مجهز  از 
کمک داور وید ئویی است. هیچ چیز در 
گفته می شود  و  نیست  باره قطعی  این 
در  و  متمرکز  صورت  به  ها  بازی  شاید 
چند مرحله برگزار شود. تاکید اسپانسرها 
برای حفظ درآمد در برگزاری بازی ها به 

صورت رفت و برگشت است. 
در  حاضر  تیم  دو  چین  و  عراق 
سید چهار هستند. شرایط ایده آل برای 
تیم ملی این است که با چین همگروه 
شود. هر چند این بار تیم ملی در منامه 
برابر شاگردان  بازی خوبی در  ارایه گر 
گل  یک  با  را  تیم  این  و  بود  کاتانچ 
توانست  می  که  حالی  در  داد  شکست 
در صورت استفاده از موقعیت ها به یک 

تیم  بین  از  یابد.  دست  گل  پر  پیروزی 
های عمان و سوریه یکی حریف ایران 
دو  نظر می رسد هر  به  که  خواهد شد 
های  تیم  از  البته  و  سطح  یک  در  تیم 
خوب آسیا بشمار می روند. همگروهی با 
عمان به دلیل اینکه برانکو رهبری این 
جالب  نوع خود  در  دارد  برعهده  را  تیم 
تیم  دو  هم  لبنان  و  ویتنام  بود.  خواهد 
نظر  به  که  هستند  آخر  سید  در  حاضر 
با  ایران  باشد  نداشته  تفاوتی  رسد  می 
آنها همگروه شود چون دو  از  کدامیک 

تیم در یک سطح هستند. 
نسبتا  گروه  یک  در  گرفتن  قرار 
به  صعود  برای  را  ملی  تیم  کار  متعادل 
جام جهانی ۲۰۲۲ آسان تر خواهد کرد. 
جام  به  خواهد  می  که  تیمی  برای  البته 
جهانی صعود کنند و دراین تورنمنت مهم 
با تیم های بزرگ جهان رویارو شود گروه 
داشته  تفاوتی  زیاد  نباید  ها  بازی  بندی 
آرزوهای  و  آمال  اگر  به خصوص  باشد. 
تیم ملی صعود از مرحله ی گروهی جام 

جهانی باشد.

شناسایی حریفان دور نهایی جام جهانی ۲0۲۲ قطر؛

ایران باید صعود کند، چه آسان چه سخت!

آقای  و  ایران  فوتبال  اسطوره 
گفت وگویی  در  جهان  فوتبال  گل 
نقص ها  و  ایده آل ها  از  اینستاگرامی 
گفت، از شیطنت های داخلی و خارجی، 
از خواسته های مردم و آنچه باید برای 
ایران  به  از عشق  او  شود؛  فراهم  آنها 
گفت و از این که دوست دارد »آزاد« 

زندگی کند.
تاریخ  گلزن  برترین  دایی،  علی 
تبال  فو ه  سطور ا و  جهان  تبال  فو
طریق  از  زنده  گفت وگوی  در  ایران 
اینکه  به  واکنش  در  »اینستاگرام«، 
برخی  و  کردند  رها  را  ایران  خیلی ها 
معتقدند علی دایی با این شرایط می تواند 
بهتری  شرایط  در  کشور  از  خارج  در 
اینجا  به  من  کرد:  اظهار  کند،  زندگی 
و  خانواده ام  به  هستم.  وابسته  )ایران( 
اینجا  شلوغی  هستم.  وابسته  دوستانم 
را دوست دارم. من می توانم در بهترین 
شرایط به مسافرت برم اما یک هفته بعد، 
دلتنگ اینجا می شوم. شرایط خارج مثل 
اینجا که نیست؛ مزایا و آرامش بیشتری 
اینجا هستم. همه  عاشق  من  اما  دارد 

چیزم بستگی به اینجا دارد.
سرمربی سابق تیم ملی ایران در 
واکنش به اینکه آیا اعتقاد دارد در حق 
او اجحاف شده است، گفت: به هیچ وجه 
اینطور فکر نمی کنم. در حق من احجاف 
نشده است. خواست خدا بود که اینطور 

شد. اصال و ابدا ناراحت نیستم.
دایی در واکنش به اینکه آیا قصد 
بازگشت به مربیگری در ایران را دارد 
گرفته ام  تصمیم  االن  تا  کرد:  اظهار 
تیم  تا  قبل چند  نکنم. سال  مربیگری 
آمدند و مذاکره کردند اما دوست ندارم.

ناراحت  ایران  فوتبال  از  افزود:  او 
نشده ام. االن احساس بهتری در زندگی 
خصوصی ام به نسبت فوتبال دارم. االن 
آرامش بیشتری دارم. رو راست بگویم 
بازی های  خصوص  به  را  بازی ها  که 
ملی را می بینم ولی به فکر مربی گری 

در ایران نیستم.
او در پاسخ به این سوال که چرا 
وارد  فوتبال  به  را  اقتصادی اش  تجربه 
فوتبال  شرایط  داد:  توضیح  نمی کند، 
فرق می کند. من در کار اقتصادی خودم 
حرف آخر را می زنم. در فوتبال، متاسفانه 
باید به کسانی جواب بدهم که فوتبال 
نمی دانند. من آزاد به دنیا آمدم و دوست 

دارم آزاد زندگی کنم.
درباره  جهان  فوتبال  گل  آقای 
برابر  خاطر  به  رونالدو  به  که  پیامی 
پاسخی  و  داد  ملی شان  شدن گل های 
که دریافت کرد، گفت: من رسالت ایرانی 
بودنم را با پیامی که دادم نشان دادم. 
آماده  پیش  از مدت ها  را  پیام  این  من 
ایران  که  داریم  رسالت  ما  بودم.  کرده 
از جنبه مثبتش نشان دهیم. همین  را 
اتفاق هم که افتاد بعضی ها ناراحتند که 
چرا رونالدو که به کسی جواب نمی دهد، 
به من جواب داده است. ایشان به من 
لطف داشتند. در زمین فوتبال، رونالدو 
یک قهرمان واقعی است. بیرون زمین 
هم با کارهای خیرخواهانه ای که کرده، 
پهلوان است. پهلوان فقط کسی نیست 
باید  که در زورخانه ورزش می کند. ما 

با کارهایمان پهلوانی را نشان دهیم.
اینکه سال ها قبل گفته  او درباره 

بود یک طیفی در چشم او نگاه می کردند 
ماجرای  از  بعد  و  نمی دادند  پا  او  به  و 
رسیدن رونالدو به رکورد او، این طیف 
من  کرد:  اظهار  نگفتند،  تبریک  او  به 
این  ندارم.  افراد  این  به  کاری  اصال 
خارجی  وجود  من  زندگی  در  طیف 
ندارند. طیفی وجود ندارد. من اینجا باید 
از تمام بچه هایی که مصاحبه کردند و 
پست های اینستاگرامی گذاشتند تشکر 
این  در  آن ها  همه  که  حالی  در  کنم. 
بودند. من هیچ موقع  موفقیت شریک 
این رکورد را مال خودم ندانستم و مال 
فرق  تفکرات  طرز  دانستم.  می  ایران 
می کند. من دنبال این نیستم که کسی 
به من تبریک بگوید. من زندگی خودم 
را دارم. دوست ندارم در زندگی کسی 
و  می کنم  را  خودم  کار  کنم.  کنکاش 
اگر بتوانم خودم را در مسیری می اندازم 
که حداقل ضررم به کسی نرسد و مثمر 
ثمر باشم و کاری که می کنم، درست 
و مفید باشد و این برای من بزرگترین 

چیز است.
اینکه  به  واکنش  در  دایی  علی 
پیش بینی کرده رونالدو ۱۲۵ گل ملی 
پله  و  مسی  رونالدو،  امثال  گفت:  بزند 
می برد  زمان  خیلی  که  هستند  کسانی 
اما  شود  متولد  مادری  از  مانندشان  تا 
کارهایی که در فوتبال بین الملی کردند 
قابل قیاس با این اعداد و ارقام نیست.

وی درباره اینکه به شورای شهر 
تهران پیشنهاد شده خیابانی را به نام او 
نشنیده ام.  من  گفت:  کنند،  نامگذاری 
انجام  دوران  این  در  که  چیزی  تنها 
دادند، در شهر خودم اردبیل بود که یک 
نام من کردند.  به  خیابان در آن زمان 
من احتیاجی ندارم که خیابان به نامم 
باشد و به نام من تمبر بزنند. تا االن خدا 
بوده و بعد از این هم اصال و ابدا چیزی 
به  که  نکند  درد  دستشان  نمی خواهم. 
فکر من نبودند. اگر می خواستند کاری 

هم کنند، دستشان درد نکند.
بات  نتخا ا برگزاری  درباره  و  ا
علی  شدن  نامزد  و  فوتبال  فدراسیون 
کریمی در این بخش که در نهایت او 
عنوان  به  خادم  عزیزی  و  نشد  موفق 
ریاست این فدراسیون انتخاب شد گفت: 
اول از همه برای فدراسیون جدید آرزوی 
موفقیت دارم. امیدوارم باعث خوشحالی 
مردم شوند. االن به عنوان بیننده دوست 
موفق  ملی  و  باشگاهی  تیم های  دارم 
شوند. برای من بزرگترین آرزو و هدف 
شویم.  موفق  ورزش  در  که  است  این 
می توانیم در ورزش کارهایی کنیم که 

به  نمی آید.  به دست  میلیاردها دالر  با 
تنها چیزی که االن می تواند  نظر من 
مردم را شاد کند، صعود تیم ملی به جام 

جهانی است.
او درباره خبری مبنی بر برگزاری 
با عزیزی خادم، توضیح داد: ما  جلسه 
به هیچ عنوان جلسه ای نداشتیم و هیچ 
ناهاری با آقای عزیزی خادم نخوردم. 
آقای عزیزی خادم از دوستان صمیمی 
و قدیمی من هستند. ایشان لطف کردند 
و به دفتر من آمدند ولی مربوط به دو 
ماه پیش است. من به هیچ عنوان قصد 
کار در فوتبال ندارم و این موضوع را به 
آقای خادم گفتم ولی اگر کمکی منهای 
مربی گری بخواهند، کمک خواهم کرد.

