
نیاز ۱۵ میلیارد دالری تهران برای تامین برق!

رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور 
ناجا از روند کاهش متوسط میزان تردد در جاده های کشور 

پس از اعمال محدودیت های جدید کرونایی خبر داد.
سرهنگ احمد شیرانی در این باره اظهار کرد: در حال حاضر 

ترافیک در همه محورهای کشور روان است. 
وی گفت: به استثنای جاده شهداد - نهبندان و خرم آباد - 
پلدختر ، بقیه جاده های اصلی و مواصالتی کشور باز است.سرهنگ 

شیرانی اظهار کرد: متوسط  میزان تردد در جاده های کشور در هفته 
گذشته با توجه به افزایش شهرهای گروه قرمز و نارنجی و گسترش 
بیانگر  که  است  داشته  کاهشی  روند  ترافیکی،  های  محدودیت 
عمل به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در پرهیز از سفر است. 
همچنین الزم است از همکاری مردم در اجرای این طرح تشکر و 

قدردانی داشته باشیم.
صفحه 2

وزیر نیرو در یک گفت و گوی تلویزیونی:

قطعی برق 
ناشی از بی تدبیری نیست!

جفا به زنان حتی در مورد درمان ترک اعتیاد!
نی  نسا ا حیای  ا جمعیت  مدیرکل 
منفی  نگاه  اینکه  بر  تاکید  با   ،۶۰ کنگره 
جای  نبود  و  اعتیاد  دارای  زنان  به  جامعه 
امن، عامل سخت شدن دوران درمان ترک آنان است، 
گفت: در حیطه درمان، در حق زنان معتاد جفا شده 
اینکه میانگین سن  یادآوری  با  است. حسین دژاکام 
اعتیاد زنان ۳۵ سال است، افزود: عوامل متعددی در 
معتاد شدن زنان نقش دارد اما مهمترین آن، تشویق 
گاها  که  است  همسر  جمله  از  نزدیکان  ترغیب  و 
به  را  یا جهت مصرف درمانی، زن  قبلی  نیت  بدون 
مصرف مواد سوق می دهند. هم کالسی، همکار یا 
جمع دوستان از دیگر مواردی است که محفل و مبلغ 

مصرف مواد مخدر عنوان می شود.
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به منظور افزایش رضایت مشترکان؛

تفاهم نامه واگذاری خدمات شرکت گاز استان 
به دفاتر پیشخوان دولت امضاء شد

4
صفحه 6علیرضا فغانی مجددا در فوتبال ایران!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

هنگ 7فر
از »چرا 

آذریزدی؟« تا 
سیطره ادبیات 

دولتی

6ورزش
پوریا فیاضی:

 تیم ملی را
 سه طالقه کرده ام!

هنگ 7فر

چند سالی است روز هجدهم تیرماه هم زمان با روز درگذشت 
مهدی آذریزدی- نویسنده ادبیات کودک و نوجوان - در تقویم 
رسمی کشور به نام روز ادبیات کودکان و نوجوانان نام گذاری 
سوی  از  انتقادهایی  با  این  نام گذاری  هرچند  است.  شده 
نویسندگان این حوزه همراه بود. البته مخاطب این نام گذاری ها 

عموم مردم هستند تا به این موضوع توجه نشان دهند. 

پس از اینکه آلکنو سرمربی تیم ملی والیبال لیست نهایی 
خود برای حضور در المپیک 2020 را اعالم کرد، روی نام 
چند بازیکن از جمله فرهاد قائمی، بردیا سعادت، محمدطاهر 
وادی، امیرحسین اسفندیار و پوریا فیاضی خط قرمز کشید 

که این مسئله حاشیه هایی را به همراه داشت.

کارت بانکی یکپارچه با کارت شناسایی فرهیختگان بازنشستگی 
کشوری طی مراسمی با حضور وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و مدیرعامل بانک 

صادرات ایران رونمایی شد.

ادغام کارت های 
بانکی و شناسایی 

بازنشستگان به همت 
بانک صادرات ایران

سفر ضروری به شرط اخذ مجوز از فرمانداری رئیس قوه قضائیه را 
در بهبود عملکرد قوه یاری می دهیم!

رئیس مجلس تاکید کرد: قوه مقننه و همه نمایندگان مردم به 
ویژه کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی مجلس آمادگی دارد تا 
رئیس قوه قضاییه را در بهبود عملکرد این قوه و پیگیری وظایف 
و مأموریت هایی که در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم بر عهده دارد، 

یاری دهد.
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اشاره  با  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
بر  مبنی  خود  وعده  به  بهداشت  وزارت  اینکه  به 
واکسیناسیون گسترده از اواخر خرداد عمل نکرده 
و این میزان واردات واکسن نیز پاسخگوی نیاز ایران نیست.

همایون سامه یح نماینده مجلس یازدهم درباره وضعیت 
کرونا در کشور و کند بودن روند واکسیناسیون اظهار داشت: 

واقعیت این است که وزارت بهداشت تضمین داده بود که از 
به صورت گسترده شروع  را  واکسیناسیون  ماه  اواخر خرداد 
تعداد زیادی واکسن وارد بخش واکسیناسیون  به  می کند و 
مراکز بهداشت می شود، اما متاسفانه تاکنون که چنین چیزی 

تحقق پیدا نکرده است و علت آن را نمی دانم. 
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میزان واردات واکسن اصال تامین کننده نیست

DONYAYEJAVANANMAG.IR

کارت  با  یکپارچه  بانکی  کارت   
نشستگی  ز با ن  فرهیختگا یی  سا نا ش
ر  حضو با  سمی  ا مر طی  شوری  ک
اجتماعی،  رفاه  و  کار  زیرتعاون،  و
نشستگی  ز با ق  و صند مل  عا یر د م
صادرات  بانک  مدیرعامل  و  شوری  ک

ایران رونمایی شد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
فتتاح  ا با  همزمان  یران،  ا ادرات  ص
داده های  و  اطالعات  مرکز  طرح  و  د
صندوق   )Data  Center (
»روایت خانه  و  کشوری  ازنشستگی  ب
مدیریت  و  تاریخی  اسناد  مرکز  صبا« 
یکپارچه سازی  از  این صندوق،  انش  د
نکی  با رت  کا و  یی  سا شنا رت  ا ک
بانک  توسط  کشوری  ازنشستگان  ب
بازنشستگی  ایران و صندوق  صادرات 

کشوری رونمایی شد.
در این مراسم وزیر تعاون، کار و 
فرآیند  که  این  بیان  با  اجتماعی  فاه  ر
دیجیتال  تحول  و  الکترونیک  ولت  د
به  کشوری  بازنشستگی  صندوق  ر  د
خوبی پیش رفته، تاکید کرد که ارتباط 
مستقیمی بین توسعه دولت الکترونیک 

و مبارزه با فساد وجود دارد. 
استقبال  با  شریعتمداری  حمد  م
و  ایران  بانک صادرات  ز تالش های  ا
حمایت های صورت گرفته برای تسهیل 
بازنشستگان  به  بانکی  خدمات  رائه  ا
نشست  این  در  صندوق،  این  حترم  م
در جمع نمایندگان تشکل های صنفی 
واقعیت  گفت:  کشوری  ازنشستگان  ب
بازنشستگان  مشکالت  که  است  ین  ا
به  باید  و  نیست  مالی  مشکالت  نها  ت
دغدغه های  جمله  از  مشکالت  ایر  س
توجه  نیز  آنها  فرهنگی  و  جتماعی  ا

داشت. 
ارائه  بررسی  نظرات  ضمن  ی  و
شده در این نشست خواستار رسیدگی 
ایجاد  و  بازنشستگان  پیشنهادهای  ه  ب

یک مجموعه پژوهشی برای استفاده از 
ظرفیت کارشناسی و همچنین تجمیع 
تشکل های مختلف بازنشستگان برای 
تمرکز بر ارائه خدمات بهتر به آنها شد 
و اظهار کرد: باید  با ایجاد یک تشکل 
به  دولت  با  بتواند  که  واحد  و  انونی  ق
تحقق  یط  شرا کند،  تعامل  حتی  ا ر
نیازهای بازنشستگان را فراهم کرد.  

ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
در  کارت،  این  از  رونمایی  حاشیه  ر  د
این  گفت:  آن  قابلیت های  خصوص 
شناسایی،  کارت  ز  ا تلفیقی  ارت  ک
منزلت  کارت  و  بانکی  خدمات  ارت  ک
ارائه  سرعت  افزایش  که ضمن  ست  ا
خدمات، مشخصات کامل تری از افراد 
از جمله تصویر صاحب حساب و شماره 
شبا حساب روی آن درج شده و امکان 
احراز هویت فرد و ارائه خدمات بانکی 

را در شعب تسهیل می کند.
حجت اله صیدی افزود: این کارت 
که با هزینه بانک صادرات ایران برای 
صورت  به  ایالم  استان  در  بار  ولین  ا
آزمایشی صادر شد، نتیجه مطلوبی به 
یک  برای  آن  صدور  و  داشت  مراه  ه
میلیون و  2۰۰ هزار بازنشسته صندوق 

در دست اقدام است.
چهار  تداوم  از  همچنین  صیدی 

ن  نشستگا ز با به  ن  ما همز دمت  خ
خبر  کشوری  زنشستگی  با ندوق  ص
ر  هزا  ۳۳ تخصیص  فزود:  ا و  د  ا د
برای  قرض الحسنه  وام  ریال  یلیارد  م
بازنشستگان این صندوق توسط بانک 
 2۰ که  شده  تصویب  ایران  ادرات  ص

میلیارد ریال آن پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین تاکنون بیش 
تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   ١٨ ز  ا
نرخ  با  خانگی  لوازم  خرید  منظور  ه  ب
به  ماهه    ۶۰ اقساط  و  درصد   ١ ۰
پرداخت  صندوق  این  ازنشستگان  ب

شده است. 
ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
وام  ریال  میلیارد  هزار   ٩ رداخت  پ
برای  درصد   2 نرخ  با  رض الحسنه  ق
خرید  برای  صندوق  این  ازنشستگان  ب
از فروشگاه رفاه در قالب طرح »یاری« 
به  شده  ارائه  تسهیالت  دیگر  از  ا  ر
صندوق  ین  ا محترم  نشستگان  ز ا ب

عنوان کرد.
و  شناسایی  کارت  صدور  ی  و
کارت خدمات بانکی با هزینه بانک به 
ارزش بیش از ١٨۰ میلیار ریال برای 
بازنشسته  هزار   2۰۰ و  میلیون  ک  ی
این صندوق را دیگر اقدام مهم بانک 
ارائه  ایران به منظور تسهیل  صادرات 

صندوق  ن  نشستگا ز با به  ت  دما خ
بازنشستگی کشوری عنوان کرد.

مل  عا یر مد سم  ا مر ین  ا ر  د  
با  ی  ر کشو نشستگی  ز با ق  و ند ص
ت  ا ر د صا نک  با ینکه  ا بر  کید  ا ت
صندوق  تژیک  استرا شریک  یران  ا
حمایت  برای  و  کشوری  ازنشستگی  ب
پیش قدم  ه  ر ا همو زنشستگان  با ز  ا
تحول  روند  از  گزارشی  است،  وده  ب
دیجیتال و توسعه خدمات الکترونیک 
به بازنشستگان این صندوق ارائه کرد 
حقوق،  از  کسر  الکترونیکی  صدور  و 
الکترونیکی  خدمات  درگاه  اه اندازی  ر
اپلیکیشن  تولید   ،S ABA SRM
تر  فا د به  خدمات  ری  گذا ا و  ، با ص
لکترونیک  ا له  حوا ایجاد  یشخوان،  پ
و  درمانی  هزینه های  دریافت  رای  ب
و  شناسایی  کارت  کردن  کپارچه  ی
جمله  از  را  بازنشستگان  بانکی  کارت 
اقدامات  این صندوق در حوزه توسعه 
بازنشستگان  به  الکترونیک  دمات  خ

عنوان کرد.
توسعه  همچنین  افتخاری  کبر  ا
ارتباطات الکترونیکی با سایر سازمان ها 
داده  مرکز  توسعه  ذی نفعان،طرح  و 
تاریخی  اسناد  مرکز  توسعه  صندوق، 
نه  ما سا یجاد  ا  ، صبا نه  یت خا روا و 
یکپارچه دریافت و پرداخت الکترونیکی 
خودکار،  صورت حساب  ارسال  انکی،  ب
سیستم  ثبت  آنالین،  غایرت گیری  م
حسابداری از طریق وب سرویس، ثبت 
لحظه ای،  صورت  به  فنی  سیستم  ر  د
تراکنش ها،  و  موجودی  کردن  انیتور  م
به  خاص  اعتبار  تخصیص  و  عریف  ت
پرداختی ها در یک بازه زمانی مشخص، 
کاهش  و  کاربران  اشتباهات  حذف 
اقدمات  دیگر  از  را  اداری  زینه های  ه
خدمات  ارائه  بهبود  برای  شده  نجام  ا
تحول  و  بازنشستگان  به  لکترونیک  ا

دیجیتال در این صندوق برشمرد. 

طی مراسمی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد

ادغام کارت های بانکی و شناسایی بازنشستگان
 به همت بانک صادرات ایران

هماهنگی  شورای  اعالم  طبق 
بانک ها، امروز پنج شنبه تمامی بانک ها 

تعطیل هستند.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
خبرگزاری  از  نقل  به  ایران  ادرات  ص
در  بانک ها  هماهنگی  شورای  یسنا،  ا
اطالعیه ای بیان کرد که طبق مصوبه 
بر  مبنی  وزیران  هیئت   ١۶/۴/١ ۴۰۰
تعطیلی تمامی دستگاه های اجرایی در 

ماه  پایان مرداد  تا  پنج شنبه  روزهای 
اعالم می شود:

ستاد  و  صف  واحدهای  مامی  ت
مذکور   مصوبه  استناد  به  نیز  انک ها  ب
در روز پنج شنبه ١۷/۴/١۴۰۰ تعطیل 
محترم  مسئولین  از  بنابراین،  ست  ا
شعب بانک ها تقاضا می شود که نسبت 
تمامی  پشتیبانی  و  گذاری  پول  ه  ب
تا  کنند  اقدام  خودپرداز  ستگاه های  د

عزیز  هموطنان  بانکی  امور  انجام  ر  د
خللی وارد نشود.

در ادامه اطالعیه شورای هماهنگی 
مشتریان  و  هموطنان  ز   ا انک ها  ب
خدمات  از  تا  است  شده  رخواست  د

غیرحضوری بانک ها استفاده کنند.
ی  ا ر شو ن  ا بیر د  ، مچنین ه
هماهنگی استان ها باید در این خصوص 
هماهنگی الزم را با استانداران داشته 

اشند. ب
امروز  تصویب  با  که  است  گفتی 
هیات وزیران، با توجه به کمبود برق در 
هفته جاری و ضرورت تأمین برق مورد 
نیاز بخش های ضروری کشور از جمله 
سازمان های  و  ادارات  خانگی،  خش  ب
تا  کشور  سراسر  و  تهران  در  ولتی  د
پایان مرداد ماه، در روزهای پنجشنبه 

تعطیل خواهند بود.