درباره  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
آینده تیم ملی گفت: ما کارمان در دور 
نهایی انتخابی جام جهانی خیلی سخت 
است. پرسپولیس دو بار پی در پی نایب 
بدون  دوم  بار  که  شد  آسیا  قهرمان 
بازیکن خارجی بود. شما نگاه کنید که 
چند بازیکن ایرانی در سطح باالی اروپا 
بازی می کنند و چه بازیکنان خوبی در 
ایران داریم. ما نباید به مرحله مقدماتی 
دل خوش کنیم و باید بازی های دوستانه 
دیگر  بعد  مرحله  باشیم.  داشته  خوبی 
بحرین و هنگ کنگ در کار نیست و 
بازی  با عربستان، ژاپن و استرالیا  باید 
تیم ملی  هوادار  عنوان  به  من  کنیم. 

آرزوی موفقیت برای آن ها می کنم.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  دایی 
اسکوچیچ  با  همکاری  درباره  نظر 
صحبتی  هر  من  کرد:  اظهار  چیست، 
کنم، برداشت دیگری می شود. به همین 
دلیل راجع به این مساله نظر نمی دهم. 
تنها کاری که از من بر می آید آرزوی 

موفقیت است.
او تاکید کرد: من پاداشم را از مردم 
گرفتم. من درباره مساله مادی صحبت 
نمی کنم. آنقدر از مردم احساس خوب 
گرفتم و هفته ها با این حس حال کردم 
که برای من کافی است و گرنه دست 
و پای ما چالق نیست که خودمان را 
باال  و  نکنیم  جور  و  جمع  زندگی  در 
ایران  دانشگاه  بهترین  در  من  نیاییم. 
را کشف  اگر کسی من  درس خواندم. 
کرده، بیاید و بگوید. من از اردبیل آمدم 
و به این افتخار می کنم. جانم را برای 
به  االن  تا  می دهم.  همشهری هایم 
من  خوشایند  این  نداده ام.  باج  کسی 
است. راجع به کسی مجیزگویی نکردم. 
کاری به این چیزها ندارم. مردم به ناحق 
چنین چیزهایی را مطرح می کنند. باور 

نمی کنید که آقای جهرمی چند بار پیغام 
دادند برای رونمایی از تمبر اما از ترس 
همین حرف ها و مردم، تا االن نتوانستم 

در این رونمایی حضور داشته باشم.
دایی در واکنش به اینکه می گویند 
او در این انتخابات تاثیرگذار بود و عباس 
بوعذار از دل ویدیوهای منتشر شده در 
اهواز دوم شد گفت: من  شورای شهر 
نفت  بودم؛  تهران  نفت  در  موقع  آن 
تهرانی که نیم فصل مدیرعامل و صاحب 
داشت. نیم فصل دوم خودم و بچه ها تیم 
پول  ما  به  درصد   ۴۲ کردیم.  جمع  را 
دادند. بقیه پول را وزارت نفت نداد. از 
این و آن خواهش می کردیم که به ما 
زمین تمرین دهند. آن تیم را قهرمان 
جام حذفی کردیم. با چه تیم هایی هم 
بازی کردیم. با سپاهان در اصفهان بازی 
کردیم و بردیم. تراکتور را در خرمشهر 
شکست دادیم. ما از حق تیم مان دفاع 
کردیم. بعد از مصاحبه ای که من راجع به 
صف مرغ انجام دادم، این مسائل شروع 
شد. اصال و ابدا ناراحت هم نشدم. در 
بازی با سپاهان بازیکن ما را به ناحق 
اخراج کردند و پنالتی گرفتند. هیچ کس 

راجع به این مسائل صحبت نمی کند.
از ویدیوهای ساخته  انتقاد  با  وی 
شده از او در ارتباط با ماجرای نشست 
نام  با  بازی  و  سپاهان  با  بازی  خبری 
عباس بوعذار گفت: این مسائل در دنیا 
رایج است اما در دنیا کسی را مسخره 
نمی کنند. در دنیا طنز می گویند. متاسفانه 
طنز را با مسخره کردن اشتباه گرفته ایم. 
خدا به شما خیلی چیزها داده است. به 
مِن نوعی هم خیلی چیزها داده اما همه 
چیز را نداده است. از بچگی همین بودم 
خیلی ها  دارم  سال   ۵۲ که  االن  تا  و 
این  تا  کنیم  کار  بیا  دادند که  پیشنهاد 
را  این مشکل  اما  مشکل درست شود 
خدا داده و به آن افتخار می کنم چون 
آنقدر چیز به من داده که در مقابل این 

یک عدد قابل مقایسه نیست.
در  ن  یرا ا ل  تبا فو پیشکسوت 
پاسخ به این سوال که از اتفاقاتی که 
توضیح  است،  ناراحت  افتاده،  برایش 
فضا  این  از  که  است  شاهد  خدا  داد: 
ناراحت  و  می کنم  را  استفاده  بهترین 
اگر  اما  هستم  دور  فوتبال  از  نیستم. 
فوتبال  دوستانم  با  می روم  بخواهم، 
نم  وجدا حداقل  من  می کنم.  بازی 
راحت است. من تا جایی که توانستم در 
زمان بازیکنی و مربی گری کار غلطی 
شاگردانی  شکر  را  خدا  ندادم.  انجام 
و  می کنند  بازی  تیم ملی  در  که  دارم 
می درخشند و شاید سالی یک بار هم 
به من زنگ نمی زنند ولی آن زمان که 
من این بازیکنان را آوردم، فحششان را 
خوردم. همین برای من کافی است که 

خوشحال شوم.
دایی در ادامه درباره مهدی طارمی 
توضیح داد: او شایستگی اش را داشت 
که از کوچکترین فرصتی که من نوعی 
به او دادم، استفاده کند. امسال هم جزو 
من  بود.  فوتبالی اش  خوب  سال های 
تیم ملی  بازیکنان  همه  که  خوشحالم 
بتوانند پیشرفت کنند. همه این ها باعث 
نباید  ماست.  مملکت  سربلندی  و  آبرو 
اینطور باشد که اگر من نیستم، بخواهم 

چیزی خراب شود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

در حقم هیچ وقت اجحاف نشده است؛

دایی: در ایران باید به کسانی جواب بدهم که فوتبال نمی دانند!
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گواهینامه درجه دو هنری در رشته داستان نویسی به جالل 
توکلی نویسنده یزدی اعطا شد.

گواهینامه درجه دو هنری در رشته داستان نویسی با تصویب 
و تأیید شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور به 

جالل توکلی نویسنده مطرح در استان یزد تعلق گرفت.
توکلی مؤلف نخستین رمان فارسی درباره فلسطین با عنوان 

»ریاح« است.
وی در اولین و چهاردهمین دوره جایزه قلم زرین به ترتیب 
برای کتاب »ریاح« و رمان ضد صهیونیستی »پایان یک نقش« 

مورد تقدیر قرار گرفته است.
نامزد  امسال  نویسنده  این  اثر  دیگر  »حام«  رمان 
بخش داستان بزرگسال نوزدهمین جایزه قلم زرین است؛ 
شیطانی  ماهیت  افشای  به  صفحه   ۴۰۴ در  کتاب  این 
تروریست  و  اشغالگر  ارتش  و  دولت  اهریمنی  حقیقت  و 

می پردازد. آمریکا 
مجموعه داستان »آن خال« نیز از جمله آثار اوست که در 

هفتمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان برگزیده شده است.
جالل توکلی متولد ۱3۴8 و کارشناس مرمت آثار تاریخی 
است. وی داستان نویسی را از سال ۱3۶3 زیر نظر محمدرضا 
سرشار )رضا رهگذر( آغاز کرد و سپس در واحد ادبیات حوزه 
هنری زیر نظر استادان مطرح این رشته به کسب تجربه پرداخت. 
مدتی نیز برای »قصه ظهر جمعه« قصه هایی به سبک افسانه و 
قصه قدیمی می نوشت که با صدای گرم استاد سرشار از رادیو 

پخش می شد.
مجموعه داستان »عمو صیاد«، »آن خال«، »گوهر عمر«، 
»چشم ها، آن چشم ها«، »بال های زخمی«، »یک بعالوه پنج«، 

»ریاح«، »پایان یک نقش« و »حام« از آثار اوست.
کتاب های »پایان یک نقش«، »حام«، »ریاح« و »عمو 
صیاد« از جمله تولیدات حوزه هنری یزد است که توسط انتشارات 

سوره مهر منتشر شده است.
او هم اکنون در حال نگارش رمان »کاغذ و باد« با موضوع 

معماری سنتی یزد است.