 بانک ها امروز پنج شنبه تعطیل هستند

صفحه ۳
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
میزان واردات واکسن اصال تامین کننده نیست

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه وزارت بهداشت 
به وعده خود مبنی بر واکسیناسیون گسترده از اواخر خرداد عمل نکرده و 

این میزان واردات واکسن نیز پاسخگوی نیاز ایران نیست.
در  کرونا  درباره وضعیت  یازدهم  مجلس  نماینده  سامه یح  همایون 
کشور و کند بودن روند واکسیناسیون اظهار داشت: واقعیت این است که 
وزارت بهداشت تضمین داده بود که از اواخر خرداد ماه واکسیناسیون را 
به صورت گسترده شروع می کند و به تعداد زیادی واکسن وارد بخش 
واکسیناسیون مراکز بهداشت می شود، اما متاسفانه تاکنون که چنین چیزی 

تحقق پیدا نکرده است و علت آن را نمی دانم. 
وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام در حال حاضر ماهی دو و نیم 
میلیون دوز واکسن تولید می کند و در اختیار وزارت بهداشت قرار می دهد 
اما با وجود مجوز استفاده از این واکسن نمی دانم چرا هنوز واکسیناسیون 

آن شروع نشده است. 
عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره نظارت کمیسیون بهداشت 
بر روند واکسیناسیون بیان داشت: با مسئوالن وزارت بهداشت صحبت 
که  چیزی  آن  است.  خوانده شده  بهداشت  کمیسیون  در  آن  گزارش  و 
صحبت شده این است که برکت در حال تولید و بودجه ریالی آن تامین 
شده و واکسن در اختیار مردم قرار داده می شود. البته صحبت هایی نیز 
در مورد فروش واکسن در داروخانه ها وجود دارد که مخالفت هایی در این 
مورد در کمیسیون وجود دارد. البته جواب کمیسیون هنوز اعالم نشده که 
مخالف است یا نه؛ اما خیلی از اعضای کمیسیون با آن مخالف و البته 

تعداد اندکی نیز موافق هستند. 
خارجی  واکسن  واردات  افزایش  برای  دولت  بر  فشار  درباره  ی  و
مقداری  باید  ما  واکسن  واردات  مورد  در  کرد:  تصریح  آن  بر  نظارت  و 
واقع نگر باشیم، در حال حاضر نمی توانیم واکسنی را از خارج تامین کنیم 
که علت های مختلفی دارد اما به دلیل ضعف کار وزارت بهداشت نیست. 
شاید به صورت محدود تعدادی واکسن وارد ایران شود، اما آن چیزی که 
ایران احتیاج دارد، نیست. این میزان واکسنی که از طریق واردات انجام 
می شود، اصال به جایی نخواهد رسید و نمی تواند گوشه کوچکی از نیاز 
واکسن کشور را پر کند. ایران نیاز به بیش از ١۰۰ میلیون دوز واکسن 
دارد و آنچه که ما به آن چشم دوخته ایم تولیدات واکسن داخلی چه برکت 

و یا پاستور است که جواب بالینی آن ها آمده است. 
بیان  داخلی  واکسن  تولیدات  میزان  نبودن  کافی  درباره  یح  امه  س
کرد: آن چیزی که درباره واکسن برکت دیده ام این است که به سرعت 
کار در حال پیشرفت است، دستگاه و لوازم آن برای تولید ١۰ میلیون دوز 
خریداری شده است اما اینکه چرا یک بخشی از آن خراب شده، نمی دانم؛ 
چرا اینکه به صورت گسترده استفاده نمی شود؟ نمی دانم؛ چرا اینکه گفته 
بودند سه میلیون دوز اما اکنون می گویند دو و نیم میلیون دوز و اینکه آیا 
هست یا نیست را نیز نمی دانم. اما از نزدیک کارخانه تولید برکت را دیدم 

که اگر راه اندازی شود جوابگوی کشور است. 
وی درباره ادعای کوبا مبنی بر اینکه با ایران واکسن مشترکی نداشته 
و تنها تعدادی واکسن برای انجام تست بالینی به ایران داده است، گفت: 
اگر واقعًا درست باشد کسانی که مدعی بوده اند باید پاسخگو و محاکمه 
شوند؛ هر کسی در این زمینه بخواهد از روی صالح یا به هر دلیل دیگری 
دروغ بگوید، باید جوابگو باشد. ما نمی توانیم فقط با دروغ گفتن به مردم، 
آن ها را امیدوار کنیم. آن چیزی که به ما گفتند این است که ما به صورت 

مشترک با کوبا در حال ساخت واکسن کرونا هستیم.

سن تمایل به ازدواج در جوانان باال رفته است
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در حال حاضر 
سن تمایل به ازدواج در جوانان باال رفته است یعنی جوانان اعالم می کنند حتی اگر 
شرایط شان از نظر اقتصادی و مسکن و ... فراهم باشد در پسران سن ازدواج ۳۰ 
سال مطرح شده است و دختران میانگین تقریبا 2۷ سال را مناسب ازدواج می دانند.

محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
درباره افزایش سن ازدواج در بین جوانان گفت: براساس پایشی که از جوانان صورت 
گرفته در حال حاضر سن تمایل به ازدواج در جوانان باال رفته است، یعنی حتی اگر 
شرایط شان از نظر اقتصادی و مسکن و ... فراهم باشد در پسران سن ازدواج ۳۰ 
سال مطرح شده است و دختران میانگین تقریبا 2۷ سال را مناسب ازدواج می دانند. 
وی ادامه داد: بنابراین در این بخش عالوه بر همه اقداماتی که برای تشویق 
جوانان به ازدواج انجام می دهیم، اگر می خواهیم سن ازدواج کاهش پیدا کند باید 
فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه صورت بگیرد و آموزش و پرورش می تواند 

این فرهنگ را ایجاد کند.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اقداماتی که 
در طرح سرباز مهارت صورت گرفته است، گفت: در پادگان ها آموزش های مهارت 
زندگی به جوانان داده می شود. برآورد و پایشی که از این آموزش ها انجام شده 
است، نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد سربازانی که این دوره را طی می کنند، 

اعالم کرده اند که برای ازدواج انگیزه پیدا کرده اند. 
تندگویان تصریح کرد: در بررسی هایی که از این سربازان صورت گرفته آنها 
اعالم کرده اند که با گذراندن این آموزش ها متوجه شده اند که اصل ازدواج چیست 
و می گویند؛ می توانیم با یک سری اقدامات هم معیشت مان را اصالح کنیم و هم 

رابطه مان را با جنس مقابل در قالب ازدواج داشته باشیم. 
وی ادامه داد: اگر این آموزش ها در مدارس برای همه افراد یعنی هم دختران 
و هم پسران ارائه داده شود، می تواند بسیار موثر باشد. شاید یکی از موضوعاتی که 
باعث کاهش سن ازدواج می شود این است که فضای واقعی زندگی برای بچه های 
ما متصور شود و بدانند که زندگی مشترک با ارتباط مشترک با جنس مخالف بسیار 
متفاوت است. همچنین براساس آموزش هایی که به آنها ارائه می شود احساس 
کنند که توانایی این را دارند که در کنار تسهیالتی که به آنها برای تشکیل زندگی 

و ازدواج داده می شود، زندگی مشترک تشکیل دهند.

سفر ضروری به شرط اخذ مجوز از فرمانداری
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از روند کاهش متوسط 
میزان تردد در جاده های کشور پس از اعمال محدودیت های جدید کرونایی خبر داد.

سرهنگ احمد شیرانی در این باره اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در همه 
محورهای کشور روان است. 

وی گفت: به استثنای جاده شهداد - نهبندان و خرم آباد - پلدختر ، بقیه جاده 
های اصلی و مواصالتی کشور باز است.سرهنگ شیرانی اظهار کرد: متوسط  میزان 
تردد در جاده های کشور در هفته گذشته با توجه به افزایش شهرهای گروه قرمز 
و نارنجی و گسترش محدودیت های ترافیکی، روند کاهشی داشته است که بیانگر 
عمل به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در پرهیز از سفر است. همچنین الزم است 

از همکاری مردم در اجرای این طرح تشکر و قدردانی داشته باشیم.
وی گفت: ورود خودروها با پالک غیربومی و خروج خودروها با پالک بومی 
به شهرهای گروه قرمز و نارنجی ممنوع است و محدودیت تردد شبانه از ساعت 22 

تا ۳ بامداد کماکان ادامه خواهد داشت.
شیرانی افزود: ناوگان حمل بار و مسافر از این محدودیتها مستثنی هستند. 
همچنین استان تهران و البرز بصورت یکپارچه دیده شده و تردد خودروهای متعلق 

به این دو استان تا آخرین حوزه استانی مجاز است.
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا اظهار کرد: کنترل 
ترددها در جاده ها و شهرها توسط دوربینهای مکانیزه ثبت تخلف و تیمهای استقراری 
و گشتی پلیس انجام می گیرد. هموطنان در صورت نیاز به سفر ضروری با خودرو 
شخصی در این شرایط می توانند نسبت به اخذ مجوز از فرمانداری شهرها اقدام کنند.

یک فعال مدنی مطرح کرد؛

جفا به زنان حتی در مورد درمان ترک اعتیاد!
تنظیم: نشمیل رستمی

مدیرکل جمعیت احیای 
اینکه  بر  تاکید  با  نسانی کنگره ۶۰،  ا
نگاه منفی جامعه به زنان دارای اعتیاد 
و نبود جای امن، عامل سخت شدن 
دوران درمان ترک آنان است، گفت: 
در حیطه درمان، در حق زنان معتاد 

جفا شده است.
اینکه  با یادآوری  حسین دژاکام 
سال   ۳۵ زنان  اعتیاد  سن  یانگین  م
است، افزود: عوامل متعددی در معتاد 
مهمترین  اما  دارد  نقش  زنان  شدن 
از  نزدیکان  ترغیب  و  تشویق  ن،  آ
جمله همسر است که گاها بدون نیت 
قبلی یا جهت مصرف درمانی، زن را 
به مصرف مواد سوق می دهند. هم 
از  دوستان  جمع  یا  همکار  کالسی، 
دیگر مواردی است که محفل و مبلغ 

مصرف مواد مخدر عنوان می شود.
انسانی  احیای  جمعیت  دیرکل  م
کنگره ۶۰، با تاکید بر اینکه نخستین 
عامل پیشگیری از اعتیاد، درمان آن 
مورد  در  چنانچه  داد:  توضیح  ست،  ا
کرونا،  ویروس  شیوع  از  یشگیری  پ
واکسن زدن و رعایت پروتکل های 
بهداشتی و قرنطینه بهترین راه است 
انتقال  گفت  باید  هم  اعتیاد  مور  ر  د
به  کننده  افراد مصرف  طریق  از  ن  آ
دیگران است. پس باید چه در مورد 
زنان و چه مردان مصرف کننده مواد، 

درمان را جدی گرفت.
طورکلی  به  اما  داد:  ادامه  ی  و
بیجا  معتادان  که  نظر گرفت  در  اید  ب
شده)متجاهر(، یک تا یک و نیم درصد 
جامعه معتادان نزدیک به سه میلیونی 
را در برمی گیرند و ٩٨ درصد سایر 
مصرف کنندگان افرادی دارای شغل 
و زندگی هستند که در این میان، زنان 
هم هستند که دارای همسر و فرزند 
هستند یا از قشر دانشجو یا محصل یا 
غیره هستند و اما متاسفانه در فرهنگ 
زن  یک  مشاهده  محض  به  امعه  ج
بیداد  به آن  نگاه منفی نسبت  معتاد، 
به  مختلف  های  برچسب  و  کند  می 

او می چسبانند.

دژاکام تاکید کرد: با این وصف، 
کار ترک اعتیاد این افراد بسیار سخت 
تر می شود. در واقع نگاه منفی جامعه 
دوران  شدن  سخت  عامل  زنان  ه  ب

ترک مواد مخدر آنان می شود.
به گفته مدیرکل جمعیت احیای 
انسانی کنگره ۶۰، مشکل دیگری که 
در مسیر درمان زنان معتاد قرار دارد، 
نبود جای امن برای این افراد است.

وی با بیان اینکه در مورد درمان، 
است،  شده  جفا  معتاد  زنان  حق  ر  د
زنان،  اعتیاد  درمان  برای  ادآور شد:  ی
نیازمند یک مکانی امن هستیم که اگر 
خانمی دارای همسر و فرزند اما درگیر 
درمان  برای  امن  جایی  است  عتیاد  ا
داشته باشد زیرا زنان نمی توانند در 
مراکزی مردانه به درمان بپردازند و با 
این نگاه منفی نسبت به زنان مصرف 

کننده مواد فاجعه ایجاد می شود.
اکنون  اینکه  بر  تاکید  با  دژاکام 
مرکز   ۷۰ از  بیش   ،۶۰ کنگره  ر  د
برای مردان داریم اما برای زنان تنها 
توانستیم پنج مرکز ایجاد کنیم که دو 
مرکز در تهران، یک مرکز در مشهد، 
یک مرکز در اصفهان و یکی هم در 

شیروان داریم.
مراکز  مشکل  شد:  یادآور  ی  و
زنان این است که همه پرسنل درمانی 

آن زن نیستند و گاه راهنماها از آقایان 
هستند که امیدواریم بتوانیم این مراکز 
را به سمت زنانه شدن کامل ببریم تا 
معتاد  زنان  درمان  برای  امنی  کان  م
باشد و نه دیگر برچسب بخورند و نه 

انگشت نما شوند.
اینکه  بیان  با  مدنی  فعال  ین  ا
از  را  مواد  کننده،  مصرف  زنان  کثر  ا
طریق نزدیکان تهیه می کنند، اظهار 
آن  اجتماعی  پیامدهای  اما  اشت:  د
تعداد از زنانی که اقدام به تهیه مواد 
گردند  می  ساقی  دنبال  و  کنند  ی  م
ناگواری  اخالقی  مسایل  و  تر  غرنج  ب

را به دنبال دارد.
باور که یک زن  این  با رد  وی 
اعتیاد  به  را  زیادی  افراد  تعداد  معتاد 
این  گفت:  صراحت  به  کشاند،  ی  م
همه  که  است  غلطی  باور  و  حرف 
یک  همان  سنگ  با  را  معتاد  نان  ز
شده)متجاهر(  بیجا  معتادان  رصد  د
نگاه سالمی نیست چرا  می سنجد و 
که تصور می کند تمامی زنان مصرف 
کننده با هر کسی برخورد دارند آنان 

را معتاد می کنند.  
دژاکام با تاکید بر اینکه زنان به 
طور معمول اعتیاد خود را پنهان می 
دیگران  به  انتقال  عامل  پس  نند  ک
طول  مورد  در  شوند،  نمی  حسوب  م

درمان ترک اعتیاد تصریح کرد: زمان 
درمان ترک اعتیاد بین مردان با زنان 
ماه   ١۰ حداقل  و  کند  نمی  فاوتی  ت
زمان برای درمان این افراد نیاز است.

وی نسبت به تبلیغات هایی که 
عنوان می کنند درمان اعتیاد در سه 
ماه هشدار داد و گفت: درمان عبارت 
است اینکه یک فرد هروئینی درمان 
شده اگر وارد البراتوار هروئین سازی 
اگر  تریاک،  شده  درمان  یا  شد  هم 
وارد مرزعه خشخاش هم شد وسوسه 
ترک  گول  شهروندان  پس  شود.  ن
چراکه  نخورند  را  مدت  کوتاه  عتیاد  ا

آن ترک است نه درمان کامل.
کرد:  تاکید   ۶۰ کنگره  ییس  ر
بیش  نشود  انجام  کامل  درمان  گر  ا
به چرخه مصرف  افراد  ٩۰ درصد  ز  ا

بازمی گردند.
دژاکام توصیه کرد: باید صورت 
بشکافیم  مردم  برای  را  اعتیاد  مساله 
بگوییم که چه کاری می  آنان  به  و 
خواهیم انجام دهیم و چه مساله ای 
تواند  می  امر  همین  کنیم؛  حل  ا  ر
از  باید  باشد.  پیشگیری  زرگترین  ب
و  کرد  پرهیز  کلی  های  حرف  یان  ب
روحی  درمان  چه  که  گفت  مردم  ه  ب
و روانی و جسمی برای معتادان می 

خواهیم انجام دهیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس تشریح کرد؛
شرط ارائه دروس عملی دانشجویان در ترم تابستان

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس گفت: اگر وضعیت پیک پنجم کرونا 
بهبود یابد، کالس های عملی عقب افتاده دانشجویان در تابستان برگزار خواهد شد.