اعطای گواهینامه هنری به نویسنده یزدی

ی  ا ر شو جلسه 
برنامه ریزی ششمین پایتخت 
بررسی  هدف  با  ایران  کتاب 
خوانی  کتاب  های  فعالیت  و  اقدامات 
شهر شیراز برگزار شد، در این نشست 
به رایزنی برای نامزدی جهانی در حوزه 

پایتختی کتاب نیز اشاره شد.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان از 
شبکه ترویج کتابخوانی، ابراهیم حیدری 
پایتخت  برنامه ریزی  شورای  جلسه  در 
مطالعات  دفتر  مدیرکل  ایران  کتاب 
به  اشاره  با  فرهنگی  برنامه ریزی  و 
همه گیری بیماری کووید ۱9 در سراسر 
کشور بیان داشت: علی رغم شیوع این 
بیماری، فعالیت های ترویج کتاب خوانی 
این دفتر طی این همه گیری متوقف نشد 
و در سال گذشته تمامی جشنواره ها و 
برنامه های این دفتر با پوشش سراسری 
و  شد  برگزار  خوبی  بسیار  استقبال  و 
عالوه بر این برنامه ها که شامل جشنواره 
جام  کتاب،  دوستدار  و عشایر  روستاها 
باشگاه های کتاب خوانی کودک ونوجوان 
و جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی 
می شدند سه پویش ملی کتاب خوانی نیز 
برای کودکان و نوجوانان و خانواده ها در 

این ایام برگزار شد.
و  شهرها  هماهنگی  ستاد  دبیر 
ادامه  در  کتاب  دوستدار  روستاهای 
از  ایران  پایتخت کتاب  گفت: هرساله 
نهادها  همکاری  با  و  دفتر  این  سوی 
اسفندماه  در  مختلف  سازمان های  و 
توجه  با  که  می شد  معرفی  و  انتخاب 
کووید  بیماری  شیوع  و  گسترش  به 
پیاده سازی  ۱9 و به جهت عملیاتی و 
شیراز  شهر  پیش بینی شده  برنامه های 
که ششمین پایتخت کتاب ایران بودند 
۶ ماه به مدت زمان پایتختی این شهر 
افزوده شد و تا شهریور ۱۴۰۰ به این 
شهر مهلت داده شد تا برنامه های خود 

را اجرایی و عملی سازد.
در ادامه این برنامه صابر سهرابی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان فارس 
به تشریح اقدامات صورت گرفته شهر 
شیراز در مدت زمان پایتختی این شهر 
سعی  مدت  این  در  گفتند:  و  پرداخت 
دبیرخانه  به  که  را  برنامه هایی  کردیم 
برای  کتاب  پایتخت  معرفی  و  انتخاب 
احراز پایتختی کتاب ایران اعالم کرده 

بودیم عملیاتی و اجرایی کنیم.
وی افزود: سعی کردیم با نهادها و 
دستگاه های دولتی و عمومی و تشکل 
خوبی  بسیار  تعامل  نشر  حوزه  های 
مجموعه  مسیر  این  در  و  کنیم  برقرار 
در  را  هایی  فعالیت  و  اقدامات  از  ای 
حوزه زیر ساختی و رویداد های ترویج 
و  برسانیم  سرانجام  به  خوانی  کتاب 
تعدادی از برنامه ها نیز در دست اجرا 

است هر چند که شرایط کرونایی کشور 
به ویژه شهر شیراز در این راه تاثیرات 

منفی گذاشته است.
پایتختی  عنوان  گفت:  سهرابی 
این  که  شد  باعث  شیراز  برای  کتاب 
عنوان تنها در شهر شیراز نماند و سایر 
شهرهای استان فارس نیز از این عنوان 
و برند نیز برخوردار شدند و سعی کردیم 
عالوه بر شیراز، فعالیت ها و برنامه های 
استان  شهرستان های  سایر  در  را  خود 
فارس نیز عملیاتی کنیم که یکی از آنان 
ساخت کتاب خانه بزرگ و مرکزی شهر 
صدرا می باشد که بزرگ ترین کتاب خانه 

عمومی استان فارس است.
با مسئول کمیته ملی  افزود:  وی 
و  رایزنی  حال  در  ایران  در  یونسکو 
شهر  بتوانیم  تا  هستیم  برنامه ریزی 
شهرهای  از  یکی  عنوان  به  را  شیراز 
و  آماده  فرهنگی جهان  پایتخت  نامزد 

معرفی کنیم.
در ادامه این برنامه جمشید رضایی 
مسئول دبیرخانه ترویج کتاب خوانی اداره 
فرهنگ و ارشاد استان فارس به تشریح 
اقدامات و فعالیت های کتاب خوانی شهر 
اقدامات  مهم ترین  که  پرداخت  شیراز 
صورت گرفته در ترویج کتاب خوانی در 
این شهر عبارت اند از برگزاری فستیوال 
و  ایران  کتاب  پایتخت  لوگو  طراحی 
ساخت  برای  برگزیده  لوگو  انتخاب 
کتابخانه  راه اندازی  و  تجهیز  المان، 
مناطق  فرهنگی  مرکز   ۵ در  عمومی 
مختلف و اغلب کم برخوردار شیراز در 
سال ۱399، افتتاح 9 کتابخانه در سال 
۱399 و ۱۴۰۰ توسط شهرداری شیراز 
با حدود 3۲ هزار جلد کتاب 3۰۶ صندلی 
سالن مطالعه و ۱۲۲۰ مترمربع کتابخانه 
کتابخانه  بازسازی  مطالعه،  سالن  و 
عمومی شهید دستغیب شیراز  غنی ترین 
کتابخانه عمومی شیراز  قدیمی ترین  و 

و  گسترده  پیگیری  کشور،  جنوب  و 
مرکزی  کتابخانه  زمین  تکلیف  تعیین 
شیراز پس از حدود ۱۵ سال دریکی از 
بهترین نقاط شهر شیراز  و آغاز مراحل 
اجرایی ساخت کتابخانه، فراخوان دومین 
چارچوب  در  فارس  سال  کتاب  جایزه 
کتاب  انجمن  تشکیل  کتاب،  پایتختی 
نیم قرن  پاسداشت  برگزاری  فارس، 
ابوریحان،  عمومی  کتابخانه  خدمات 
عمومی  کتابخانه  ولین  ا ندازی  ه ا را
مسیر  کتاب،  »اتوبوس  عنوان  با  سیار 
سالن  و  کتاب  جلد   ۱۵۰۰ با  دانایی« 
در  با ظرفیت ۲۰ کودک  چندرسانه ای 
کتاب  باغ  کلنگ زنی   ،۱399 آبان 
»درنگ گاه سبز کتاب« در هفته شیراز 
باغ  کاربری  تغییر  )اردیبهشت ۱۴۰۰(، 
خانواده فرهنگ به نام »بوستان کتاب« 
غنی سازی  شیراز،  شهر  شورای  در 
فرهنگی  مراکز  عمومی  کتابخانه   ۱۴
کتاب  جلد  هزار   7 با  شیراز  شهرداری 
تومان،  میلیون   ۱3۰ حدود  ارزش  به 
اجرای فاز دوم شبکه نابینایان دوستدار 
کتاب شیراز با همراهی موسسه نابینائیان 
توانگران کارآفرین شیراز در هفته کتاب 
۱399، برگزاری فاز دوم شبکه سالمندان 
دوستدار کتاب شیراز، آغاز به کار پروژه 
»کتاب گردشگر« در هفته کتاب ۱399، 
برگزاری ۱۲ نمایشگاه مجازی کتاب در 
تجهیزات  افزایش  و  بهبود  کرونا،   ایام 
کتابخانه های عمومی شامل تجهیزات 
و  کنفرانس  یانه ای،  را کتابخانه ای، 
سرمایشی و گرمایشی با اعتبار بیش از 
۵ میلیارد ریال، تجهیز کتابخانه ها به میز 
مرجع مجازی : امکان دسترسی به بیش 
دیجیتال  منابع  رکورد  میلیون   ۱۲۵ از 
 ، کنفرانسی  و  ژورنالی  مقاالت  شامل 
مقاالت فارسی و التین ، منابع دیجیتال 
و  علمی  استانداردهای   ، پایان نامه ها   ،
،اهدای کتاب و  ، گزارش ها و  صنعتی 

مجالت به مدارس ، زندان ها ، کودکان 
کار و..، تولید دویست عنوان کتاب گویا 
برای نابینایان، تولید کتاب مناسب سازی 
دوم  فاز  اجرای  ناشنوایان،  برای  شده 
با  کتاب  دوستدار  تاکسیرانان  شبکه 
راه اندازی ۲۰ »تاکسی کتاب« تا پایان 
مرداد ۱۴۰۰، راه اندازی دومین کتابخانه 
مسیر  کتاب  »اتوبوس  سیار  عمومی 

دانایی« تا آبان ۱۴۰۰.
مجموعه  ز  ا رشی  گزا ز  ا پس 
ششمین  ز  ا شیر شهر  ت  ما ا قد ا
کتاب  حوزه  در  ایران  کتاب  پایتخت 
ی  ا ر شو ی  عضا ا نی،  ا ب خو کتا و 
معرفی  و  انتخاب  برنامه  برنامه ریزی 
بررسی  و  نقد  به  ایران  پایتخت کتاب 

این مجموعه اقدامات پرداختند.
در  که  شهرهایی  ز  ا همچنین 
معرفی  و  انتخاب  برنامه  مختلف  ادوار 
احراز  به  موفق  ایران  کتاب  پایتخت 
ایران  کتاب  پایتختی  عنوان  کسب  و 
شدند خواسته شد که مجموعه اقدامات و 
فعالیت هایی که در طی این سال ها چه 
در زمان پایتختی کتاب و چه پس از آن 
را تدوین و برای دفتر مطالعات و برنامه 
ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اشالمی برای مستند سازی ارسال شود.

همچنین از شهر شیراز خواسته شد 
اقدامات  مجموعه  از  کامل  گزارشی  تا 
صورت گرفته  این شهر را مستند و برای 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی ارسال نماید.
در انتهای این جلسه در خصوص 
چگونگی و زمان بندی اجرای هفتمین 
پایتخت  معرفی  و  انتخاب  برنامه  دوره 
کتاب ایران بحث و بررسی و با اجماع 
توافق شد که این دوره نیز طبق جدول 
زمان بندی برگزار شود و برنامه اختتامیه 
در  کتاب  پایتخت  هفتمین  معرفی  و 

شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شود.

شیراز برای پایتختی کتاب در چه مرحله ای است؟

»کتاب بازی« منتشر شد 
کتــاب طنــز »کتاب بــازی« 
ســروده حســن بشــیر منتشــر 

شــد.
ــزارش ایســنا، بشــیر  ــه گ ب
ــه  ــه ک ــن مجموع ــه ای در مقدم
در انتشــارات لوگــوس منتشــر 
شــده، بــا تاکیــد بــر این کــه 
طنــز بیــش از آن کــه بــرای 
باشــد،  خندیــدن  و  تمســخر 
بــرای فکــر کــردن اســت، آورده: 
عــالوه بــر آن، طنــز ســالح 
ــا  ــالحی ی ــه س ــت  ک ــان اس آن
ــد و  ــر ندارن ــرای تغیی ــی ب قدرت
ــرای تغییــر،  ــان ب ــه آن تنهــا حرب

ــور،  ــر، کاریکات ــعر، نث ــز از ش ــف طن ــکل های مختل ــری ش به کارگی
عکــس و غیــره اســت. طنــز از منظــر دیگــر منعکس کننــده کمبودهــا، 
ضعف هــا، مشــکالت، دیدگاه هــا، انتقــادات و ... اســت. بنابرایــن، 

ــت. ــدی اس ــی چندبُع ــر ادب ــک ژان ــز ی ــت طن ــوان گف می ت

او بــا بیــان این کــه شــعر طنــز ســابقه طوالنــی در همــه جهــان، 
از جملــه ایــران دارد، عبیــد زاکانــی را تنهــا یکــی از نمونــه شــاعرانی 
دانســت کــه در ایــن زمینــه شــعر طنــز وی معــروف اســت و افــزود: 
ــی و  ــعری، رؤیای ــبک های ش ــی از س ــالف برخ ــر خ ــز، ب ــعر طن ش
ــده می شــود  ــر دی ــد باشــد، کمت ــه این کــه نمی توان ــی نیســت. ن تخیل
ــرای  ــده آن ب ــرد گزن ــل آن، رویک ــی از دالی ــت. یک ــن اس ــه چنی ک
طــرح مســائل اجتماعــی، سیاســی و غیــره اســت. بنابرایــن بــه شــدت 

هدفمنــد اســت. بــه عنــوان نمونــه در ایــن مجموعــه آمــده اســت:
دیده ام من یک کتابی را که حلق آویز شــد

ملتی با ُمردنش، از هر نظر، ناچیز شــد
کاش دنیــا را نمی دیدم، ز آغاز وجود

تا نبینم هر بدی در هر کجا تجویز شــد
بشــیر اظهــار کــرد: شــعر طنــز، طنــازی شــعر بــه شــیوه ای دیگــر 
ــتر آن،  ــزل، در بیش ــود. غ ــده می ش ــا دی ــال در غزل ه ــه مث ــت ک اس
ــت.  ــال اس ــمان خی ــرواز در آس ــت و پ ــاس و لطاف ــق و احس اوج عش
ــر در  ــت. اگ ــراض اس ــد و اعت ــج و نق ــز، اوج درد و رن ــعر طن ــا ش ام
ــز،  ــعر طن ــرد، در ش ــرار می گی ــحرآمیزی ق ــت س ــزل، روح در حال غ
روح همچــون فنــری فشــرده مــی شــود کــه هــر آن در حــال انفجــار 
ــز،  ــبک های طن ــایر س ــون س ــز همچ ــعر طن ــت، ش ــت. در حقیق اس
شــیوه ای خــاص بــرای طــرح مشــکالت سیاســی و اجتماعی و افشــای 
ــخر  ــخند و تمس ــی از نیش ــه در پوشش ــت ک ــه اس ــای جامع واقعیت ه
ــرای  ــالش ب ــن و ت ــرار گرفت ــان ق ــردن و در جری ــر ک ــدف فک ــا ه ب

ــود. ــرح می ش ــر مط ــل و تغیی تعدی
ــت:  ــت و گف ــه دانس ــازی نهفت ــز را در فرهنگ س ــدرت طن او ق
نقــد،  بــا هــزل، هجــو،  و می توانــد  اســت  فرهنگ ســاز  طنــز 
تمســخر، طعنــه زدن و غیــره، بنیادیــن یــک فکــر را متزلــزل و چــه 
ــدرت  ــن ق ــد. ای ــن کن ــو جایگزی ــای ن ــای آن بن ــب و ج ــا تخری بس
کمتــر در ســبک های دیگــر ادبــی دیــده می شــود. بــه همیــن 
ــر  ــد فک ــای آن و نیازمن ــم معن ــد فه ــز نیازمن ــدن طن ــل، خوان دلی
کــردن بــرای درک آن اســت. خوانــدن طنــز بــدون کشــف معنــای 
ــنا  ــًا آش ــه صرف ــاز، بلک ــه فرهنگ س ــت و ن ــش اس ــه لذت بخ آن، ن

ــت. ــته ها اس ــا نوش ــدن ب ش
ــا بیــان این کــه کتــاب  ایــن اســتاد دانشــگاه امــام صــادق )ع( ب
و کتاب خوانــی در دوران معاصــر مــا کــه همــراه بــا فضــای مجــازی 
و شــبکه های اجتماعــی و تلفن هــای همــراه و غیــره شــده، بــه 
ــر  ــدن ب ــرد: خوان ــح ک ــت تصری ــده اس ــده ش ــیه ران ــه حاش ــدت ب ش
ــرد  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــدی م ــیار ج ــاز بس ــی از نی ــاس نوع اس
ــن تری  ــداق روش ــن مص ــوزش و آموخت ــا آم ــه ب ــال در رابط ــه مث ک
ــراوان  ــد غصه هــای ف ــی بای ــاب و کتاب خوان ــرای کت ــد. ب ــدا می کن پی
خــورد. جامعــه ای کــه کمتــر بــه کتــاب توجــه دارد، در طوالنی مــدت 
فکــر  می شــود.  دیگــران  برنامه ریزی هــای  و  خواســته ها  اســیر 
ــا  ــدن ب ــول خوان ــرفت محص ــت، و پیش ــدن اس ــه خوان ــردن، نتیج ک

ــاب آمــده اســت: فکــر اســت. مثــال در یکــی از اشــعار کت
کتابــی خوِن دل می خورد و می گفت

کجا خوانندگان هســتند، بسیار
ندیدم ســال ها من یک نفر را

کند بر من ســالمی، گر چه یک بار
در این ُکنج قفس، تنها شــدم من

و بــر من رنج ها گردید، آوار
برایم در چنین وضعی یقین شــد
نخواهم داشــت از خواننده دیدار

اال ای عاشقان بیسوادی
مــرا اکنون فراخوانید بر دار

یقین کردم که جایم اشــتباهی است
و مردن یک ســره، بهتر ز تکرار

بشــیر یــادآور شــد: مدتــی بــود کــه درصــدد بــودم کــه بــه نحوی 
ــه  ــید ک ــرم رس ــه نظ ــردازم. ب ــی بپ ــاب و کتاب خوان ــوع کت ــه موض ب
خــوب اســت در ایــن زمینــه از شــعر طنــز اســتفاده کنــم. مدعــی ایــن 
نیســتم کــه در ایــن زمینــه بــه موفقیــت چشــمگیری دســت یافتــه ام. 
امــا بــه انــدازه وســع خــودم تــالش کــرده ام کــه در ایــن زمینــه بــه 
موضــوع کتــاب بپــردازم. شــاید از طریــق طنــز بتــوان توجــه بیشــتری 

بــه کتــاب کــرد.
از طریــق ســایت  را  عالقه منــدان می تواننــد »کتاب بــازی« 

ــد. ــت کنن ــه دریاف طاقچ
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پروانه رسولی خوشبخت

رمانم درباره جامعه عرب افشاگرانه است

جالل برجس، نویسنده اردنی در گفت و گو با میدل ایست مانیتور درباره رمان 
»یادداشت های کتابفروش« که برنده بوکر عربی ۲۰۲۱ شد صحبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا( به نقل از میدل ایست مانیتور-جالل 
»یادداشت های  رمان  نگارش  برای  شد  موفق  امسال  اردنی  نویسنده  برجس، 
است  عرب  ادبیات  در  ادبی  جایزه  مهم ترین  که  عربی  بوکر  جایزه  کتاب فروش« 

از آن خود کند.
برجس شاعر، رمان نویس و مهندس پرواز متولد سال ۱97۰ در اردن است. او 
نویسنده ای است که به  خوبی توانسته مهارت های آموخته خود را با فن نویسندگی اش 

تطبیق دهد و آن ها را در روشی هنرمندانه به کار برد.
با عناوین »مانند هر شاخه  اردنی تاکنون دو مجموعه شعر  از این نویسنده 
درختی« و »ماه بدون منزل«، یک مجموعه داستان کوتاه با عنوان »الزالزل« و 
نیز چهار رمان منتشر شده است. رمان های »گیوتین خواب دیده«، »مارهای آتش«، 
»زن های حواس پنج گانه« از دیگر رمان های او هستند که به ترتیب در سال های 

۲۰۱3،  ۲۰۱۵ و ۲۰۱7 منتشر شده اند.
»یادداشت های کتابفروش« که وقایع و رویدادهای آن در اردن و مسکو در 
فاصله سال های بین ۱9۴7 تا ۲۰۱9 می گذرد، داستان مردی است به نام ابراهیم که 
عالوه بر این که کتابفروش است خودش هم یک کتاب خوان حرفه ای است. ابراهیم 
پس از از دست دادن دکه کتابفروشی اش و ابتال به بیماری اسکیزوفرنی در پشت 
نقاب شخصیت های رمان هایی که دوست می داشت و به یادآوردن آن ها دست به 

مجموعه ای از جرایم و کارهای خالف می زند.
 میدل ایست مانیتور اخیرا مصاحبه ای را با نویسنده اردنی داشته و از او درباره 

آخرین رمانش پرسش هایی را مطرح کرده که در ادامه می خوانیم:
 کمی درباره شخصیت اصلی رمان »یادداشت های کتابفروش« بگوید؟