دکتر محمدرضا کلباسی، با بیان اینکه بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه تربیت 
مدرس، کالس ها از دوم اسفند سال گذشته آغاز شد و سوم تیر ماه به پایان رسید، تاکید 
کرد: در دانشگاه تربیت مدرس یک سری دروس ارائه شده خاص این دانشگاه است 
و در دانشگاه های دیگر ارائه نمی شود.  امتحانات این دروس که »دروس مدرسی« نام 
دارند، در خارج از بازه زمانی برگزاری سایر امتحانات برگزار می شود. به نحوی که در ابتدا 
امتحانات دروس مدرسی و سپس امتحانات دروس اصلی باقی رشته ها برگزار می شود. 
وی در این رابطه ادامه داد: امتحانات دروس تخصصی اصلی تا 2۴ تیر ماه 
ادامه خواهد داشت. دکتر کلباسی در خصوص برنامه های این دانشگاه در تابستان 
جاری گفت: به واسطه شیوع کرونا، برخی دروس عملی دانشجویان برگزار نشد، البته 
ما یک سری دروس عملی را قبل از پیک کرونا برگزار کردیم. اجرایی کردن دروس 
عملی باقی مانده نیز به صورت تدریجی انجام می شود یعنی در هر الیه یک تعداد 
مشخصی دانشجو دروس عملی خود را می گذارنند. این برنامه ها گاهی به دلیل همزمانی 

با پیک کرونا متوقف می شد. 
وی ادامه داد: بنا به برنامه ریزی های قبلی دانشگاه،  قرار بر این بود که برنامه های 
تابستان ما از 2۵ تیر تا 2۵ شهریور ماه برای دانشجویانی که دروس عملی خود را 
نگذرانده اند، برگزار شود تا دوره  تحصیل این دانشجویان کامل شود و سپس در فاز 
پژوهش، پایان نامه ها و رساله های خود را ارائه دهند. ولی کرونا، فعال برنامه ما را به 
حالت تعلیق درآورده و شیوع موج پنجم در تهران و قرار گرفتن در وضعیت قرمز، 
برنامه ریزی تابستان ما را با ابهام مواجه کرده است. بر این اساس، اگر تا 2۵ تیر، 
شرایط کرونا بهبود یابد، ما دروس عملی تابستان را برگزار میکنیم ولی اگر شرایط 
همچنان به صورت قرمز تداوم یابد، کالس های عملی تابستان برگزار نخواهد شد. 

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به دروس عملی دانشجویان در ترم 
آتی افزود: اقدامی که ما در دانشگاه تربیت مدرس انجام داده ایم و شاید دانشگاه های دیگر در 
مقطع تحصیالت تکمیلی انجام نداده باشند، این است که برای واحدهای عملی دروس، کد 
جداگانه در نظر گرفته ایم و از خود درس جدا کرده ایم. به این ترتیب به دانشجو کمک شد 
که بتواند دوره های تئوری خود را بگذارند و واحد عملی را وقتی فرصت پیدا کرد، بگذراند 
تا در نهایت مجموع این نمرات در کارنامه دانشجو قرار گیرد. وی ادامه داد: چنین اقدامی 
در ترم آتی نیز ادامه دارد.دگتر کلباسی بازگشایی دانشگاه تربیت مدرس در پاییز پیش رو را 
منوط به ابالغیه وزارت علوم دانست و گفت: در مورد بازگشت دانشجویان به دانشگاه و نحوه 

برگزاری کالس ها، ما به نحوی عمل میکنیم که وزارت علوم اعالم کند.

بنیادملی  گرنت  دریافت  به  موفق  الزهرا  دانشگاه  دانش آموخته 
علوم آمریکا شد

لهه حسینی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد و دکتری علم اطالعات  ا
با عنوان  آمریکا  بنیاد ملی علوم  آموزشی  به دریافت گرنت  الزهرا موفق  دانشگاه 
»پژوهش مشارکتی: پویایی اجتماعی انتقال دانش از طریق نشر و راهنمایی علمی« شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه الزهرا، این گرنت برای برگزاری رایگان دو 
هفته ای مدرسه ای تابستانه و به ۵۷ متقاضی منتخب از بین 2٨٩ درخواست اهدا 

شده و توسط دانشگاه سیراکیوس )Syracuse University( میزبانی می شود.
این گرنت آموزشی با مشارکت بنیاد ملی علوم آمریکا )NSF( و اتحادیه آکادمیک 
 )summer School( برای برگزاری آنالین مدرسه ای تابستانه )ADSA( علم داده

موسوم به S۴ درحوزه Science of science در نظر گرفته شده است.
موضوعات آموزشی این دوره، مباحث مرتبط با علم سنجی مانند کشف محاسباتی 
دانش، سوءرفتارهای پژوهشی، صداقت و امانت در پژوهش، مشکالت و فرصت های 
داوری های علمی، تحلیل های دسترسی آزاد، اقتصاد علم و سیاست های علمی با استفاده 
از تکنیک هایی مانند یادگیری ماشینی، تحلیل شبکه، مصورسازی و اقتصادسنجی است.

همه  انگیزه نامه  و  رزومه  بررسی  از  پس  مشارکتی  پژوهش  گرنت  رندگان  ب
با وابستگی  انتخاب شده اند که در میان آن ها، منتخبان  متقاضیان، توسط داوران 

سازمانی آمریکایی، هزار دالر نیز دریافت خواهند کرد.

دستگیری زورگیران خشن اتوبان کرج - قزوین
به دنبال انتشار ویدیوی زورگیری از سرنشینان یک دستگاه خودروی 
از دستگیری  ناجا  رسانی  اطالع  قزوین، مرکز  اتوبان کرج  در  ژو 2۰۶  پ

عامالن این زورگیری خبر داد.
در ساعات اخیر ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن 
دو جوان موتور سوار با تهدید سالح و ضرب و شتم در حال زورگیری 
از سرنشینان یک دستگاه سواری پژو 2۰۶ هستند. انتشار این ویدیو که 
با بازخوردهای بسیاری در فضای مجازی روبه رو شده است، واکنش 
پلیس را نیز درپی داشت و مرکز اطالع رسانی پلیس از دستگیری این 

افراد خبر داد.
برابر اعالم پلیس این افراد عصر روز پنج شنبه در اتوبان کرج قزوین 
اقدام به زورگیری از یک دستگاه خودرو 2۰۶ کرده بودند و در پی آن نیز 
بالفاصله طرح مهار و ایست و بازرسی به اجرا درآمده و ماموران متوجه 

شدند که این افراد به سمت تهران متواری شده اند.  
در ادامه رسیدگی به این پرونده عوامل کالنتری یوسف آباد نسبت 
به شناسایی این افراد اقدام و در عملیاتی که روز گذشته به اجرا درآمد 

آنان را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
درحال حاضر تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و جزئیات و اخبار 

بیشتر از سوی پلیس اطالع رسانی خواهد شد.

جیب بر مسافران BRT دستگیر شد
ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ یک جیب بر حرفه ای را که اقدام 

به سرقت از مسافران اتوبوس ها کرده بود، دستگیر کردند.
با سرقت  مبارزه  برای  را  آگاهی طرحی  پلیس  ماموران  قبل  مدتی 
و جیب بری در اتوبوس های BRT به مرحله اجرا درآوردند که درپی آن 
ماموران به فردی با ظاهر ژولیده در مسیر اتوبوس های تندروی خیابان 

ولیعصر مشکوک شدند.
در ادامه تیم ماموران نامحسوس پلیس آگاهی این فرد را تحت نظر 
قرار گرفته و متوجه شدند که متهم قصد سرقت از مسافران اتوبوس ها را 
داشته  و منتظر فرصتی مناسب است که با شلوغی نقشه خود را اجرایی 

کند که در همین راستا این فرد را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند 
که در جریان بازرسی از این فرد سه دستگاه گوشی تلفن همراه را از وی 

کشف کردند.
با کشقف تلفن های همراه مسروقه این فرد تحت بازجویی قرار گرفته  
ودر شرایطی که چاره ای جز اعتراف نداشت به سرقت ۳١ دستگاه تلفن 

همراه از مسافران اتوبوس های BRT در تهران اعتراف کرد.
مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر اعالم 
کرد که برای این فرد که سابقه دار هم هست، پرونده ای تشکیل شده و 

برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شده است.

تصادف مرگبار در گیشا 
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ از مرگ یک عابر پیاده و مصدومیت یک پاکبان درپی وقوع دو 

حادثه رانندگی در پایتخت خبر داد.
سرهنگ علی همه خانی، درباره حوادث رانندگی رخ داده طی ساعات 
اخیر در پایتخت گفت: حوالی ساعت ٨:2۰ صبح روز جمعه یک  دستگاه 
سواری آریو که در حال حرکت در مسیر جنوب به شمال کوی نصر در 
محله گیشا بود، در محدوده خیابان سی و دوم با یک عابر پیاده برخورد 
را  پیاده  عابر  مرگ  اورژانس  عوامل  حادثه  این  درپی  متاسفانه  که  کرد 

تایید و اعالم کردند.  
وی علت این حادثه را عدم توجه به جلو از سوی راننده آریو اعالم 
کرد و گفت: ماموران پلیس راهور پس از روانسازی ترافیک و بازگشایی 

مسیر به ماموریت خود در این محل خاتمه دادند.  
همه خانی از برخورد یک دستگاه وانت بار  با پاکبان در حال کار نیز 
خبر داد و گفت: این حادثه در حوالی ساعت ۴:۵١ صبح جمعه رخ داد و 
در جریان آن وانت باری که در حال حرکت در بزرگراه امام علی )ع( بود 
در محدوده رمپ عزیزی با پاکبانی که در حال نظافت محل بود، برخورد 

کرد که این حادثه منجر به مصدومیت این پاکبان شد.
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  آموزش  عاون  م
تهران بزرگ علت این حادثه را عدم توجه به جلو از سوی راننده وانت 
اعالم کرد و گفت: تمام حواس رانندگان درحین رانندگی باید معطوف 

به رانندگی باشد.
نیز  احمد  آل  بزرگراه جالل  در  موتورسیکلت  واژگونی یک  از  وی 
خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت ٩ صبح جمعه رخ داد و یک دستگاه 
موتورسیکلت که با سرعت زیاد مشغول تردد در  مسیر  این بزرگراه بود 
به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه از مسیر خارج شده و پس از 
برخورد با زمین  متوقف شد. درپی این حادثه راکب از ناحیه گردن به شدت 

مصدوم شد که با حضور عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
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با ترفندهای مفید گوگل آشنا شوید.
در زیر لیستی از ترفندهای برتر گوگل که بسیاری از افراد از آن استفاده می کنند و 

نمی دانند آمده است.
پیدا کردن آب و هوا و فیلم

برای دیدن شرایط فعلی آب و هوا یا سالن های نمایش فیلم در یک منطقه خاص، 
»weather” یا »movies” را نوشته و به دنبال آن کد پستی یا شهر و ایالت مورد نظر 
 Salt Lake ٨۴١۰١ شرایط جوی کنونیweather را تایپ کنید. به عنوان مثال تایپ
City ایالت یوتا را برای شما نمایش می دهد. با تایپ کردن ٨۴١۰١movies لینکی 

برای زمان نمایش فیلم های آن منطقه به شما ارائه می شود.
)Definitions( تعاریف

با تایپ کردن تعریف )Definitions( به دنبال کلمه ای که می خواهید تعریف آن را 
 bravura بدانید، تعریف کلمه برای شما نمایش داده می شود. به عنوان مثال، تایپ کردن

define تعریف کلمه شجاعت را نشان می دهد.
نقشه های محلی و جستجو

از Google Maps دیدن کنید، منطقه ای را که می خواهید جستجو کنید و کلمه 
 restaurant کلیدی مکانی را که می خواهید پیدا کنید را بنویسید. به عنوان مثال ، تایپ

رستوران های منطقه را نمایش می دهد.
شماره تلفن را جستجو کنید

یک شماره تلفن کامل با کد منطقه وارد کنید تا نام و آدرس مرتبط با آن شماره 
تلفن نمایش داده شود.

پرواز و بسته های هواپیمایی را پیگیری کنید
خطوط هوایی و شماره پرواز را وارد کنید تا وضعیت پرواز هواپیمایی و زمان رسیدن 
آن نمایش داده شود. به عنوان مثال ١2۳delta  را تایپ کنید تا در صورت موجود بودن این 
پرواز، اطالعات آن نمایش داده شود. اگر شماره پیگیری UPS ، FedEx یا USPS را 
وارد کنید، Google می تواند یک لینک مستقیم به اطالعات برای ردیابی بسته را بدهد.

ترجمه کردن
 Google Language ترجمه متن و یا یک صفحه وب کامل را با استفاده از

Tools جستجو کنید.
صفحات مرتبط با شما

با تایپ کردن link: followed by your URL ببینید چه صفحات وب دیگری 
link: https: // به وب سایت یا وبالگ شما پیوند می دهد. به عنوان مثال تایپ کردن

 Computer به  دهنده  پیوند  صفحات  تمام   www.computerhope.com
Hope را نشان می دهد.

فقط نتایج PDF را پیدا کنید
FileType را برای نمایش نتایجی که فقط با یک نوع پرونده خاص مطابقت دارند 
به جستجویتان اضافه کنید. به عنوان مثال اگر می خواهید فقط نتایج PDF نمایش داده 

 fileType: pdf شود، نوع
ماشین حساب

با تایپ کردن یک مسئله ریاضی در جستجو از موتور جستجوی گوگل به عنوان 
یک ماشین حساب استفاده کنید. به عنوان مثال تایپ ١۰۰ + 2۰۰ نتایج را به صورت ۳۰۰ 

نشان می دهد.
)Stocks( سهام

با تایپ نماد سهام در گوگل به سرعت به قیمت پیشنهادی سهام، نمودار و پیوندهای 
مربوطه دسترسی پیدا کنید. به عنوان مثال تایپ msft اطالعات سهام مایکروسافت را 

نمایش می دهد.
جستجوی خود را برای یک مطابقت دقیق گروه بندی کنید

برای مطابقت دقیق در جستجوی پرسش خود، کلماتی را که می خواهید به عنوان یک 
مطابقت دقیق پیدا کند را بین عالمت نقل قول قرار دهید. به عنوان مثال اگر در جست وجوی 
computer help هستید، اگر جستجو را با نقل قول مانند »computer help” احاطه 

کرده باشید، نتایج بهتری به دست می آید.
حذف کلمات کلیدی از جستجو

اگر نتایج شما دارای کلمات کلیدی هستند که به دنبال آنها نیستید، از عالمت منفی 
استفاده کنید. به عنوان مثال اگر به دنبال computer help هستید، اما نمی خواهید 
 ”windows -”computer help ،داشته باشید ”Windows« صفحاتی حاوی

را تایپ کنید.