شخصیت اصلی شخصی به نام ابراهیم الوراق است که دو شخصیت در وجودش 
نهفته است. او صدایی دارد که درونش محبوس است. شخصیت او ترس خورده و 
شکننده است و نمی تواند صدای خود را باال ببرد و صدایش در آن لحظه حساسی 
بیرون می آید که کتابفروشی اش -که مایه حیات و بقای او بوده- دستخوش آسیب 
و ویرانی می  گردد. زندانی سیاسی می شود و به این دلیل که قادر به پرداخت اجاره 
بها نیست، از خانه اش به بیرون انداخته می شود. در همان دوران مادرش می میرد 
و برادرش در جستجوی رویای خود به اروپا مهاجرت می کند و او تنها می ماند و 
از همین نقطه و موقعیت است که رمان شکل می گیرد. او به اسکیزوفرنی مبتال 
می شود و صدای دیگر درونی او را به سمت وسوی افراط گرایی، جنایت و رفتارهای 
غیرعادی دیگر سوق می دهد. کشمکش موجود در این رمان بین دو بعد متفاوت از 
شخصیت ابراهیم است: وسوسه و میل منفی که از اسکیزوفرنی نشات گرفته و در 
عین حال شخصیت و هویت او به عنوان یک کتابفروش، سیاستمدار و روشنفکر.  او 
که خود فرزند یک فعال سیاسی است، تحت تاثیر آسیب دیدگی و در سایه ترومای 
پدرش زندگی می کند و شخصیت اش بر مبنای ترس و احتیاط شدید شکل گرفته 
است. او عاشق پدرش است؛ اما از خصوصیات شخصیتی او که تنها و منزوی شده 

و مبتال به زوال اخالقی است تنفر دارد.
امروز وضعیت مرد عرب بسیار بغرنج و حساس است. سطح فقر افزایش یافته 
و در مقابل آزادی رو به کاهش رفته و مرد عرب دیگر نمی تواند ثبات را آن طور که 
دلش می خواهد تجربه کند. جهان عرب واپس گرا شده است و ابراهیم الوراق در این 

رمان نمونه تمام عیار یک مرد عرب است.
آیا این رمان را می توان یک اتوبیوگرافی به شمار آورد؟

شخصا تحت ستم نبوده ام؛ اما تغییرات جامعه را دنبال می کنم و از رنج مردم 
آگاهم و آن ها را آشکار می کنم. اگر به تغییرات در منطقه عربی و به کل دنیا به طور 
کلی نگاه کنیم می بینیم که انسانیت رو به افول است و نرخ بیکاری افزایش یافته 
و فقر و جرم و جنایت رو به فزونی است. طبقه متوسط از بین رفته و یک شکاف 
نابرابری به طور قطع نرخ خشونت،  این  عمیق بین ثروت و فقر  به وجود آمده. 

جنایت، افراط گرایی و همه مسائل منفی را افزایش خواهد داد.
جامعه  یک  در  جرم  به  رسیدن  برای  راهی  می تواند  دموکراسی  نبود  آیا 

تحصیل کرده و فرهیخته باشد؟
عبدالوراق تحت همین ظلم قرار دارد و از یک فرد باوجدان و وظیفه شناس 
به یک راهزن تبدیل می شود. ما ظهور برخی از تمایالت منفی و ضد انسانی را 

در شخصیت او می بینم که ناشی از همین فشاری است که به او وارد شده است.
 نظر هیئت داوران درباره رمان شما این بود که این رمان موفق شده نقاب ها 

را از میان بردارد. در این باره چه فکر می کنید؟
بله درست است. منظور آن ها این بوده که این رمان نقاب های جامعه عرب را 
برداشته و فقر و فساد، بیکاری، قوم پرستی و کمبود فرهنگ در دنیای عرب را افشا 
کرده است. این رمان موضوعاتی را نشان داده که عدم پیشرفت و به قهقهرا رفتن 

عرب را به نمایش گذاشته است.
چرا چندصدایی را برای روایت این رمان انتخاب کردید؟

این رمان از طریق مجموعه ای از یادداشت ها نوشته شده که هر کدام از این 
یادداشت ها داستان خاص خودشان را می گویند و دلیل چندصدایی هم دادن آزادی 
به هر کدام از این شخصیت ها برای روایت و آشکارسازی بسیاری از چیزهاست. به 
عنوان یک نویسنده می خواستم در رمان هایم دموکرات باشم. نمی خواستم چیزهایی 
را به شخصیت هایی تحمیل کنم که آن ها را وادار کند یک مسیر واحد و مشخص را 
در پی بگیرند.چرا الوراق در این رمان در قالب شخصیت داستانی کتاب هایی را که 

خوانده، می رود و با هویت آن ها مرتکب دزدی و جرم می شود؟
دلیل و حضور این شخصیت ها راز و قلب رمان را شکل می دهد، الوراق در قالب 
شخصیت های داستانی رمان های متعددی از دوران های مختلف می رود و نتیجه ای که 
رمان می خواهد بیان کند این است که دوران عرب تغییری نکرده و شاید کرده اما 
تغییر آن بسیار سطحی و ظاهری بوده است. می خواستم بگویم بحران این شخصیت ها 
در گذشته همانند بحران الوراق در زمان حاضر است. بحران همان بحران است. با 

گذشت زمان نه پیشرفتی داشته و نه تغییری کرده است.
این رمان دیدگاهی افشاگرانه دارد و انتظاراتی را درباره آینده مطرح می کند. 
اگر این عناصر منفی همانند فساد، فقر و جهل و بیکاری و کاهش آگاهی فکری به 
قوت خود باقی بمانند، جامعه محکوم به زوال خواهد شد و به طور نمادین و استعاری 
خانه ها ویران خواهد شد. نگاه ما به آینده باید با مطالبه آزادی های عمومی بیشتر و 

ایجاد اصل دموکراسی و برقراری عدالت اجتماعی باشد.

اختتامیه سومین دوره جایزه ادبی 
جمالزاده ۱۴ تیرماه همزمان با روز قلم 

به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
جمالزاده  جایزه  خبری  نشست 
و  برگزار  تیرماه  هفتم  دوشنبه  دیروز 
حال  در  نهایی  داوری  که  شد  اعالم 

انجام است.
جایزه  دوره  سومین  علمی  دبیر 
نشست  این  ابندای  در  جمالزاده  ادبی 
 ۲8 تا  ر  ثا آ یافت  در مهلت  گفت: 
 ۱۴۶8 مجموع  در  و  بود  اردیبهشت 
اثر به این جایزه ادبی ارسال و هیأت 
انتخاب تنها ۱۲88 اثر را تائید کردند. 
در بخش داستان آزاد 8۵۲، در بخش 
نگاره  زندگی   ،۱۶8 اصفهان  داستان 
نگاره  زندگی  بخش  در  و   ۱9۵ کرونا 

مدارس 73 اثر به دبیر خانه رسید.
سعید محسنی ادامه داد: در بخش 
زندگی نگاره کرونا برسا صامتی، حامد 
را  اثر   ۲۰ یوسفی  سمیه  و  علی بیگی 
انتخاب کردند و در بخش زندگی نگاره 
بیدمشکی،  نگیز  ا مهر نیز  رس  ا مد
 ۱9 غفاری  شبنم  و  تسلیمیان  ندا 
نهایی  داوری  برای  را  زندگی نگاره 
اصفهان  داستان  بخش  در  برگزیدند. 
و  مکارمی  نسترن  خسروی،  را  سا
هادی منوچهری ۲7 اثر را و در بخش 
سیاوش  تقوا،  با  مهدی  آزاد  داستان 
داستان   ۲۵ کالهگیر  مرضیه  قربانی، 
انتخاب کردند. دو  را برای مرحله بعد 
برنده  داوری  فرایند  در  چون  نیز  اثر 

روند  از  بود،  شده  زاینده رود  جایزه 
داوری خارج شد.

این  اختتامیه  پایان گفت:  وی در 
دوره از جایزه ادبی جمالزاده همزمان با 
روز قلم و در تاریخ ۱۴ تیرماه به صورت 

مجازی برگزار خواهد شد.
ری  ا ستگذ سیا ی  ا ر شو ئیس  ر
در  نیز  جمالزاده  جایزه  دوره  سومین 
است  شکر  فارسی  گفت:  نشست  این 
افتخار را داریم که آن را در  این  و ما 
شهر اصفهان هزینه کرده و جایزه ملی 
معمواًل  می کنیم.  برگزار  را  جمالزاده 
اتفاقات ملی در پایتخت رخ می دهد و 
شهرستان ها یا هراس دارند و یا در قامت 
خود نمی بینند که چنین برنامه هایی اجرا 
کنند، اما این افتخار در اصفهان وجود 
دارد که می توانند کاری انجام دهند که 

در سطح ملی واجد ارزش باشد.

از  یکی  داد:  ادامه  تمیزی  مهدی 
ادبی  اثر  خلق  جمالزاده  جایزه  اهداف 
جمالزاده  جایزه  است.  اصفهان  برای 
روزهای پایانی سومین دوره خود را طی 
می کند و همه ما امیدواریم که سال آخر 
آن نباشد و دوره های بعدی نیز هر سال 

در همین زمان ادامه پیدا کند.
وی در پایان گفت: معمواًل اتفاقات 
در سطح ملی در تهران رقم می خورد و 
شهرستان ها عمومًا عالوه بر هراس در 
برگزاری یک رویداد ملی توانایی آن  را 
نیز در قامت خود نمی بینند، اما برگزاری 
جایزه ملی جمالزاده در اصفهان به دلیل 
شهر،  این  ادبی  و  فرهنگی  ظرفیت 

محقق شد.
محمدعلی  نشست  این  ادامه  در 
ی  ا ر شو عضو   ، ستی ا خو د یز ا
جمالزاده  ادبی  جایزه  سیاست گذاری 

گفت: از اینکه جایزه ادبی متوقف شدن 
صاحب  شهر  اصفهان،  ادبی  جایزه 
نبود.  شکل  این  به  ادبی  جایزه  هیچ 
شهر  ین  ا ینکه  ا برای  تالش هایی 
صاحب جایزه ادبی ادبی شود جواب داد 
تا اینکه اکنون سه سال است که این 

جایزه برگزار می شود.
ن  ما ز سا هنری  ه  ر ا د ا ئیس  ر
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان نیز در این نشست گفت: جایزه 
دارد که  را  این ظرفیت  ادبی جمالزاده 
اصفهان را به عنوان یکی از قطب های 

اصلی داستان کشور معرفی کند.
اصفهان  گفت:  عطریان،  علی 
جمالزاده را دارد و به پشتوانه این نام، 
سه دوره جایزه ادبی  ای با همین نام را 
در اصفهان برگزار کردیم. امیدواریم این 

جریان در تاریخ ماندگار شود.
سیاستگذاری  شورای  عضو  این 
اهداف  از  یکی  گفت:  ادبی  جایزه 
شهر  برای  ادبی  اثر  خلق  جمالزاده 

اصفهان است.
جایزه  بودجه  داد:  ادامه  عطریان 
است.  بوده  تومان  میلیون   ۱9۰ ادبی 
در دو دوره قبل در بودجه بندی شورای 
مشخصی  بودجه ای  بندی  ردیف  شهر 
برای جایزه ادبی جمالزاده در نظر گرفته 
شد اما امسال با حذف این ردیف بودجه، 
مجموع  از  سوم  دور  برگزاری  هزینه 
ردیف های حوزه ادبیات برداشت شد و 

بودجه کمتری در برگزاری داریم.

برگزاری اختتامیه جایزه ادبی جمالزاده همزمان با روز قلم
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از چپ سعید فیروزآبادی، امیرحسین چهل تن، محمد محمدعلی، محمود 
دولت آبادی، ناهید طباطبایی  اختصاصی دنیای جوانان

خراب می شوم از
دیدن و ندیدن تو

بهمن صباغ زاده

هزار فلسفه دارد کسی که مجنون است
به  ویژه آن که جنون را به عشق مدیون است

طال که هیچ، که از اشک نیز پاک تر است
حساِب هرکه سرش از حساب بیرون است

خراب می شوم از دیدن و ندیدن تو
که چشم های خماِر تو مست و میگون است

غم ِ تو خون ِ دلم را به شیشه ریخته است
تو الک می زنی آرام و من دلم خون است

»ز گریه مردم چشمم نشسته است به خون
ببین که در طلبت حال مردمان چون است«
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مشکالت تئاتر از زبان فریده سپاه منصور

فریده سپاه منصور بازیگر سینما، 
در  گذشته  روز  تئاتر  و  تلویزیون 
تئاتر  مشکالت  به  نسبت  گفتگویي 
از معضالت  تئاتر سرشار  هنر  گفت: 
است  متعدد  و  پیچیده  مشکالت  و 
و همه مسئوالن و هنرمندان و حتی 

مردمی که مخاطب تئاتر هستند نسبت به 
امیدوارم  من  رو  این  از  دارند  کامل  آگاهی  معضالت  و  مشکالت  این 
مسئوالن جدید، تدبیری اندیشه کنند تا با درایت این معضالت پیچیده 
از سالها دوباره  بعد  ارزنده  این هنر  تا شاید  به یک برطرف شوند  یک 

بتواند نفسی تازه کند. 
دولتمردان جدید باید تئاتر را از این بحران جدی نجات دهند در 
غیر اینصورت ما به زودی شاهد مرگ تئاتر در کشور خواهیم بود و آن 

وقت دیگر هیچ تدبیری برای احیاء آن نمی توان کرد.

زندگي راحله طهماسبي در یک مستند

تدوین فیلم مستند از سروستان 
تینا  نی  رگردا کا به  نوس،  قیا ا تا 
میرکریمی از نیمه گذشت. این فیلم 
طهماسبی  راحله  زندگی  یتگر  روا
سروستانی نخستین بانوی دریانوردی 

زیر  کشتی های  افسری  درجه  که  است 
سه هزار تن را کسب کرده و در سال ۱39۶ 
به عنوان دریانورد نمونه استان هرمزگان انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفته 
است. فیلمبرداری این فیلم توسط علیرضا اسالمی و شاپور شیالندری 
انجام شده و محدثه گلچین عارفی تدوین این فیلم را که برای حضور 
در پانزدهمین جشنواره سینما حقیقت آماده می شود، عهده دار است. هم 
اکنون 3۴7 بانوی دریانورد در ایران فعال هستند که در بخش های مختلف 
در بخش شناورهای  ملوان عرشه  و  ملوان عمومی  ملوان صیاد،  مانند 

مسافری فعالیت می کنند.

بهاره کیان افشار و خانه شیشه اي

فیلم  بازیگر  افشار  کیان  بهاره 
سینمایی خانه شیشه ای، به کارگردانی 
ضبط  پایان  با  شد.  پورکیان  امیر 
سینمایی  فیلم  باقیمانده  بخش های 
به  افشار  کیان  بهاره  شیشه ای،  خانه 

عنوان یکی از نقش های اصلی فیلم معرفی 
و نخستین عکس از وی در این فیلم منتشر 
این فیلم نقش یک تهیه کننده موسیقی زن دست  افشار در  شد. کیان 
نشانده را دارد و در معرفی کاراکتر وی آمده است: تاریخ تولید و انقضای 
هنرمند مردمی رو سرمایه امثال من مشخص می کنه! دیگر بازیگرانی 
که جلوی دوربین رفتند، به زودی معرفی خواهند شد. تهیه کنندگی این 
فیلم را سید امیر سیدزاده بر عهده دارد که پیش از این فیلم های مادر 

قلب اتمی و سهیال شماره ۱7 را تهیه کرده است.

ما
سین

ون
یزی

لو
ت

ش
مای

ن

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

درخت گردو هم اکران مي شود

شورای  دبیر  شایسته  مرتضی 
فیلم  شدن  اضافه  از  نمایش  صنفی 
سینمایي درخت گردو، به چرخه اکران 
خبر داد. مرتضی شایسته درباره فیلم 
دومی که قرار بود در کنار دینامیت، 
به نمایش دربیاید، روز گذشته گفت 

قرار  شده،  براگزار  که  جلسه ای  طبق  که 
شد فیلم سینمایی درخت گردو ساخته محمدحسین مهدویان به نمایش 
دربیاید. درخت گردو فیلمي در دل دوران جنگ و فاجعه بمباران شیمیایی 
سردشت است که براي آن محمدحسین مهدویان سیمرغ بلورین بهترین 
کارگردانی و پیمان معادی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد 
را کسب و مینو شریفی بازیگر نقش مریم نامزد سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش مکمل زن گردید. مهران مدیري و مینا ساداتي دیگر بازیگران 

این فیلم سینمایي هستند.
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دغدغه هایي که تبدیل به یک فیلم شد

مرجان اشرفي زاده: براي ساخت فیلم هایم عجله ندارم!
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محمد حسین زاده

ایــن روزهــا فیلــم ســینمایی آبجــی، بــه 
کارگردانــی مرجــان اشــرفي زاده در ســینماهای هنــر 
ــر  ــن اث ــه ای ــت. فیلمنام ــرده اس ــه روی پ و تجرب
توســط مرجــان اشــرفی زاده، ناهید طباطبایــی و علی 
اصغــری به نــگارش درآمده و محمدحســین قاســمی 
ــه  ــه، معصوم ــت. گالب آدین ــرده اس ــه ک آن را تهی
ــگ،  ــا آذرن ــا، حمیدرض ــه آ پناهی ه ــمی پور، پانت قاس
ــیاوش  ــش، س ــیرین یزدان بخ ــان، ش ــک حمیدی باب
چراغی پــور و… در ایــن فیلــم بــازی کرده انــد. ایــن 
فیلــم که نخســتین تجربــه کارگردانی اشــرفی زاده در 
ســینمای بلند داســتانی اســت تاکنــون در بیش از ۱۰ 
جشــنواره بین المللــی بــه نمایــش درآمــده و موفــق 
ــنواره  ــم در جش ــن فیل ــوان بهتری ــت عن ــه دریاف ب
ــم  ــنواره  فیل ــر در جش ــن بازیگ ــرات، بهتری ــان ه زن
پکــن، بهتریــن بازیگــر در جشــنواره  فیلــم بروکلیــن 
آمریــکا و بهتریــن فیلــم جشــنواره فیلم هــاي خــاص 
آمریــکا شــده اســت. مرجــان اشــرفی زاده، نویســنده 
ــت  ــون اســت. او فعالی و کارگــردان ســینما و تلویزی
هنــری خــود را از ســال 79 آغــاز کــرد و طــی ایــن 
ــادی را  ــاه و مســتندهای زی ســال ها، فیلم هــای کوت
کارگردانــی کــرد. گفتگــوی بــا مرجــان اشــرفی زاده 
درخصــوص ایــده فیلــم آبجــی، طوالنــی شــدن روند 
اکــران، فعالیــت ایــن روزهــای کارگردانــي و ســایر 

ــم... ــش داری فعالیت های

ــم  ــده فیل ــه ای ــد ک ــان بگویی ــدا برایم -در ابت
ــت؟ ــکل گرف ــا ش ــی از کج ــینمایی آبج س

ــن  ــی م ــی، دور از زندگ ــم آبج ــوع فیل *موض

ــال های  ــه س ــری دارم ک ــن خواه ــت. م ــوده اس نب
ــن مســئله  ــا ای ــه بعده ــاری شــده ک ــار بیم دور دچ
در زندگــی  و رونــد رشــد ذهنــی اش تاثیــر گذاشــته 
اســت. البتــه خوشــبختانه خواهــر مــن فــرد مســتقلی 
اســت کــه شــرایط خوبــی داشــته امــا ایــن قضیــه 
ــا مــادرم جلــوی چشــمان مــن بــوده  و ارتباطــش ب
ــوت، دل  ــن وابســتگی و رابطــه در خل و همیشــه ای
مــن را می لرزانــد. در حقیقــت قصــه فیلــم آبجــی از 
یــک نگرانــی و تــرس در مــن شــروع شــد کــه اگــر 
ــی  ــا جدای ــد و ی ــش بیای ــی پی ــن وضعیت روزی چنی
ــه  ــی ب ــه یک ــد ک ــرادی رخ ده ــن اف ــن چنی در بی
دیگــری نیازمنــد اســت بــه چــه صورتــی می توانــد 
باشــد و چــه اتفاقاتــی خواهــد افتــاد. ایــده اثــر دقیقــا 
ــی در درون خــودم  ــت. وقت از همین جــا شــکل گرف
ــد  ــم بلن ــن فیل ــه اولی ــه قص ــردم ک ــدوکاو می ک کن
ســینمایی مــن چــه می توانــد باشــد احســاس کــردم 
کــه شــاید ایــن اولیــن قصــه ای اســت کــه می توانــد 
بــه مــن نزدیــک باشــد و اولیــن حرفــی اســت کــه 