رئیس مجلس تاکید کرد: قوه مقننه و همه 
تخصصی  کمیسیون  ویژه  به  مردم  مایندگان  ن
حقوقی و قضایی مجلس آمادگی دارد تا رئیس 
قوه قضاییه را در بهبود عملکرد این قوه و پیگیری 
وظایف و مأموریت هایی که در راستای تسهیل 
خدمت رسانی به مردم بر عهده دارد، یاری دهد.

شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  حمدباقر  م
اسالمی صبح روز پنجشنبه گذشته با حضور در 
دفتر حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای، 

با وی دیدار و گفت وگو کرد.
تبریک  با  اسالمی  شورای  مجلس  ئیس  ر
مجدد انتصاب محسنی اژه ای از سوی مقام معظم 
رهبری، برای رئیس قوه قضائیه در ایفای این 

مسئولیت مهم آرزوی موفقیت کرد.
قالیباف با ابراز خرسندی از انتصاب محسنی 
به  نسبت  که  شناختی  با  کرد:  تصریح  ژه ای  ا
شخصیت، توانمندی و سوابق مدیریتی جنابعالی 
در حوزه قضائی دارم مطمئنم مسیر تحول و تعالی 

قوه قضاییه با شتاب بیشتری ادامه می یابد.
قوه  که  کرد  نشان  خاطر  مجلس  ئیس  ر
مقننه و همه نمایندگان مردم به ویژه کمیسیون 
تخصصی حقوقی و قضایی مجلس آمادگی دارد 
این  بهبود عملکرد  در  را  قوه قضاییه  رئیس  ا  ت
قوه و پیگیری وظایف و مأموریت هایی که در 
راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم بر عهده 

دارد، یاری دهد.

رئیس قوه قضاییه نیز با تشکر از ابراز محبت 
و حضور رئیس مجلس در آیین معارفه خود، تأکید 
کرد: قوه قضاییه با قدرت در مسیر تحول حرکت 
می کند و همه تالش ما این است که با تسهیل 
دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی در جهت 
گسترش عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی 
به عنوان بزرگ ترین سرمایه نظام گام برداریم.

در این دیدار روسای قوای قضائیه و مقننه 
همه  همکاری  و  »هماهنگی  لزوم  بر  تاکید  ا  ب
بخش ها برای حل مشکالت مردم« در خصوص 
موضوعات مشترکی که می تواند محل همکاری 
بیشتر دو قوه برای گره گشایی از مردم باشد نیز 

گفت وگو و تبادل نظر کردند.

رئیس قوه قضائیه را در بهبود عملکرد قوه یاری می دهیم!
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رضا اردکانیان وزیر نیرو 
همکاری  که  براین  تاکید  ا  ب
صرفه  در  مردم  کمک  و 
نمی  کم  ما  وظیفه  از  ویی،چیزی  ج
و  نداریم  خاموشی  فعال  گفت:  ند،  ک
برای تامین برق با تمام ظرفیت و نیرو 

تالش می کنیم.
وگوی  گفت  یک  در  ردکانیان  ا
خاموشی  درخصوص  تلویزیونی  نده  ز
رفع  با  افزود:  کشور  در  اخیر  ای  ه
مشکالت پیش آمده به مرور خاموشی 
ها کاهش پیدا کرد و در شرایط فعلی 

خاموشی نداریم.
همکاران  که  براین  تاکید  با  وی 
روزی  شبانه  فعالیت  مشغول  ما  نی  ف
شنبه  تا  باید  کرد:  تصریح  ستند،  ه
وضعیت تامین برق کشور تثبیت شود 
گرم  هوای  دوباره  آینده  هفته  راکه  چ

پایدار خواهیم داشت.
روز  گفت:  ادامه  در  نیرو  زیر  و
نیاز مصرف ۶۳ هزار و ٩٩۰  پنجشنبه 

مگاوات، روز چهار شنبه گذشته ۶۵ هزار 
و سه شنبه ۶۶ هزار مگاوات بوده است. 
۴۰ درصد از این میزان مصرف مربوط به 
دستگاه های سرمایشی است یعنی حدود 
2۵ هزار مگاوات که ۴ هزار مگاوات در 

دستگاه های دولتی مصرف می شود.
مشکالت  اینکه  بر  تاکید  با  ی  و
پیش آمده ناشی از بی تدبیری نیست، 
افزود: با رخدادهای غیرقابل پیش بینی 

مواجه شدیم، بطور مثال از اواخر خرداد 
تا اواسط تیر، نیروگاه اتمی بوشهر از مدار 
خارج شد و هر روز 2۴ میلیون کیلووات 
با  که  دادیم  از دست  را  انرژی  ساعت 
بازگشت این نیروگاه به مدار بخشی از 

کمبود تولید جبران شد.
 وزیر نیرو گفت: همکاری صنایع 
بزرگ با صنعت برق باعث کاهش بار 
شبکه  از  زیادی  فشار  و  شد  مصرفی 

برداشته شد. صنایعی که در این مدت 
انرژی مصرف نکنند، در آینده به همین 

اندازه، برق رایگان دریافت می کنند.
تقسیط  همچنین  داد:  ادامه  و  ا
صنعت  با  که  صنایعی  بیمه  و  الیات  م
برق در این ایام همکاری کنند، از دیگر 

تصمیم های دولت است.
وی در خصوص میزان جابه جایی 
بار با همکاری صنایع نیز گفت: توانستیم 
مگاوات  هزار   ۴ صنایع،  همکاری  ا  ب
جابه جایی بار داشته باشیم درحالی که 
است  مگاوات  هزار   ۷ حدود  ما  کمبود 
که تالش می کنیم به این عدد برسیم.

وزیر نیرو افزود: در شب توانسته ایم 
١۰۰ درصد نیاز مصرف را تأمین کنیم و 
در شب گذشته خاموشی نداشتیم اما در 
روز این رقم هم اکنون ۷۵ درصد است.

مردم  ز  ا پایان  در  نیان  ردکا ا
برق  بهینه  استفاده  با  کرد  رخواست  د
و با رعایت الگوی مصرف کمک رسان 

شبکه برق کشور باشند.

تغییر ساعات کار بانک آینده در استان تهران
 سحرخیز تر از همیشه برای خدمت به مردم  

از شنبه ١٩ تیر١۴۰۰ تا اطالع بعدی، ساعات 
حضور کارکنان در ادارات مرکزی و شعب بانک آینده 
ساعت  از  چهارشنبه  تا  شنبه  از  استان تهران  ر  د
بود.  خواهد  دقیقه   ۳۰ و   ١۳ تا  دقیقه   ۳۰ و   ۶ 
به مشتریان  خدمت  ارایه  ساعت  اساس  این  ر  ب
 بانک آینده از ۷ صبح تا ١۳ و ۳۰ اعالم شده است.

اداره  پنج شنبه  روزهای  امسال،  مردادماه  پایان  تا  شود  می  ادآور  ی
است. تعطیل  کشور  سراسر  در  بانک آینده  شعب  همه  و  رکزی   م

همچنین  در راستای مسئولیت های اجتماعی تمامی واحدهای ستادی و 
لزوم،  در صورت  برق،  در مصرف  به منظور صرفه جویی  آینده  شعب بانک 
موظف به استفاده ۵۰ درصدی از چراغ های روشنایی و هم چنین استفاده 

بهینه از دستگاه های سرمایشی هستند.

ساعت کار بانک پارسیان تغییر کرد
بر  مبنی  تهران  استانداری  اطالعیه  اساس  ر  ب
صرفه جویی در مصرف برق و اعالم کانون بانک ها 
بانک   کار  ساعت  خصوصی،  اعتباری  موسسات  و 
تیرماه   ١٩ شنبه  روز  از  تهران  استان  در  ارسیان  پ
١۴۰۰ تا اطالع ثانوی برای کارکنان ۰۶:۳۰ و پذیرش 
مشتریان ۷:۰۰ صبح لغایت ١۳:۳۰ خواهد بود. شایان 

ذکر است تعیین ساعات کار شعب واحدهای مستقر در سایر استان ها با 
هماهنگی مقامات ذی صالح استان ها خواهد بود.

بانک پارسیان بر اساس این تصمیم که در راستای همگامی با برنامه 
های کاهش مصرف انرژی برق در کشور و ایفای نقش موثر در کاهش 
خاموشی واحدهای صنعتی، تجاری و مسکونی اتخاذ شده است قصد دارد 
به عنوان یکی از نهادهای بزرگ اقتصادی و خدمتگزار، همواره مدیریت 
بهینه انرژی را در دستور کار واحدهای ستادی و شعب خود در سراسر کشور 
به ویژه مناطقی که با افزایش دما و مصرف برق مواجه هستند، قرار دهد.

بدیهی است پس از بازگشت توان انرژی برق در کشور به حالت عادی 
و یا کنترل مصرف انرژی؛هر گونه تغییراتی در ساعات کار بانک به اطالع 

مشتریان گرامی خواهد رسید.
همچنین بانک پارسیان با صدور این اطالعیه عالوه بر حضور موثر خود 
در این اقدام ملی از هموطنان عزیز درخواست دارد با استفاده بهینه و صرفه 
جویی درمصرف برق، برای بهبود وضعیت انرژی کشور نقش آفرین باشند.

رییس اداره کل سرمایه انسانی و رفاه خبرداد:
فراتر از قانون به معیشت همکاران بازنشسته کمک می کنیم

رییس اداره کل سرمایه انسانی 
و رفاه با تاکید بر اینکه بانک برای 
احقاق حقوق و رفع مشکالت صندوق 
همکاران  کنار  در  بازنشستگی  های 
ایستاده است، گفت: پست بانک ایران 
قانونی  های  ظرفیت  از  استفاده  ا  ب
بودجه  اجرایی  ضوابط  اساس  بر  و 
سال ٩٩ کشور که اجازه داده شد تا 
بازنشستگان هم از حقوق قانونی حق 
عایله مندی و اوالد استفاده کنند، از 
و  کرده  عمل  فراتر  هم  قانون  ین  ا

پرداختهای رفاهی دیگری هم به همکاران بازنشسته داشته است.
کل  اداره  رییس  حسینی  امیر  آناهیتا  عمومی،  روابط  گزارش  ه  ب
و  هستند  ما  همکاران  بازنشستگان  اینکه  بیان  با  رفاه  و  انسانی  سرمایه 
نگاه مجموعه به آنان این است که در داخل بانک حضور دارند ولی نوع 
ارتباط ما با این همکاران فرق دارد، گفت: این همکاران حقوقی از صندوق 
بازنشستگی کشوری یا تامین اجتماعی دریافت می کنند و وظیفه ما این 
است که به همکاران کمک کنیم تا بر اساس قوانین حداکثر حقوق خود را 
دریافت کنند. به عبارت دیگر بر اساس قوانینی که وجود دارد باید از این 

همکاران حمایت کنیم.
وی با اشاره به اینکه همکاران بازنشسته سال ٩۵ به بعد پست بانک 
به دلیل اینکه مطابق قوانین شبکه بانکی بازنشست شده اند ولی صندوق 
آنان همچنان صندوق بازنشستگی کشوری است، افزود: بر اساس قانون 
خدمات کشوری که برای بانک های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی 
آیین نامه های متفاوتی دارد، رفتار دوگانه ای با آنان شده است که موجب 
شده همکاران ما از لحاظ حقوقی در مقایسه با دستگاه های دیگر حقوق 
پایین تری داشته باشند و به همین دلیل مدیر عامل بانک شخصا موضوع 

را پیگیری می نمایند.
امیر حسینی با تاکید بر اینکه بانک برای احقاق حقوق و رفع مشکالت 
صندوق های بازنشستگی در کنار همکاران ایستاده است، گفت: همچنین 
بانک با استفاده از ظرفیت های قانونی و بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 
سال ٩٩ کشور که اجازه داده شد تا بازنشستگان هم از حقوق قانونی حق 
و  فراتر عمل کرده  قانون هم  این  از  کنند،  استفاده  اوالد  و  مندی  عایله 
انجام می شود  بازنشسته  به همکاران  دیگری هم  رفاهی  رداخت های  پ
و البته باتوجه به اینکه در قانون گفته شده ١۰درصد نسبت به سال قبل 
اضافه شود و چون این پایه در پست بانک وجود ندارد، هنوز با پرداختی با 

سایر بانک های دولتی فاصله داریم.
رییس اداره کل سرمایه انسانی و رفاه با بیان اینکه با ساختن پایه های 
پرداختی، اجازه ظرفیت پرداختی را نسبت به سال قبل به وجود می آورد، 
تصریح کرد: ١۳ سال بن غیر نقدی همکاران بازنشسته ١۶۰ هزار تومان بود 
و با افزایش ١۰۰ درصدی در سال ٩٩ آن را به رقم ۳۰۰ هزار تومان افزایش 

دادیم این ظرفیت پایه مبنایی برای افزایش سال های بعد به وجود آید.
وی با اشاره به افزایش مبالغ پرداختی اعیاد و هفته بانکداری در سال 
جدید نسبت به سال گذشته، افزود: بانک به همکاران بازنشسته مانند شاغلین 
حق معیشت پرداخت می کند و برای سه ماهه دوم سال به پیشنهاد اداره کل 
سرمایه انسانی و رفاه و با تایید هیات مدیره برای اعیاد قربان و غدیر هر 
کدام ۳2۵ هزار تومان، هفته بانکداری ٨۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان 
در نظرگرفته است و همچنین برای اولین بار کمک هزینه ۵۰۰ هزار تومانی 

خرید لوازم تحریر به آنان پرداخت می شود.
امیرحسینی با اشاره به اینکه گروه بزرگی از بازنشستگان بانک در سال 
های گذشته تسهیالت مسکن کمتر از ۵۰ میلیون تومان دریافت کرده اند، 
گفت: با تصویب هیات مدیره بانک برای این گروه از بازنشستگان تسهیالت 
مسکن ۵۰ میلیون تومانی بدون تعویض وثیقه ملکی و در صورت نداشتن 

سند مالکیت در رهن بانک با معرفی دو ضامن پرداخت می شود.
رییس اداره کل سرمایه انسانی و رفاه افزود: برای کمک به همکاران 
بازنشسته برای دریافت این تسهیالت اقساط را تا سقف ٨۰ سال افزایش 

داده ایم و بیمه هم با ما همکاری الزم را در این زمینه داشته است.
وی ادامه داد: همچنین همکار بازنشسته تا سقف ۵۰ میلیون تومان 
را  تسهیالت  این  التفاوت  به  ما  و  استفاده  جعاله  تسهیالت  از  توانند  می 

دریافت کنند.
با  بازنشسته  تکمیلی همکارمان  بیمه  اینکه  بر  تاکید  با  میرحسینی  ا
شاغلین یکسان است، گفت: بیمه عمر گروهی ۷۰ سال است ولی ما این 
سن را با همکاری بیمه برای همکارمان به ٨۰ سال افزایش داده ایم و 
حتی هزینه های درمان بیماری کرونا و فوت ناشی از این بیماری را در 

پوشش این بیمه قرار داده ایم.

نفت ۱00 دالری، از ادعا تا واقعیت 
روند صعودی دیدنی نفت رشـد ۳۴ درصدی قیمتها از ابتدای 
سـال 2۰2١ تاکنـون را بـه همـراه داشـت و گمانـه زنـی هایـی را 
درباره ١۰۰ دالری شـدن قیمت هر بشـکه نفت در سـال میالدی 

جاری برانگیخته اسـت.
اگرچـه خـوش بینی جمعی به بهبود فعالیـت اقتصادی جهانی 
وجـود دارد امـا عوامـل منفی زیـادی در بازار نفت وجـود دارند که 

نباید از موارد مذکور چشـم پوشـی کرد.
پاالیشـگاه های چینی اسـتفاده از ذخایرشـان را شـروع کرده 
انـد کـه بـه معنـای تقاضای کمتـر از سـوی بزرگتریـن واردکننده 
جهـان خواهـد بـود. از نظـر ژئوپلیتیکـی، احتمـال رفـع تحریم ها 
علیـه صنعـت نفـت ایران به مـوج جدید عرضه نفـت منجر خواهد 
شـد و تنشـها میـان آمریـکا و چیـن ممکـن اسـت بـه راه افتـادن 
جنگ تجاری میان دو کشـور منتهی شـود. در نهایت رشـد قیمت 
نفـت باعـث افزایـش تولید نفت شـیل امریـکا و افزودن شـدن به 
عرضـه جهانـی می شـود. اگرچه مـوارد مثبت زیـادی برای خوش 
بیـن بـودن نسـبت بـه بازارهای نفـت وجـود دارد اما پیـش بینیها 

بـرای نفـت ١۰۰ دالری هنوز زودهنگام اسـت.
جالب این اسـت که به نظر می رسـد در حال حاضر بازارهای 
نفـت در رونـدی قرار دارند که اخبار به نسـبت مثبت باعث واکنش 
بـزرگ آنهـا مـی شـوند در حالـی کـه اخبـار منفـی نادیـده گرفته 
مـی شـوند. در چنیـن فضایی تغییر ناگهانی احساسـات باعث تغییر 
چشـمگیر قیمتهـای نفـت خواهد شـد. اگرچه معلوم نیسـت منشـا 
ایـن تغییر احساسـات کجـا خواهد بـود اما احتماال پیـش از صعود 

نفـت بـه ١۰۰ دالر روی می دهد.
یـک عامـل منفـی کـه بایـد در نظـر گرفتـه شـود، احتمـال 
کاهـش واردات نفـت چیـن اسـت. ایـن حقیقـت بایـد در نظـر 
گرفته شـود که پاالیشـگاههای چینی ۵٨٩ هزار بشـکه در روز از 
پاالیشگاههایشـان در مـاه مه خـارج کردند. چین در زمان سـقوط 
قیمـت نفـت بـه پایینترین رکورد 2۰ سـاله، نفت زیـادی خریداری 
کـرد و بـا بهبـود قیمت نفت، به میزان فزاینده ای تشـویق شـد به 
جـای واردات نفـت گـران، از ذخایـرش نفت برداشـت کند. اگرچه 
کاهـش واردات نفـت چیـن بعید اسـت عوامل بنیادیـن اصلی بازار 
را تغییـر دهـد امـا نهایتـا باعـث تغییر فضـای بازار نفت می شـود.

یـک عامـل جالـب دیگری که بایـد در بخـش ژئوپلیتیکی در 
نظـر گرفته شـود، بازگشـت نفت ایران در صـورت رفع تحریمهای 
آمریکاسـت. نـه تنهـا پتانسـیل تولید ایـران به سـطح 2.٨ میلیون 
بشـکه در روز پیـش از تحریمهـا وجـود دارد بلکه ایـران می تواند 
بـا اسـتفاده از ۶۰ میلیـون بشـکه ای کـه در ذخایـرش نگهـداری 
مـی کنـد، نفـت بیشـتری را بـه بـازار عرضه کنـد. چنیـن تحولی 
مطمئنـا در آمـار منعکس خواهد شـد و بار دیگر روی نظر سـرمایه 

گـذاران تاثیر مـی گذارد.
یـک عامـل ژئوپلیتیکـی دیگری کـه نباید از آن غافل شـد، 
روابـط میـان آمریـکا و چیـن اسـت. آمریکا در تالش اسـت مانع 
خریـد شـرکت مگناچیـپ توسـط صندوقهـای سـرمایه گـذاری 
چینـی شـود. اگـر در مقطعی جنگ تجـاری میان آمریـکا و چین 
شـدت بگیـرد، مطمئنـا بـه بازارهـای نفـت سـرایت کـرده و بـه 
خـوش بینـی فعلـی که وجـود دارد، لطمـه می زند. ایـن تغییرات 
ژئوپلیتیکـی هسـتند کـه از نظـر تاریخـی بزرگتریـن نقـش را در 
تغییـر لحـن پوشـش رسـانه و تا حدودی جـو حاکم بـر بازارهای 

نفـت داشـته اند.
افزایـش قیمـت نفت همیشـه خبر خوبی بـرای تولیدکنندگان 
نفـت شـیل آمریکا بـوده که تولیدشـان هنگامی کـه قیمتها باالتر 
اسـت، پشتیبانی می شـود. این تولیدکنندگان تاکنون به دیسیپلین 
مالـی خـود خواسـته پایبند مانده انـد و دکلهای بیشـتری را اضافه 
نکـرده انـد. بـرای پـی بـردن بـه ایـن که نظـم مالـی آنهـا تا چه 
حـد حفظ شـده اسـت کافیسـت بدانیـد آخرین باری کـه قیمتهای 
نفـت در سـطوح فعلـی بودنـد، شـمار دکلهـای حفاری فعـال هزار 
حلقـه بـود در حالـی که اکنون تنها ۴۷۰ حلقه اسـت. اگرچه شـمار 
تولیـد و شـمار دکلهـای حفـاری ارتبـاط مسـتقیمی ندارنـد اما اگر 
رونـد افزایـش قیمـت ادامـه پیدا کنـد، احتمـاال دکلهای بیشـتر و 

تولیـد بیشـتری را شـاهد خواهیم بود.
بعالوه همان طور که شـرکت مشـاوره ریسـتاد انرژی اشـاره 
کـرد، ظرفیـت مـازاد تولیـد فراوانی وجـود دارد که در صـورت نیاز 
مـی توانـد مـورد اسـتفاده قرار گیـرد. همچنیـن تقاضا بـرای نفت 
همچنـان پنـج میلیون بشـکه در روز پایین سـطح معمولی اسـت. 
بعـالوه شـیوع نوع دلتـای ویروس کرونـا و محدودیتهای جدید در 
کشـورهایی ماننـد آلمان، اسـپانیا و پرتغال ممکن اسـت به معنای 
در پیـش بودن مشـکالت جدیـد برای اقتصاد جهانی باشـد. تا 2٩ 
ژوئـن انگلیـس 22 هـزار و ٨۶٨ مـورد جدید ابتـال را گزارش کرد 

کـه باالتریـن آمـار از ۳۰ ژانویه سـال 2۰2١ به شـمار می رود.
در نهایـت انتظـار مـی رود اوپـک پـالس تولیـدش را کندتـر 
از آنچـه انتظـار مـی رفـت، افزایـش دهـد. ایـن گـروه بـه دنبـال 
شکسـت مذاکـرات پیرامـون افزایـش تولیـد، ناچـار شـده اسـت 
تصمیـم دربـاره تولید را به تاخیـر بیاندازد. این امر بیشـتر منعکس 
کننـده نگرانیهایی اسـت که در خصوص بهبـود تقاضا وجود دارد و 
ابهامـات پیرامـون اوپک پالس، قیمتهای نفت را تحت فشـارهای 

نزولـی قرار مـی دهد.
بـر اسـاس گـزارش اویل پرایـس، قیمت نفت از سـال 2۰١۴ 
بـه ١۰۰ دالر صعـود نکـرده و بـازار نفـت فعلی هم چنیـن قیمتی 
را توجیـه نمـی کنـد. مگـر این کـه یـک رویـداد ژئوپلیتیکی مهم 
ماننـد حمله موشـکی به یک پاالیشـگاه روی دهد تـا زمینه صعود 
نفـت بـه ١۰۰ دالر را تقویـت کنـد. حتـی ایـن بار افزایـش قیمت 
نفـت باعـث شـده اسـت مصرف نفت چین آهسـته شـود و صنعت 
نفـت شـیل بـرای افزایـش تولیـد تشـویق شـود. همه ایـن موارد 

عوامـل منفـی هسـتند کـه بر بازار سـایه افکنـده اند.
قیمتهـای نفـت روز چهارشـنبه کـه بـازار بـا نگرانـی نسـبت 
وضعیـت عرضـه پـس از شکسـت مذاکـرات اوپک پالس نوسـان 
زیـادی را تجربـه کـرد، بیـش از یـک دالر در هـر بشـکه کاهش 
یافتنـد. بهـای معامـالت نفت برنت با یک دالر و ١۰ سـنت معادل 
١.۵ درصـد کاهـش، در ۷۳ دالر و ۴۳ سـنت در هـر بشـکه بسـته 
شـد. بهـای وسـت تگـزاس اینترمدیت آمریـکا با یـک دالر و ١۷ 
سـنت معـادل ١.۶ درصـد کاهـش، در ۷2 دالر و 2۰ سـنت در هر 

بشـکه بسـته شد.

وزیر نیرو در یک گفت و گوی تلویزیونی:

قطعی برق ناشی از بی تدبیری نیست!
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زیر نظر: محمد امامی
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زیر نظر: بهنام مومنی

درخواست رئیس اتاق ایران از رئیس جمهور ی؛

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا 
پایان شهریور 

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 
درباره تمدید مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی به رئیس جمهور 

نامه نوشت.
در بخشی از نامه شافعی به حسن روحانی آمده است: فعاالن اقتصادی 
ظالمانه  تحریم های  بزرگی همچون  با مشکالت  که  بخش خصوصی کشور 
بین المللی مواجه بوده اند، از سال ١۳٩٩ با چالش شیوع بیماری همه گیر کرونا 
بیماری  شیوع  اثر  در  کشور  خدماتی  و  تولیدی  واحدهای  شده اند.  روبرو  ز  ی ن

کرونا،  با  مقاله  ملی  ستاد  اجرایی شدن مصوبات  راستای  در  دفعات  به  بور  مز
حفظ سالمتی نیروی انسانی خود و قطع زنجیره شیوع بیماری اقدام به تعطیلی 
انسانی حاضر در محل کار و تبع آن  اقتصادی و یا کاهش نیروی  بنگاه های 

کاهش ظرفیت تولید کردند.
رئیس اتاق ایران در این نامه تصریح کرده که تعطیلی ها و کاهش ظرفیت 
تولید منجر به کاهش شدید درآمد فعاالن اقتصادی، افزایش هزینه ها و همچنین 
عدم امکان ایفای به موقع تعهدات اداری و مالی بنگاه های اقتصادی شده است.

ارائه  قانونی  مهلت  درخواست کرده  رئیس جمهور  از  نامه  این  در  فعی  شا
اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه امسال تمدید شود.

نیاز 1۵ میلیارد دالری تهران برای تامین برق!

هرچنــد وزارت نیــرو از تــالش 
ــی های رخ  ــش خاموش ــرای کاه ب
ــر داده  ــر خب ــای اخی داده در روزه
ــکل  ــد مش ــر می رس ــه نظ ــا ب ام
ــرق در  ــد ب ــت تولی ــود ظرفی کمب
ــده و  ــیار پیچی ــی بس ــران، چالش ای
ــاه  ــک بحــران کوت گســترده تر از ی

ــدت اســت. م
ــر اســاس آمارهــای رســمی  ب
ارائــه شــده در روزهــای اخیــر، 
ــوان  ــال ت ــران عم ــرق ای ــبکه ب ش
ــور  ــاز کش ــورد نی ــرق م ــن ب تامی
ــدارد و  ــام پیــک مصــرف را ن در ای
میــان ظرفیــت فعــال در نیروگاه هــا 
و آنچــه کــه در شــبکه بــرق کشــور 
مصــرف می شــود در هــر تابســتان 

ــود. ــتر می ش ــه بیش فاصل
هرچنــد عواملــی ماننــد کاهش 
بارندگــی، نوســازی و بهســازی 
نشــدن ظرفیــت نیروگاه هــای 
فعــال و حتــی اســتخراج رمزارزهــا 
جــز عوامــل تاثیرگــذار در کاهــش 
ــال  ــه دنب ــرق و ب ــد ب ــوان تولی ت
ه  ـ ـ ب ر  ـ ـ خی ا های  موشــی  خا ن  آ
شــمار مــی رود امــا بــه نظــر 
ل  ـ ـ م ا ع ن  ـ ـ ی ر ت م  ه م د  ـ سـ ر ی  م
در ایــن زمینــه کمبــود جــدی 
ســرمایه گذاری هــای جدیــد در 
ــت.  ــوده اس ــته ب ــال های گذش س
قیمــت گذاری هــای دســتوری و 
فشــارهایی کــه برخــی سیاســت ها 
ــته،  ــدگان گذاش ــر روی تولیدکنن ب
ــرمایه  ــیاری از س ــده بس ــث ش باع
گــذاران ریســک ورود بــه ایــن 
حــوزه را نکننــد و همیــن موضــوع 
ــد  ــه در جــا زدن در ظرفیــت تولی ب

ــت. ــده اس ــر ش منج
حمیدرضــا صالحــی – رییــس 
کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی 
ایــران – پیــش از ایــن گفتــه 

ــود: همانطــور کــه کارشناســان و  ب
فعــاالن اقتصــادی در ســال های 
گذشــته بارهــا هشــدار داده بودنــد، 
ـای  هـ ری  گذا ه  ی ا م ر ـ سـ ـد  ـ ن و ر
جدیــد در اقتصــاد ایــران بــا 
افــت فاحشــی مواجــه شــده و 
ــده  ــالح نش ــز اص ــد هرگ ــن رون ای
ــته  ــال های گذش ــا در س ــت. م اس
ــف  ــای مختل ــر دوره ه ــت تاثی تح
تحریــم، از ســویی نتوانســته ایم 
ــی  ــل توجه ــی قاب ــرمایه خارج س
جــذب کنیــم و از ســوی دیگــر 
ــدی  ــکالت ج ــه مش ــه ب ــا توج ب
در سیاســت گذاری های اجرایــی، 
ســرمایه گــذاری داخلــی نیــز 
بــه شــدت محــدود شــده و بــا 
فشــارهایی کــه بــر فعــاالن بخــش 
خصوصــی وارد شــده، حتــی آنهایی 
کــه ســرمایه گــذاری کرده انــد 
نیــز بــا محدودیــت و چالــش 
ــوع در  ــن موض ــتند. ای ــه هس مواج
ــده می شــود  ــز دی ــرق نی ــت ب صنع
ــش  ــال ها پی ــه از س ــور ک و همانط
ایــن هشــدار را می دادیــم کــه 
جــذب نشــدن ســرمایه های جدیــد 
در ایــن حــوزه بــه کاهــش ظرفیــت 
ــور  ــای کش ــن نیازه ــد و تامی تولی
منجــر می شــود، امــروز نتیجــه 
ــدارها  ــن هش ــه ای ــی ب ــی توجه ب

را می بینیــم.
کالهــی  ا  ـ رضـ ی  ل ع ال  ا ـ ـ ح
صمــدی – عضــو هیئــت نمایندگان 
ــدم  ــران – از ع ــی ته ــاق بازرگان ات
اســتفاده از ظرفیت هــای بخــش 
خصوصــی در حــوزه انــرژی می گوید 
و معتقــد اســت دولــت چــه در حــوزه 
تولیــد بــرق و چــه در اســتفاده از 
ظرفیــت رمزارزهــا نتوانســته مقدمات 
ــوان بالقــوه  ــرای اســتفاده از ت الزم ب