ــم. ــینما بزن ــد در س ــم می خواه دل

-شــما رابطــه مــادر و دختــر را در فیلــم بســیار 
شناســنامه دار و غیــر کلیشــه ای نشــان دادیــد... آیــا 
آن انتظــاری را کــه از بازیگــران بــرای ارائــه جلــوی 
دوربیــن داشــتید را توانســتید بــه مخاطب القــا کنید؟ 
*طبیعتــا قصــه، قصــه ای اســت کــه ســاخته و 
ــا گــروه نویســندگان اســت.  ــه ذهــن مــن ب پرداخت
موقعیت هــا و یــا گزینه هــای متفاوتــی داشــتیم 
ــب  ــم و از ترکی ــی کردی ــا را بررس ــه آنه ــه هم ک
ــه شــخصیت آبجــی و مناســباتش  ــا رســیدیم ب آنه
ــد.   ــم مشــاهده می کنی ــان طــال، کــه در فیل ــا مام ب
بخشــی از آن در واقعیت هــای متفــاوت و بخشــی از 

ویژگی هــای کاراکتــر در تخیــل گنجانــده می شــود. 
ــاق  ــه ناخــودآگاه اتف ــی ک ــم ترکیب ــا فکــر می کن ام
ــه و  ــم گالب آدین ــن، خان ــب م ــی ترکی ــاد یعن افت
معصومــه قاســمی پور انــگار کــه مــا را در یــک عهــد 
و پیمــان نانوشــته ای قــرار داد. مــن وقتــی کــه برای 
نقــش مامــان طــال، بــا خانــم آدینــه صحبــت کــردم 
و خواســتم کــه فیلمنامــه را بخواننــد بالفاصلــه بــه 
ــی را  ــخصیت آبج ــد ش ــد و گفتن ــن آمدن ــر م دفت
دیــده ای؟ مــن هــم گفتــم کــه نمونــه ای در ذهنــم 
دارم. ایشــان گفتنــد پــس حــاال آبجــی مــن را هــم 
ببیــن. ایشــان خواهرشــان را بــه داخــل دفتــر آوردند 
و بعــد مــن متوجــه شــدم کــه خواهــر ایشــان خانــم 
ــد و  ــئله ای دارن ــن مس ــم، چنی ــتعان ه ــده مس حمی
ــود.  ــنا ب ــم قصــه بســیار آش ــه ه ــم آدین ــرای خان ب
ــه  ــم ک ــاس می کن ــن احس ــد م ــه گفتن ــم آدین خان
قــرار اســت نقــش مــادرم را بــازی کنــم. از آنجــا بود 
کــه فکــر کردیــم بایــد ایــن فیلــم را باهــم بســازیم و 
فراتــر از قصــه ای کــه دوســتش داشــتیم انگیزه هــای 
شــخصی پیــدا کردیــم. در خصــوص نقــش آبجــی 
هــم بایــد بگویــم کــه از زمــان طراحــی کار بــه خانم 
ــه نظــرم خــوب  ــودم و ب ــرده ب ــر ک قاســمی پور فک
می رســید کــه ایشــان نقــش آبجــی را بــازی کننــد. 
ایشــان در تمــام مراحــل بــا مــن بودنــد و چیــزی که 
در آبجــی ســاخته شــد نتیجــه یــک پروســه نســبتا 
طوالنــی در دیــدن، انتخــاب و تمریــن، بــرای اجــرا 
بــود. خــودم بســیار از نقــش آبجــی راضــی هســتم 
ــم بســیار  ــم قاســمی پور ه ــه خان ــم ک ــد بگوی و بای

خــوب از عهــده نقــش برآمدنــد.

-نظرات چطور بود؟
*نظــرات گاهــی ممکــن اســت در مــورد ایــن 

ــه  ــم ب ــن االن ه ــن همی ــد. م ــاوت باش ــرا متف اج
معصومــه می گویــم نگــران ایــن تفــاوت در نظرهــا 
ــراد  ــئله اف ــدر مس ــه آنق ــل ک ــن دلی ــه ای ــاش. ب نب
ــوع  ــاوت و متن ــان متف ــا توان یاب ــی ی ــوان ذهن کم ت
اســت کــه ممکــن اســت هــر مخاطبــی بســته بــه 
افــرادی کــه بــا آنهــا مواجــه شــده یــک الگویــی در 
ذهــن داشــته باشــد و احســاس کنــد کــه شــخصیت 
باورپذیــری درســت شــده اســت یــا خیــر. امــا مایــی 
کــه می دانیــم چــه شــخصیتی درســت کردیــم و چــه 
ــه اجــرای درســت  ــم ک ــی داشــتیم مطمئنی الگوهای
ــتیم  ــار داش ــه انتظ ــزی ک ــه چی ــی نســبت ب و دقیق

شــکل گرفتــه اســت.

-خانــم گالب آدینه بازی یکدســت و ماهرانه  ای 
در آبجــی داشــتند و بــه خوبــی نشــان دادنــد کــه بــه 
حکــم مــادر بــودن چگونــه زندگی شــان بــا زندگــی 
فرزندشــان درهــم تنیــده شــده اســت... اساســا فکــر 
ــا بازی هــای دیگــر  ــن نقــش ب ــاوت ای ــد تف می کنی

خانــم آدینــه )در نقــش مــادر( در چیســت؟ 
*بــه قــدرت بــازی خانــم آدینــه ایمان داشــتم. 
نقش هــای مــادری را کــه او تاکنــون ایفــا کــرده بــود 
ــت  ــر دق ــا اگ ــد ام ــاب بوده ان همگــی درخشــان و ن
ــی  ــه اجتماع ــا طبق ــن نقش ه ــتر ای ــد در بیش کنی
کمــی پاییــن اســت و  یــک تنــدی در ریتــم بــازی، 
حرکــت و گفتــار وجــود دارد کــه یــک بخشــی از آن 
ــه می شــود  ــم آدین ــه شــخصیت خان ــوط ب هــم مرب
کــه حــرکات و بیان شــان پرانــرژی و بــا ریتــم 
باالســت. امــا در فیلــم آبجــی قــرار بــود نقــش مــادر 
ــزی دیگــری باشــد. هــم از  قصــه اساســا یــک چی
ــه آن را از  ــا آن زمــان شــبیه ب لحــاظ طبقــه کــه ت
ایشــان کمتــر دیــده بــودم هــم اینکــه مامــان طال به 
دلیــل شــخصیت، پیشــینه و بیمــاری قلبــی اش قــرار 
بــود کــه آرام باشــد و حفــظ ایــن ریتــم در صــدا، بدن 
و حســی کــه از صــورت منتقــل می شــود بــرای مــن 
ــش  ــش محســوب می شــد و نق ــه چال ــم آدین و خان
ــرده  ــه کار را روی پ ــار ک ــرد. هرب ــاوت می ک را متف
می بینــم احســاس می کنــم کــه خانــم آدینــه چقــدر 

ــد. ــا کرده ان ــش را ایف ــن نق ــص ای ــوب و بی نق خ

-فیلــم آبجــی، فیلمــی پــر از بازیگــران مطــرح 
ــن  ــن بازیگــران در اولی ــا ای ــود، همــکاری شــما ب ب
ــت؟  ــه شــکل گرف ــد ســینمایی تان چگون ــم بلن فیل

ــاز  ــم، فیلمس ــم اول ــاخت فیل ــرای س ــن ب *م
و  کوتــاه  فیلم هــای  ســال ها  نبــودم.  عجولــی 
ــا  ــبختانه آنه ــه خوش ــودم ک ــرده ب ــی کار ک ویدئوی
ــه  ــتند. ب ــی داش ــد و موفقیت های ــده بودن ــده ش دی
همیــن دلیــل تاحــدی خیال کســانی کــه قرار بــود با 
مــن کار کننــد راحــت بــود. بــه هرحــال می دانســتند 
کــه اتفــاق بــدی نخواهــد افتــاد. یــک بخشــی از آن 
هــم بــه فیلمنامــه مربــوط می شــد کــه خوشــبختانه 
ــید  ــی می رس ــت هرکس ــه دس ــود ک ــه ای ب فیلمنام
ــر  ــی در و ب ــی خیل دوســتش داشــت و فضــای منف

ــود. ــه نب فیلمنام

-نحــوه انتخــاب بازیگرهــا بــرای شــما بــه چــه 
ــکلی بود؟ ش

ــد انتخــاب نقش هــا  ــم کــه رون ــن را بگوی *ای
ــه  ــال ب ــود. مث ــاده ب ــاق افت ــر اتف ــی قبل ت از خیل
ــودم  ــه ب ــه آ پناهی هــا گفت ــه پانت ایــن شــکل کــه ب
پانــی جــان نقــش عالــی، بــرای تــو هســت و ایــن 
شــخصیت را بــرای تــو می نویســم. یــا بــرای مثــال 
ــا یــک حضــور کــم  آقــای بابــک حمیدیــان هــم ب
ــان داد.  ــی نش ــه خوب ــودش را ب ــذار خ ــی تاثیرگ ول
هربــار سکانســی را کــه بابــک خــودش را می تکانــد 
ــم،  ــد می بین ــازی کن ــه ب ــم آدین ــا خان ــد و ب ــا بیای ت
بــه ایــن نقطــه می رســم کــه بازیگــر خــوب حتــی 
ــه  ــی اش را ب ــکانس توانای ــک تک س ــد در ی می توان
ــازی اش  ــدازه ب ــا و ان ــد و ج ــان ده ــب نش مخاط
ــه  ــم ک ــد بگوی ــد. در کل بای ــدا کن ــی پی ــه خوب را ب
ــن  ــون ای ــد. و چ ــته می ش ــا نوش ــرای آنه ــش ب نق
ــا  ــر ب ــی راحت ت ــت خیل ــود داش ــتان وج ــده و بس ب
را می پذیرفتنــد و در  آن مواجــه می شــدند و آن 
ــد. ــم آبجــی می بینی ــی کــه در فیل آخــر شــد ترکیب