ــد. موجــود را فراهــم کن

او بــا بیــان اینکــه کشــور 
ــدم  ــاله ع ــا مس ــر ب ــال حاض در ح
ســرمایه گــذاری در صنایــع مختلف 
از جملــه صنعــت بــرق مواجه اســت، 
ادامــه داد: شــرکت های ایرانــی و 
اعضــای ســندیکای بــرق از ظرفیت 
ــروگاه و  ــداث نی ــرای اح ــی ب باالی
زیرســاخت های متناظــر تولیــد، 
انتقــال و توزیــع بــرق برخــوردار 
ــم  ــاهده می کنی ــا مش ــتند، ام هس
کــه بــه دلیــل سیاســت های دولــت، 
رغبتــی بــرای ســرمایه گذاری در 
ایــن بخــش وجــود نــدارد. امــا برون 
رفــت از ایــن بحران باید به ســرعت 
احــداث نیروگاه هــا را افزایش داده و 
بــه توســعه نیروگاه هــای تجدیدپذیر 
تمرکــز بیشــتری را معطــوف کنیــم. 
ــرق،    افزایــش بهــره وری ســیکل ب
ــال  ــع و انتق ــاختار توزی ــالح س اص
بــرق و کاهــش تلفــات نیــز از دیگــر 
ــع  ــن مقط ــات ضــروری در ای اقدام
ــد  ــان می ده ــی ها نش ــت. بررس اس
کــه صرفــا اصــالح ســاختار شــبکه 
بــرق تهــران ١۵ میلیــارددالر منابــع 

ــاز دارد. نی
ــه  ــدی در ادام ــی صم کاله
ــودن  ــی ب ــه غیرواقع ــاره ب ــا اش ب
نــرخ انــرژی در ایــران گفــت 
کــه قیمــت غیرواقعــی انــرژی 
ــه  ــود ب ــا خ ــم ب ــی را ه بدمصرف
ارمغــان آورده اســت و واقعــی 
شــدن نــرخ چــه در حــوزه صنعــت 
ــاری  ــوزه کاالی تج ــه در ح و چ
ــل مصــرف هــم کمــک  ــه تعدی ب

. ــد کن می 
ــزو  ــرو ج ــزود: وزارت نی  او اف
ــود کــه عملکــرد  وزارتخانه هایــی ب
ــی داشــت؛ امــا اکنــون   نســبتا خوب
ماننــد بســیاری از دســتگاه های 
ــای  ــده و نهاده ــه ش ــی، فرب اجرای

ــده  ــکیل ش ــل آن تش ــوازی ذی م
اســت. مــن اگــر وزیــر نیــرو باشــم 
در درجــه نخســت بــه اصــالح 
ســاختار زیربنایــی وزارت نیــرو 
ــرکت  ــیاری از ش ــردازم و بس می پ
هایــی کــه ماموریــت مــوازی 
ــرای  ــم. ب ــذف می کن ــد را ح دارن
ــود  ــا وج ــر ب ــال حاض ــال در ح مث
آنکــه نهــادی ماننــد توانیــر وجــود 
ــاد  ــم ایج ــرق ه ــت ب دارد، معاون
ــرق،  ــی کــه معــاون ب شــده، درحال
ــم  ــر ه ــل توانی ــد مدیرعام می توان
باشــد. بنابرایــن،   وزارت نیــرو هــم 
بایــد ســاختار فربــه خــود را الغرتــر 
ــر  ــد ت ــر و کارآم ــک ت ــد و چاب کن

ــود. ــر ش ظاه
 ایــن عضــو هیــات نماینــدگان  
 اتــاق تهــران بــا تاکیــد بر ضــرورت 
توســعه انرژی هــای تجدیدپذیــر 
و تولیدپراکنــده گفــت: در حــوزه 
ــوزی  ــا فرصت س ــز ب ــا نی رمزارزه
مواجــه بوده ایــم، تولیدکننــدگان 
رمــز ارز تنهــا مصرف کنندگانــی 
هســتند کــه می تواننــد بــار مصــرف 
را تنظیــم کننــد و در مواقــع دلخــواه 
ماینرهــا را خامــوش و روشــن کنند. 
در حالــی کــه بــا قطــع بــرق 
پتروشــیمی ها، راکتورهــای آنهــا 
آســیب جــدی دیــده و محصــوالت 
ــود شــده  ــازار دچــار کمب آنهــا در ب
اســت. از ایــن رو، در صــورت قیمت 
گــذاری منطقــی بــرق مــزارع 
رمــز ارز و صــدور مجــوز بــرای 
شــکل گیری واحدهــای بــزرگ 
ماینینــگ، دولــت می توانــد از آنهــا 
ــای  ــه واحده ــد ک ــت کن درخواس
ــا بهــره وری بــاال  تولیــد پراکنــده ب
راه انــدازی کننــد و در شــرایط 
کمبــود بــرق بــه کمــک وزارت 

ــد. ــرو بیاین نی



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1784- شنبه 19 تیر 41400 زمین یران  ا

از  استان  گاز  شرکت 
مر  ا در  تأسیس،  بتدای  ا
تسهیل  و  ی  ر ن سپا و ر ب
و  بوده  پیشتاز  خدمات  ارائه  رایط  ش
به دفاتر  توسعه خدمات واگذار شده 
راستای  در  نیز  را  دولت  یشخوان  پ
دنبال  مشترکان  رضایت  فزایش  ا

می نماید.
عمومی،  بط  ا و ر رش  گزا ه  ب
شرکت  مدیرعامل  اعوانی  لیرضا  ع
جلسه  حاشیه  در  سمنان  استان  از  گ
واگذاری خدمات  تفاهم نامه  مضای  ا
شرکت گاز به دفاتر پیشخوان دولت 
که در سالن کوثر استانداری سمنان و 
به میزبانی حسن سعدالدین مدیرکل 
تحول  و  نوسازی  برنامه ریزی،  فتر  د
اداری استانداری سمنان برگزار شد، 
گاز  ۷۰درصدی  سهم  به  اشاره  ا  ب
گفت:  استان  انرژی  سبد  در  طبیعی 
جمعیت  ٩٨درصد  حاضر  حال  ر  د
استان از نعمت گاز برخوردار هستند 
که این دستاورد ارزشمند که باالتر از 
میانگین کشوری است، با گازرسانی 
به  ١۰۰ درصد شهرها و ٩١ درصد 
محقق  ن  ستا ا یی  وستا ر معیت  ج

شده است. 
اینکه  بیان  با  اعوانی  لیرضا  ع
سمنان  شهرستان های  کنون  م ا ه
عملیات  تمام  ا نظر  ز  ا گرمسار  و 

به عنوان شهرستان های  گازرسانی 
با  افزود:  می شوند،  محسوب  بز  س
نزدیک شدن به مراحل پایانی توسعه 
کمی  افزایش  استان،  در  ازرسانی  گ
سرلوحه  مشترکان  خدمات  کیفی  و 

اهداف کالن شرکت گاز است.
مدیرعامل شرکت گاز در پایان 
جاری  تفاهم نامه  در  اینکه  اعالم  ا  ب
فناوری  و  ارتباطات  کل  اداره  ا  ب

 ١٨ ارائه  بستر  استان،  طالعات  ا
پیشخوان  دفاتر  طریق  از  خدمت 
دولت فراهم  می شود، گفت: عالوه 
بر این، سامانه میز خدمت الکترونیک 
گاز استان نیز در مرحله بهره برداری 
نزدیک  آینده  در  و  است  زمایشی  آ
ز  گا خدمات  ز  ا ی  عمده ا خش  ب
ز  نیا بدون  و  ینترنتی  ا ه صورت  ب
گاز  دارات  ا به  مشترکان  راجعه  م

ارائه  قابل  پیشخوان  دفتر  حتی  و 
خواهد بود.

گفتنی است در پایان این جلسه 
علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز 
و سید یاسر حسن پور مدیرکل اداره 
ارتباطات و فناوری اطالعات استان، 
شرکت  خدمات  واگذاری  فاهم نامه  ت
گاز به دفاتر پیشخوان دولت را امضاء 

و مبادله کردند.

به منظور افزایش رضایت مشترکان؛

تفاهم نامه واگذاری خدمات شرکت گاز استان به دفاتر پیشخوان دولت امضاء شد
مدیرکل استاندارد ایالم:

استاندارد  فاقد  ایالم  های  پارک  در  بازی  جهیزات  ت
هستند

پارک  بازی در  ایالم گفت: تجهیزات  استاندارد  یالم- مدیرکل  ا
های ایالم فاقد استاندارد و مجوز بهره برداری هستند.

»مهناز همتی« در جلسه نشست بررسی استانداردسازی تجهیزات 
بازی و مصالح ساختمانی با حضور امیری مقدم جانشین دادستان ایالم، 
گزارشی از وضعیت استاندارد سازی تجهیزات بازی مستقر در زمین های 
بازی تحت مسئولیت شهرداری ها و همچنین وضعیت استاندارد سازی 

تجهیزات بازی در شهربازی ها ارائه داد.
اخذ  به  موفق  کنون شهرداری ها  تا  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
مجوز بهره برداری استاندارد برای هیچکدام از تجهیزات بازی مستقر 
در زمینهای بازی خود نشده اند، اظهار داشت: مطابق آخرین بازرسی 
انجام شده از زمین های بازی استان تعداد 2۳۳ تجهیز بازی در این 
زمین ها مستقر هستند و تعداد زیادی از آنها از نظر ایمنی و کاربری 

خطرناک هستند.
مدیرکل استاندارد ایالم افزود: الزم است این تجهیزات جمع آوری 
شود ولی متأسفانه علی رقم اعالم مکرر این موضوع به شهرداری ها اما 
تا کنون اقدامی انجام نشده و اخیراً استفاده از یکی از این تجهیزات 

منجر به رخ داد حادثه برای یک کودک در ایالم شده است.
»همتی« تصریح کرد: پیرو مکاتبات استاندارد با دادستانی ها الزم 
است دادستانی ها پای کار آمده و با تمامی شهرداری ها برخورد قانونی 
کنند و همچنین شهرداری ها تنها با شهر بازی هایی قرارداد اجاره مکان 
منعقد کنند که توانسته اند مجوز بهره برداری را دریافت نموده باشند.

بهبود فرآیند کنتور خوانی موردی ارزیابی 
قرار خواهد گرفت

به دلیل سختی کار در بخش نیروی انسانی کنتور خوانی جلسه 
ای با محوریت تحلیل علل ریشه )RCA( و بهبود فرآیند کنتورخوانی 

برگزار خواهد شد
ایمان باورصاد مسئول برنامه ریزی و کنترل تعمیرات )تحلیلگر 
RCA( اعالم کرد: به دلیل سختی کار در بخش نیروی انسانی کنتور 
خوانی جلسه ای با محوریت تحلیل علل ریشه )RCA( و بهبود فرآیند 
کنتورخوانی برگزار خواهد شد. نتایج این تحلیل منتج به بهبود در علل 
ریشه ای موضوع در جنبه های نیروی انسانی، کارکردها و موضوعات 

پنهان خواهد شد.  
ایمان باورصاد با اشاره به حضور سرکار خانم دکتر نسرین ارشدی 
جهت تبیین رابطه فشار روانی ناشی از تعارض و ابهام نقش با عملکرد 
و خشنودی شغلی افزود: در این دیدار که به درخواست مدیرعامل گاز 
خوزستان تشکیل شده است، مدیران و رؤسای مرتبط با بخش کنتور 

خوانی حضور خواهند داشت.
باورصاد در پایان ضمن تاکید بر اهمیت فعالیت نیروهای کنتور 
خوان گفت: در این دیدار پای صحبت چند تن از کنتور خوان ها به 

نمایندگی از سایر این تالشگران خواهیم نشست.

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس  ازدیدمشترک  ب
اهوازو مدیریت شرکت آبفا کالنشهر از روند پیشرفت 

فیزیکی پروژه کلکتور فاضالب شرق اهواز
زیست  محیط  از  حفاظت  اداره  رییس  عگبه  بنی  علی  هندس  م
آبفا  ازمدیران و مسئولین شرکت  باقری مدیر و جمعی  هواز و دکتر  ا
اهواز به همراه  مهندسین شرکت مشاور و مهندسین اجرایی قرارگاه 
فاضالب  وضعیت  ساماندهی  پروژه  از  )ص(  االنبیا  خاتم  ازندگی  س
شهری این کالنشهر در زیرگذر پل صنایع فوالد به سمت قلعه چنعان 

بازدید بعمل آوردند.
قرارگاه سازندگی  اینکه   به  اشاره  با  بازدید  این  در  باقری  دکتر 
خاتم االنبیا )ص( به عنوان پیمانکار پروژه، حدود ٩۴ کیلومتر به همراه 
ایستگاه  باب  بازسازی ١۰  ایستگاه پمپاژ و همچنین  باب  احداث ١۵ 

پمپاژ فاضالب را طی قرارداد سه ساله انجام خواهد داد.
باقری افزود: این پروژه در ۶ منطقه  تعریف شده است که در حال 
حاضر کوی ملت با ١.۵ کیلومتر خط انتقال به روش میکروتونلینگ و پنج 
کیلومتر خط تحت فشار و احداث دو باب ایستگاه پمپاژ در فعال می باشد.

وی بیان داشت: طی این عملیات هفت نقطه ورودی فاضالب به 
رودخانه کارون حذف می گردد و فاضالب با دبی 2۵۰۰۰ متر مکعب 
در شبانه روز به خط جمع کننده)کلکتور( موجود در شرق اهواز متصل 

می گردد.
کلکتور  اینکه  به  توجه  با  نمود:  اضافه  اهواز  آبفا  شرکت  دیر  م
مذکور از محل خط راه آهن شرق اهواز هنوز عبور نکرده و فاضالب 
آن در حال حاضر در محل دامغه به نهر مالح می ریزد لذا الزم است 
پروژه عبور از سه خط راه آهن که ۴۷متر می باشد تکمیل گردد که 
توسط شرکت پویان مسیر تحت پیمان قرارگاه خاتم االنبیا )ص( در 

حال اجرا می باشد.
ساماندهی  پروژه  تکمیل  از  پس  داشت:  اظهار  ادامه  در  اقری  ب
وضعیت فاضالب شهری اهواز، کلیه حجم فاضالب مناطق شرقی به 

تصفیه خانه  بزرگ این منطقه منتقل می گردد.
وی ضمن بررسی موانع پیشرو به ارائه  راهکارهای فنی اجرای 
پروژه های دردست اجرای طرح جامع فاضالب اهواز با هدف جلوگیری 
از تخلیه فاضالب شهری به رودخانه کارون پرداخت.ایشان در پاسخ به 
سوال احدی از روزنامه نگاران مبنی برسالمت آب اهواز گفت:روزانه 
٨۰ مورد نمونه برداری از شبکه توزیع آب اهواز انجام که در آزمایشگاه 
میکروبیولوژی پیشرفته شرکت آبفااهواز بررسی و صحت و سالمت آب 
تولیدی را تایید میکند.ضمنا مراکز بهداشت شرق و غرب اهواز برفرآیند 

تولید و توزیع آب نظارت و کنترل کامل دارند.
مدیرشرکت آبفااهواز گفت در حال حاضر عمده ی برداشت آب 
خام موردنیاز ۶۰  درصد از آب غدیر کرخه و 2۰ درصد ازآب حیات 
شوشتر و نهایتا درصورت نیاز 2۰ درصد از باالدست رودخانه کارون 
انجام فرآیندهای تصفیه آب وارد مدار توزیع  از  تامین شده که پس 

یگردد. م
مهندس علی بنی عگبه رییس اداره حفاظت محیط زیست اهواز 
نیز گفت با توجه به پیشرفت پروژه نسبت به بازدید قبلی در بازدید امروز 
شاهد برداشتن یکی از خطوط راه آهن و سپر کوبی جهت زیر سازی 
و عبور لوله فاضالب از این قسمت از مسیر ، ابراز امیدواری کرد که 
با تشریک مساعی بین بخشی و تسریع در اجرای پروژه هر چه زودتر 
شاهد اتصال این خط به تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز باشیم ایشان 
در پایان از زحمات عوامل شرکت آبفا اهواز و مجموعه اجرایی تقدیر 
نموده و ابراز کرد که با توجه به تخلیه قسمتی از فاضالب شرق اهواز 
و  با همکاری سایر دستگاهها  موانع  رفع  کارون خواستار  رودخانه  ه  ب
تسریع در اجرای خطوط انتقال فاضالب شرق اهواز و اتصال به تصفیه 
فاضالب شرق اهواز شدند و ابراز امیدواری کرد با پیگیری چالش ها 
و موانع ارائه شده و  تعامل با صنایع فوالد و ادارات شهری در اجرای 

پروژه گامی موثر برداشته شود.
درپایان آقای حاجی زاده مدیراداره روابط عمومی وآموزش همگانی 
شرکت آبفا اهواز از تعامل و حضور صمیمانه مدعوین و اصحاب رسانه 
امیدواری  اظهار  نمود و  تقدیر و تشکر  و تحمل گرمای طاقت فرسا 
کرد با پیشرفت فیزیکی پروژه های آب و فاضالب شهری و اطالع 
رسانی به موقع و کامل به شهروندان عزیز اهوازی در رفع دغدغه های 

مردم موثر واقع شویم.