-اطــالق نــام آبجــی بــه عطــی، کــه نــام فیلــم 
هــم وامــدار اوســت، نشــان دهنده تضــادی دراماتیک 
در موقعیــت کاراکتــر اســت. خواهــر بزرگتــری کــه 
ــا  ــرام باشــد ام ــورد توجــه و احت ــه گاه و م ــد تکی بای
واقعیــت ایــن اســت کــه معلولیــت ذهنــی او باعــث 

شــده کــه همــه چیــز بــه گونــه ی دیگــری باشــد… 
دلیــل انتخــاب ایــن نــام بــرای فیلــم چــه بــود؟

*انتخــاب ایــن اســم پیشــنهاد خــود مــن بــود. 
شــاید بــه ایــن ماجرایــی کــه می گوییــد اشــاره دارد. 
ــی  ــد بزرگ ــی نمی توان ــه دالیل ــه ب ــری ک ــه بزرگت ب
کنــد و نیازمنــد دیگــران اســت. خــود ایــن تــک واژه 
و آوا بــرای مــن خوشــایند و جــذاب بــود و نوســتالژی 
و تناقضــی بــا کاراکتــر داشــت. بــه دلیــل اینکــه این 
ــا  ــا آوردن ایــن اســم و صــدا زدنــش ب شــخصیت ب
ایــن کلمــه برتــری و بزرگــی اش را می خواســت جــا 
بینــدازد. ممکــن اســت بعضی هــا بگوینــد چــرا اســم 
فیلــم بــه نــام مــادر نیســت؟ بــه ایــن دلیل کــه دختر 
دغدغــه مــادر بــود پــس بــه نظــرم آمــد که آبجــی را 
کــه یــک کلمــه کوتــاه و خوش آهنگ اســت انتخاب 
کنــم. خیلــی بحــث دربــاره ایــن اســم وجــود داشــت 
ــه  ــی ریش ــه نوع ــن واژه ب ــد ای ــا می گفتن بعضی ه
ــی  ــم آبج ــی می گویی ــا دارد و وقت ــنت های م در س
یــک واژه لمپنــی بــه ذهن مــان می آیــد، امــا بــرای 
ــه بعضــی از  ــود. حتــی ب مــن آبجــی واژه مدرنــی ب
دوســتان می گفتــم تــا بــه حــال شــده کــه  کتــاب 
ــی  ــت را لمپن ــادق هدای ــته ص ــم نوش ــی خان آبج
ــت  ــار اســم صــادق هدای ــون کن ــه، چ ــم؟ ن ادا کنی
ــم را  ــی کــه مخاطــب فیل ــودم وقت ــد ب اســت. معتق
ــد  ــدا می کن ــا پی ــار آن معن ــد اســم آبجــی کن می بین
و آن حــس بــد پــاک می شــود کــه خوشــبختانه بــه 

نظــرم همیــن هــم شــد.

-ایــن فیلــم راه نیافتــن بــه جشــنواره فجر، عدم 
ــای  ــا و کش وقوس ه ــیوع کرون ــی، ش ــران عموم اک
فراوانــی را پشــت ســر گذاشــت تــا باالخــره در خرداد 
۱۴۰۰ در گــروه هنــر و تجربــه بــه روی پــرده رفــت، 

خودتــان ایــن رونــد را چطــور ارزیابــی می کنیــد؟
*از همــان ابتــدا تصمیــم داشــتیم کــه فیلــم را 
در جشــنواره فجــر ســال 9۴ نمایــش دهیــم اما نشــد. 
ایــن خــودش یــک آسیب شناســی جــدی می خواهــد 
ــت.  ــن اس ــی م ــاک زندگ ــای دردن ــزو فصل ه و ج
ــات انتخــاب، زمــان امضــای صــورت  ســال 9۴ هی
جلســه فیلــم آبجــی و ماهــی داوود خیــام را هــم بــه 
لیســت اضافــه کردنــد امــا هرگــز ایــن  ۲ اثــر اعــالم 
نشــدند. یعنــی ایــن کارهــا صــورت جلســه دارنــد که 
بایــد در فجــر 9۴ حضــور می داشــتند امــا بــه دلیــل 
حواشــی کــه آن ســال بــه وجــود آمــد و فشــاری کــه 
از طــرف صداوســیما بــرای وارد کــردن تعــدادی فیلم 
ــچ فیلمــی وارد  ــح داد هی ــر جشــنواره ترجی ــود دبی ب
نشــود و مقابــل آن فیلم هــا هــم ایســتاد. نهایتــا مــا 
از جشــنواره بــاز ماندیــم و ایــن آغــاز ناکامی هــای ما 
بــرای ایــن فیلــم شــد. طبیعتــا هرچقــدر هــم کــه ما 
در ایــن فضــا بگوییــم حضــور در فســتیوال ها مهــم 
نیســت و فقــط ســلیقه چنــد داور در آن دخیــل اســت 
و… امــا بــه هرحــال واقعیــت امــر ایــن اســت کــه 

جشــنواره فیلــم فجــر در سرنوشــت فیلم هــا در ســال 
ــرای همــه  ــذار اســت و ب ســینمایی پیــش رو تاثیرگ
اهمیــت دارد. فیلــم مــا متاســفانه ایــن تریبــون را از 
دســت داد و فکــر می کنــم کــه شــاید پیگیری هــای 
بعــدی هــم بــه دلیــل دلســردی تهیه کننــده و 
ــس  ــداد. پ ــت رخ ن ــزه و جدی ــا انگی ــده ب پخش کنن
از آن فیلــم در جشــنواره جهانــی فجــر نمایــش داده 
شــد، بــه جشــنواره های خارجــی رفــت و جوایــزی را 
دریافــت کــرد. قصــد داشــتیم در همــان حــال و هــوا 
فیلــم را اکــران کنیــم ولــی بــاز هــم بــه بــازی ایــن 
افتادیــم کــه اکــران ســرگروه داشــته باشــیم و مــدام 
ــود.  ــم نمی ش ــم و آن فیل ــن فیل ــار ای ــد کن می گفتن
ــی آورده می شــد  ــاه بهانه های ــرای هــر م خالصــه ب
و مــا از ســال 9۵ بــه ســال 98 رســیدیم و 3-۴ ســال 
را بــه دالیــل گوناگونــی از دســت دادیــم. تــا امــروز 
کــه تصمیــم گرفتیــم کــه فیلــم آبجــی رنــگ پــرده 
را بــه خــود ببینــد و ایــن شــد کــه بــه هنــر و تجربــه 
رســید و  بعــد هــم راهــی اکــران آنالین خواهد شــد.

دلیــل  و  می جــان،  پــروژه  -درخصــوص 
بگوییــد؟ برایمــان  آن  از  کناره گیری تــان 

ــه  *می جــان، ســریال ۴۰ قســمتی بــود کــه ب
نوعــی نوشــتن آن را از ســال 9۶ آغــاز کــردم. ایــن 
ســریال در پاییــز  98 کلیــد خــورد امــا در اســفند مــاه 
ــا شــبکه و  کار متوقــف شــد در نهایــت نتوانســتم ب
تهیه کننــده بــه نتیجــه برســم. بــه ایــن دلیــل کــه 
خیلــی از توافقاتــی کــه بــر ســر اجــرای کار داشــتیم 
ــه لحــاظ  ــر کــرد و مــن احســاس کــردم کار ب تغیی
کیفــی دارد دچــار صدمــه جــدی می شــود. در نهایــت 
هرچــه تــالش کــردم نتوانســتم شــرایط را بــه نفــع 
ــا  ــه کار را ره ــدم ک ــور ش ــم و مجب ــروژه برگردان پ
کنــم. عمــده بچه هــای جلــوی دوربیــن و مجموعــه 
هــم همــراه مــن بیــرون آمدنــد و بــه همکاری شــان 
خاتمــه دادنــد. البتــه حــاال آن کار بــا اســم کلبــه ای 

در مــه، در حــال پخــش شــدن اســت.

-در حــال حاضــر مشــغول انجــام چــه کارهــا و 
ــی هســتید؟ فعالیت های

ــردم و  ــام ک ــول، را تم ــف دزف ــه ال *فیلمنام
تحویــل شــبکه یــک دادم. ایــن اثــر کاری بــود کــه 
آن را بســیار دوســت داشــتم و برایــش بســیار زحمت 
ــه  کشــیدم . زمانبنــدی آن هنــوز مشــخص نشــده ب
ایــن دلیــل کــه پــروژه ســنگینی اســت. کار دیگــری 
ــت  ــرار اس ــم و ق ــون می نویس ــرای تلویزی ــم ب را ه
ــه  ــا بســتگی دارد ب ــام این ه ــا تم ــه بســازم منته ک
اینکــه شــرایط چگونــه پیــش بــرود. از طــرف دیگــر 
بــرای ســینما و شــبکه نمایــش خانگــی هــم در حال 
نوشــتن و رایزنــی هســتم. در کل ایــن روزهــا بیشــتر 
مشــغول نــگارش ام تــا ببینیــم زمــان ســاخت کــدام 

ــود. ــا می ش ــر مهی کار زودت
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