مقدم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز:
جذب سـلیقه ها رویکرد اداره کل فرهنگ و ارشـاد 

اسـالمی البرز است
  مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان البـرز گفت:رویکرد 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی البرز،جـذب سـلیقه هـا بـه ویـژه 

اسـت. وانان  ج
 ناصـر مقـدم عنوان کرد:مراسـم اختتامیه اولین جشـنواره اسـتانی 
»ترانه های ماندگار البرز«توسـط اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان البـرز بـا همـکاری انجمـن ادبی خانه شـعر و ترانه مهـر و ماه و 
انجمـن ادبـی شـهرود همزمان بـا روز قلم با حضور مسـئولین فرهنگی 

و برگزیـدگان در محـل سـالن گفتگوی این اداره کل برگزار شـد.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان البـرز ضمـن تبریک 
روز قلـم به شـعرا و نویسـندگان اسـتان البرز و تقدیـر از عوامل اجرایی 
برگـزاری ایـن برنامه ارزشـمند حوزه شـعر و ادب و قابـل توجه خواندن 
وصـول تعـداد ١٩۶ اثر به دبیرخانه جشـنواره اظهارداشـت:رویکرد اداره 
کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جـذب سـلیقه هـای مختلـف بـه ویژه 

جوانـان می باشـد. 
مقـدم اذعـان کرد:در این مراسـم مسـعود خدابنده لـو دبیر انجمن 
خانـه شـعر و ترانـه مهر و ماه و نماینـده هیات داوران گزارشـی از روند 
برگـزاری جشـنواره و داوری ارائـه کردنـد و هـر یـک از برگزیدگان به 
شـعرخوانی اشـعار خـود پرداختند و در پایان مراسـم لـوح تقدیر و جوایز 

برگزیدگان تقدیم شـد.
مدیـر کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان البرز در پایـان اضافه 
کـرد: ایـن جشـنواره در دو بخـش آزاد و بخـش ویـژه » البـرز مـن » 
برگـزار شـد کـه محورهـای جشـنواره در بخـش آزاد )شـامل تمامـی 
موضوعـات( و بخـش ویـژه بـا محورهـای البرز، ایـران کوچـک؛ البرز 
سـرزمین سـنت ها و اقوام؛ البرز شـهر من و هرآنچه که به اسـتان البرز 
مربـوط می شـود، بود که مهلت ارسـال آثـار به دبیرخانه این جشـنواره 
تـا ١۵ خـرداد ١۴۰۰ بـود و هر شـرکت کننده می توانسـت با ارسـال ۳ 
اثـر در ایـن جشـنواره شـرکت نماید، همچنین  شـرکت همزمـان در هر 
دو بخـش آزاد و ویـژه بالمانـع بـود و آثـار فقـط بایـد در قالـب ترانه یا 

شـعر محاوره ارسـال می شـد.

و  علمـی  فاخـر  آثـار  از  ه بـرداری  هر ب ـت  همی ا
فرهنگی و دینی علما و دانشـمندان کشـور در دوره 

هـای تربیـت مـدرس ومربی
کاظمینـی معـاون شـهردار و رئیـس سـازمان فرهنگی،اجتماعی و 
ورزشـی شـهرداری مرکزاسـتان البـرز: بهره بـرداری از آثـار فاخر علمی 
و فرهنگـی و دینـی علمـا و دانشـمندان کشـور در دوره هـای تربیـت 

مـدرس ومربی بسـیار پراهمیت اسـت
معـاون شهردارمرکزاسـتان البرز گفت:راه انـدازی و برگزاری دوره 
تربیت مدرس و مربی شـهرداری کالنشـهرکرج با محوریت آثار اسـتاد 

شـهید مرتضـی مطهری انجام خواهد شـد.
محمدجواد کاظمینی در حاشـیه جلسـه امضای تفاهم نامه برگزاری 
دوره هـای تربیـت مـدرس با موسسـه بینش مطهـر اسـتان البرز،ضمن 
اشـاره بـه اهمیـت بهره بـرداری از آثار فاخـر علمی و فرهنگـی و دینی 
علما و دانشـمندان کشـور،عنوان کرد:در همین راسـتا سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشـی به عنوان یک دسـتگاه اجرایـی و مهم در فعالیت های 
فرهنگی،اقـدام بـه عقـد تفاهم نامـه ای با موسسـه بینش مطهـر کرد تا 
بـا راه انـدازی و برگـزاری دوره هـای تربیـت مدرس و مربی شـهرداری 
کالنشـهرکرج و مشـارکت همـه کارکنـان مجموعـه مدیریت شـهری، 
کادر معرفتـی و تربیتـی و نظـام فکـری و اندیشـه اسـالمی مجموعـه 
شـهرداری را شناسـایی و بتوانـد در ارتقای سـطح فرهنگـی و تربیتی و 

بصیرتـی کارکنـان گام بردارد.
معـاون شـهردارورئیس سـازمان فرهنگی،اجتماعـی و ورزشـی 
شـهرداری کالنشـهر کرج درپایـان اضافه کرد:این دوره هـا با محوریت 
آثار فاخر اسـتاد شـهید مرتضی مطهری و با مشـارکت و هماهنگی دفتر 
نوسـازی و تحول اداری شـهرداری کالنشـهرکرج برگزار خواهد شد که 
به اسـتعداد سـنجی و توانمندسـازی کارکنان شـهرداری کالنشـهرکرج 

در امـور فرهنگـی و تربیتـی می انجامد.

مرکـز سـنجش و ارزیابی بدنـی آتش نشـانان در 
کـرج افتتاح شـد

رئیـس سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کـرج 
از افتتـاح اولیـن مرکـز سـنجش و ارزیابـی بدنـی آتش نشـانان در کرج 

خبر داد.
عبـاس وحیـدی در مراسـم افتتـاح اولین مرکز سـنجش و ارزیابی 
بدنـی آتش نشـانان، اظهـار کـرد: دسـتگاه های مسـتقر در ایـن مرکـز 

دیجیتال و هوشـمند اسـت.
وی اضافـه کـرد: همچنین تسـت های دوره ای بـدو و حین خدمت 
به صـورت دوره ای از تمامـی کارکنـان صـف عملیات با اسـتفاده از این 
دسـتگاه ها انجـام و خطـای انسـانی در ایـن مرکـز به طـور کامل حذف 

می شود.
رئیس سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اضافه 
کـرد: ازاین پـس سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری کرج 
به عنـوان مرجـع علمـی بـرای اخـذ تسـت های آمادگـی جسـمانی در 

کشـور شـناخته می شود.
وحیـدی در بخـش دیگـری از حمایـت شـهردار کـرج و اعضـای 
شـورای شـهر تقدیر کـرد و گفت: امیدواریـم این مرکـز نمونه ای برای 
دیگـر اسـتان ها در حـوزه تسـت های بدنی آتش نشـانان قـرار گیرد.وی 
بابیـان اینکـه اولین مرحله تسـت ادواری از کارکنان سـازمان به صورت 
کامـل انجام شـده اسـت، گفـت: بـر خـود الزم می دانـم تـا از تـالش 
مجموعـه اداره آمـوزش و تربیت بدنی، که در امـر آموزش و تربیت بدنی 
و ورزش آتش نشـانان تمامی همت خود را به کار بسـته اند، تشـکر کنم.

گفتنـی اسـت؛ در این مراسـم مدیر سـتاد هماهنگی آتش نشـانان 
کشـور، رئیـس اداره ورزش آتش نشـانی تهران بـزرگ، مدیرکل ورزش 
جوانـان اسـتان البـرز، رئیـس سـازمان فرهنگـی اجتماعـی و ورزشـی 

شـهرداری کـرج حضور داشـتند.

برگزاری  جلسـه هم اندیشـی با روسـای کانونهای 
بازنشسـتگان اسـتان گیالن برگزار شد

جلسـه ای با حضور رؤسـای کانون های بازنشسـتگان و مدیریت 
بیمـه آتیـه سـازان حافـظ اسـتان در محـل سـالن مهـر پیشکسـوتان 

برگزار شـد. 
ابتدا رئیس کانون بازنشسـتگان اسـتانداری گیالن و دانشگاه علوم 
پزشـکی اسـتان به بیان نقطه نظرات خود در مورد مشـکالت بیمه ای 
و درمانـی خـود پرداختنـد. در ایـن جلسـه افزایـش تعرفه هـای ویزیت 
پزشـکان ، برخـورد نامناسـب برخی از پزشـکان ، عـدم رعایت زمان در 
ویزیـت بیمـاران ، تاخیـر در پرداخت هزینه خسـارتهای متفرقه ، حذف 
دفترچه بیمه سـالمت ، طرح نسـخه نویسـی و نسخه پیچی الکترونیک 
و مشـکالت موجود مربوط به شـرکت آتیه سـازان حافظ مطرح گردید.

در ادامـه ابومحبـوب نماینـده اداره کل بیمه سـالمت در سـخنانی 
بـه تشـریح طرح نسـخه نویسـی و نسـخه پیچـی الکترونیـک و حذف 

دفترچـه هـا پرداختنـد و بـه سـواالت حاضرین پاسـخ دادند.
سـپس شـیرین کام مدیر آتیه سـازان حافظ گیالن نیز در سخنانی 

به سـواالت و مشـکالت بازنشستگان محترم پاسخ دادند.

ط  ب ا و ر ن  ا ر ا ک م ه ست  ش ن   
رابطین  از  تقدیر  عمومی و مراسم 
خبری واحد های تابعه دانشگاه امروز 
سه شنبه ١۵ تیرماه، با حضور مدیر، 
کارشناسان و رابطین خبری  روابط 
پرتکل  رعایت  ا  ب ه  نشگا دا عمومی 
لن سالمت  در سا شتی  بهدا های  

دانشگاه برگزار شد.
رضا محمد زمانی  مدیر روابط 
قوت  خدا  ه ضمن  نشگا ا د می  عمو
ابطین خبری  ر به   نباشی  و خسته 
واحد های تابعه دانشگاه با اشاره به 
فعالیت های روابط عمومی گفت: با 
ارتباط  ل  ی سا و ش  ر گست ه  ب جه  و ت
جمعی و لزوم نوآوری و استفاده از 
روش های نوین در امر اطالع رسانی 
و تولید محتوا در واحد روابط عمومی 
ابتدا حرکت  ز همان  ا نیز  ه  نشگا دا
روابط  به  سنتی  عمومی  بط  ا و ر ز  ا
در  ونیک  ر ت ک ل ا و  ن  ر د م ی  م و م ع
دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه 
برنامه  با  که  یم  هست هد  شا ز  و مر ا
ریزی و تالش همکاران و رابطین 
و  شده  محقق  ع  موضو ین  ا ز  ی عز
توانسته  اه  گ ش ن ا د ی  م و م ع ط  ب ا و ر
از  جدید  ارهای  ز ب ا ز  ا ه  د ا ف ست ا ا  ب
شیوه های سنتی گذر کند و به روابط 

عمومی الکترونیک تبدیل شود.
وی با تاکید بر ضرورت امر اطالع 
رسانی درست و دقیق بخصوص در 
شرایط کنونی بیان کرد: با توجه به 

اهمیت این موضوع، از زمان شروع 
کرونا نیز فعالیت های اطالع رسانی و 
اطالع یابی از طریق  روابط عمومی  به 
موقع از طریق سایت دانشگاه ،رسانه 
سالمت دانشگاه و شبکه های اجتماعی 

شده است 
مدیر روابط عمومی دانشگاه با 
رابطین  که   موضوع  این  ه  ب د  ی ک ا ت
خبری دانشگاه بازوهای روابط عمومی 
های  واحد  مختلف  ای  ه خش  ب ر  د
تابعه دانشگاه  هستند، گفت: روابط 
دلیل  به  بعضا  است  ممکن  عمومی 
تعداد برنامه ها و مشغله های کاری از 

برخی اقدامات و دستاوردهای واحدها 
در زمان مناسب مطلع نمی شود لذا 
این اطالع رسانی ها و انعکاس رویدادها 
از طریق رابطین خبری بایستی   به 
صورت  دانشگاه  مومی   ع ط  ب ا و ر
به موقع  بگیرد  که همین همراهی 
و حضور فعال رابطین، روابط عمومی 
را بسیار در امر اطالع رسانی و بازتاب 
دستاوردهای دانشگاه به جامعه یاری 

می کند.
زمانی    محمد  شست،  ن ن  ی ا ر د
و  معاونت  هر  وبسایت  که   : د  و ز ف ا
معرفی  تابلو  و  پنجره   ، ان  ت س ر ا م ی ب

آن مجموعه به بیرون است که باید 
محتوای آن توسط روابط عمومی و با 
بگیرد  قرار  پیگیری  مورد  سیت  حسا
به هر  وبسایت  از محتوای  و غفلت 
از  ابزار بزرگ و مهم را  یلی، یک  دل

دست دانشگاه خارج می کند. 
در ادامه این نشست از رابطین 
با  دانشگاه  تابعه  واحد های  خبری  
اهدای لوح تقدیر از طرف دکتر چمن  
ریاست دانشگاه  علوم پزشکی شاهرود  
تقدیر بعمل آمد و برخی از آن ها نیز به 
بیان تجارب ، فعالیت هاو اقدامات  خود  

در واحدها مربوطه  پرداختند.

برگزاری نشست روابط عمومی و تقدیر
 از رابطین خبری واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه شاهرود از افزایش  
١٩/٩ درصدی مصرف سی ان جی در 
بهار امسال نسبت به مدت مشابه در 
سال قبل در استان سمنان خبر داد. 

علی اکبر عربعامری گفت : در سه 
ماهه اول سال جاری نزدیک به ده میلیون 
متر مکعب  سی ان جی در  استان سمنان 
مصرف شد ه است ، که این مقدار توزیع 
حاکی از این است که  مقدار مصرف 
افزایش  ١٩/٩ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل را تجربه کرده است . 
عربعامری با اشاره به این مقدار 
در  جی  ان  سی  مصرف  یش   ا ز ف ا
به  نسبت   ، امسال  اول  ه  ه ا م ه  س

مدت مشابه سال قبل حتی با وجود 
محدودیتهای کرونایی افزود : اجرای 

به  توجه  با  سوخت  ریت  ی د م ح  طر
اهمیت استفاده از سوخت پاک و نقش 

آلودگی هوا و صرفه  آن در کاهش 
ثبت نام    ، بنزین  در مصرف  جویی 
باری  عمومی  خودروهای  ل  ی د ب ت و 
عمومی   نقل  و  حمل  و  ری  ف سا م و 
استقبال  بر   ، شدن  سوز  نه  ا گ و د ه  ب
به  ان جی  از سی  ندگان  کن مصرف 
اذعان دارد  جای سوخت های مایع 
است  این  دهنده  نشان  امر  ن  ی ا که 
انتظار می رود  میزان  ینده  آ که در 
در سبد سوخت  ز طبیعی  گا مصرف 
حمل و نقل افزایش یابد  و انشااله 
ا احداث جایگاه های سی ان جی  ب
در سطح استان ، امکان برخورداری 
سهل و آسان برای هم استانی ها از 

این سوخت پاک میسر گردد.

افزایش 19/9 درصدی مصرف سی ان جی در منطقه شاهرود

افتتاح  آیین  در  حانی  و ر ر  ت ک د
آزاد تجاری  طرح های ملی مناطق 
و  تجاری  آزاد  مناطق  دی:  ا ص ت ق ا و 
و  اقتصاد  در  نقش مهمی  تصادی  ق ا

اشتغال بر عهده دارند.
حجت االسالم والمسلمین دکتر 
حسن روحانی در آیین افتتاح طرح های 
ملی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، 
اظهار داشت: مناطق آزاد در آغاز فعالیت 
این دولت بیشتر وارد کننده بودند تا 
صادرکننده و بخش تجاری بیش از 
بخش سرمایه گذاری فعال بود که این 
مناطق  این  برای  بزرگ  صه  ی ق ن یک 

محسوب می شد.
دکتر روحانی با بیان اینکه امروز 
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی 
تولید کننده هستند و به مرکزی برای 
سرمایه گذاری تبدیل شده اند،گفت: 
آزاد  مناطق  در  گذشته  ال  س  ٨ ر  د
کارهای عظیمی صورت گرفته و طرح 

های استراتژیک و زیرساختی مهمی 
در این مناطق اجرا شده است و این 
و  ایران  اتصال  نقطه  به  باید  اطق  ن م
شود.دکتر  تبدیل  جهان  ی  ا ه ر شو ک
روحانی با بیان اینکه در ٨ سال گذشته 
اقدامات عظیمی در مناطق آزاد تجاری 
و طرح های استراتژیکی در این مناطق 
یی شده است، خاطرنشان کرد:  جرا ا
قدامات زیرساختی در ٨ سال  ا حجم 
به سال ٩2، حدود 2  نسبت  ه  گذشت
برابر شده است و چنانچه همه طرح های 
موجود، اجرایی شود، حجم این اقدامات 
و طرح های زیرساختی در مناطق آزاد به 

١۰ برابر افزایش می یابد.
رئیس جمهور در ادامه به مشکل 
کم برقی و قطعی  برق در کشور اشاره 
کرد و گفت: در ٨ سال گذشته حدود 
به  ساالنه  طور  به  گاوات  م  2 ۵ ۰ ۰
ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده 
است این درحالی است که قبل از این 

دولت به طور متوسط ساالنه ١۷۰۰ 
مگاوات برق اضافه می شد، اما با این 
وجود بخاطر گرمای شدید و خشکسالی 

دچار مشکل می شویم.
دکتر روحانی با بیان اینکه برق 
مردم  حیات  آسایش،  ندگی،  ز ی  ا ر ب
دارد،  بسزایی  اهمیت  کشور  د  ی ل و ت و 
اظهار داشت: امسال دچار خشکسالی 
بی سابقه ای هستیم و میزان بارندگی 
کاهش  درصد   ۵2 پارسال  ه  ب ت  سب ن
داشته است و ۷ هزار مگاوات تولید 
آب  کاهش  بخاطر  کشور  ی  ب آ ق  ر ب
سدها تقریباً قطع شده است. همچنین 
در روزهای گذشته نیروگاه بوشهر نیز 
بخاطر نیاز به تعمیرات از مدار خارج 
فراوانی  و سختی  رنج  لذا  د.  و ب شده 

برای مردم ایجاد گردید.
تولیدات  افزود:  جمهور  یس  ئ ر
صنعتی کشور نسبت به سال گذشته 
۵۰ درصد افزایش یافته و این موجب 

افزایش مصرف برق شده است. البته 
به  که  دارد  وجود  دیگری  ل  ی ال د
معاون اول دستور دادم تا مشکالت و 
راه حل های این معضل را شناسایی و 
برطرف نمایند و در این زمینه بخشی 
از صنعت با تغییر ساعات فعالیت خود 

می تواند همراهی کند.
در  داد:  ادامه  روحانی  ر  ت ک د
خاموشی ها، مهم این است که مردم 
بتوانند  تا  باشند  ز ساعات آن مطلع  ا
البته  کنند.  برنامه ریزی  و  ینی  ب یش  پ
نسبت به مردم عزیزی که در این روزها 
دچار مشکل و رنج شدند، عذرخواهی 
می کنم و خواهش می کنم مقداری در 

مصرف برق صرفه جویی کنند.
رئیس جمهور گفت: وزارت نیرو 
در این زمینه مقصر نیست، منتها باید 
توضیح دهد که مشکل  مردم  رای  ب
چه بوده است و باید راه حل مشکل را 

اجرایی کنند.

مناطق آزاد تجاری و اقتصادی نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال بر عهده دارند
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بیان  با  حمدرحیمی  م
اولویت  ترین  مهم  ینکه  ا
این سازمان در استان فعال 
سازی واحد های راکد و نیمه تعطیل 
و حفظ وضعیت موجود است، گفت: 
استان  تولیدی  واحدهای  درصد   ۶ ۰
بوده،  برداری  بهره  پروانه  دارای  ه  ک

فعال هستند.
رئیس  رحیمی«  محمد  رضا  «
سازمان صنعت،معدن و تجارت استان 
در  فقیه  ولی  نماینده  دیدار  در  یالم  ا
استان و امام جمعه ایالم با صنعتگران، 
و   حرف  صاحبان  و  ولیدکنندگان  ت
مشاغل استان ایالم در راستای بررسی 
و هم اندیشی مشکالت و مسائل پیش 
روی تولید در استان، اظهار کرد: استان 
ایالم از معدود استان های است که 
همه دست اندرکاران در بخش تولید 
دست به دست هم داده اند که چرخه 
تولید در استان همچنان در مدار قرار 

داشته باشد.
وی تصریح کرد: همه مسوالن 
در  تولید  با  مرتبط  عوامل  و  ستان  ا
قالب ستادها و کارگروه های مختلف  
از جمله ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد رفع 
موانع تولید در دستگاه قضایی به طور 
حد پای کار تولید بوده اند و فراتر از 
وظایفی که داشته اند در کنار بخش 
تولید و یاور دولت در راستای حمایت 

از تولید بوده اند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
استان ایالم یادآور شد: در واقع می 

توان گفت نام این جلسه را  می توان 
و  نامگذاری کرد  تولید  برای  همدلی 
امید است خروجی این جلسات منجر 
به رفع موانع تولید در استان به معنای 
افزایی  هم  این  و  شود  کلمه  اقعی  و
از  حمایت  راستای  در  موثری  قش  ن

تولید در استان ایالم خواهد داشت.
محمد رحیمی بیان کرد:  تالش 
می شود این همدلی در برنامه سال 
جاری در ٨ محور اصلی از جمله توسعه 
تولید و تقویت ساخت داخل، مدیریت 
ساماندهی  بخش  صادارت،  وسعه  ت
معدنی،  صنایع  و  مواد  توسعه  ازار،   ب
است  گذاری  سرمایه  و  مالی  امین  ت
و مهم ترین اولویت این سازمان در 
راکد،  واحد های  سازی  فعال  ستان  ا
نیمه تعطیل و تکمیل طرح های نیمه 

تمام و حفظ وضعیت موجود است که با 
استفاده از ظرفیت های موجود استان، 
بتوان مشکالت حوزه تولید در استان 

ایالم را رفع کرد.
حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استان  در  تولیدی  واحد   ۴٩۳ اضر  ح
ایالم فعالیت دارند، ابراز کرد: از این 
واحد های  از  ۶۰درصد  حدود  عداد  ت
است.محمد  فعال  استان  ولیدی  ت
رحیمی بیان کرد: سال گذشته 2۵واحد 
تولید راکد با حمایت های مدیران و 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستادهای 
و  اند  برگشته  استان  تولید  چرخه  ه  ب
۳۰واحد  برگشت   و  حمایت  مسال  ا
تولیدی استان هدف گذاری شده است.

کارگروه  کرد:  خاطرنشان  ی  و
در  نیز  تولید  مواند  رفع  و  سهیل  ت

بخش های مختلف از جمله پرداخت 
تسهیالت، تعین تکلیف مشکالت وام، 
بیمه و مالیاتی و تامین منابع  تالش 
کرده است که واحدهای تولیدی را در 
راستای کمک به تولید و حفظ آنها در 
چرخه تولید فعالیت های گسترده ای 
واحدهای  انتظارات  اما  است  اشته  د

تولیدی نیز بسیار زیاد است.
گفتنی است در این نشست تعداد 
از تولیدکنندگان و صاحبان واحدهای 
تولیدی استان در زمینه های مختلف، 
به بیان دیدگاه ها، نظرات و مسائل و 
مشکالت حوزه فعالیت خود پرداختند، 
با حضور مدیران دستگاه  ین جلسه  ا
و  صنعتی  نظارتی،  و  اجرایی  ای  ه
استان  سطح  در  بازرسی  و  ضایی  ق

برگزار شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایالم:

فعال سازی واحدهای راکد در اولویت صمت قرار دارد
آموزش به بیش از ۵ هزار و 800 نفر پرسنل شرکت 

گاز استان گیالن 
با هدف افزایش سطح بهره وری در سازمان و ارائه خدمات هرچه 
ابتدایی سال جاری  ماه  گاز طبیعی، در سه  به مصرف کنندگان  هتر  ب
به پرسنل شرکت گاز استان گیالن بیش از ۵ هزار و ٨۰۰ نفر ساعت 

آموزش ارائه شده است.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با بیان اهمیت موضوع آموزش درجهت بهبود سطح 
ارائه خدمات به مشتریان و افزایش رضایتمندی آنان گفت: این شرکت 
با تغییر روند آموزش از حضوری به مجازی، علیرغم شیوع ویروس کرونا 
در استان، دوره های آموزشی مرتبط با پرسنل را مطابق برنامه ریزی 

های صورت گرفته در زمان تعیین شده به انجام می رساند.
با بیان این مطلب افزود: در همین راستا در بهار امسال به  وی 
در  استان گیالن  گاز  پیمانکاری شرکت  و  قراردادی  کارکنان رسمی، 

مجموع ۵ هزار و ٨2۷ نفرساعت آموزش ارائه شده است.
حسین اکبر تکنیک های برنامه ریزی، بررسی و تجزیه و تحلیل 
حوادث، تصحیح کننده های اندازه گیری گاز، استانداردهای مهندسی 
مکانیک و کار تیمی را از مهم ترین موضوعات دوره های آموزشی برگزار 

شده در سه ماه ابتدایی سال جاری عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه با بیان اینکه برگزاری 
دوره های آموزشی موجب بهبود مستمر عملکرد کارکنان در حوزه های 
مختلف شده است، گفت: افزایش سطح کیفی عملکرد کارکنان موجب 
بهبود بهره وری در سازمان و به تبع افزایش رضایتمندی مهم ترین 

سرمایه های شرکت گاز یعنی مردم و مشترکین خواهد شد.

فاضالب  پساب  وهدایت  انتقال  برق  تامین  روژه  پ
روستای سراب قامیش به بهره برداری رسید 

سنندج –محمدآزاد حسینی درتشریح این خبر گفت : باهدف انتقال 
وهدایت پساب فاضالب روستایی واستفاده بهینه از تاسیسات وتجهیزات 
فاضالب وباالبردن سطح ایمنی وبهداشتی منطقه وهمچنین مدیریت 
مصرف انرژی وکاهش هزینه های مازاد،پروژه برقرسانی وخرید دیماند 
مربوط به سیستم انتقال  فاضالب روستای سراب قامیش  به تصفیه 
خانه فاضالب سنندج درفازاول طرح بااعتباری بالغ بر دویست میلیون 

تومان اجرا ودرمدار بهره برداری قرارگرفت.
وی با اشاره به اهمیت پروژه درمسائل زیست محیطی افزود : یک 
دستگاه پست ترانسفورماتورهوایی باظرفیت kva١۰۰به جهت تامین 
برق انشعاب kw٨۰پروژه انتقال فاضالب روستای سراب قامیش زیر 
شبکه  ١/۵کیلومتراز  از  بیش  همچنین  است،  شده  موجوداحداث  خط 
فشار متوسط هوایی تغذیه کننده پست احداثی اصالح واورهال گردید.

حسینی  با تاکید براینکه پروژه هدایت  فاضالب روستایی به تصفیه 
خانه  فاضالب سنندج یک تهدید بهداشتی را درمنطقه به فرصت تبدیل 
نموده اضافه کرد : از آنجایی که یکی از منابع آلوده کننده سدقشالق 
بودبابرقرسانی  مخزن  این  به  قامیش   سراب  روستای  رودفاضالب  و
مخزن  به  فاضالب  ورود  آن مشکل  از  برداری  وبهره  پروژه  این  ه   ب
سدقشالق به طورکامل برطرف گردید.وفاضالب روستا ی سراب قامیش 

به مسیردیگری انتقال یافت.
جلوگیری ازورودفاضالب به آبهای سطحی ومخزن سد  قشالق 
،تبدیل فاضالب شهری به آب قابل استفاده درزمین های کشاورزی 
،فضای سبزوشستشوی معابر،افزایش قدرت خودپاالیی رودهای محلی 
وافزایش سالمت روستاییان وکمک به نجات سد قشالق ازجمله مزایای 

اجرای این پروژه است.
گفتنی است پروژه پمپاژ فاضالب  روستای سراب قامیش باظرفیت 
بطول  طرح   درفازاول  روز  درشبانه  فاضالب  ١۷2٨مترمکعب  نتقال  ا

۶کیلومترتوسط شرکت آب وفاضالب استان اجراگردیده است.

والدیـن مهم تریـن الگـوی فرزنـدان بـرای اهل 
شـدن طالعه  م

یک روانشناس با تاکید بر اینکه عالقه مندی به مطالعه عاملی درونی است 
اما عالقه مندی اکتسابی به مطالعه توسط عوامل بیرونی پایه ریزی می شود، 
گفت: والدین مهم ترین الگو فرزندان برای اهل مطالعه شدن هستند، فرزندان 
از گفته های ما یاد نمی گیرند بلکه از آنچه انجام می دهیم می آموزند اما امروزه 

والدین دنبال هر فعالیتی به غیر از مطالعه کردن هستند.
دکتر گوهر یسنا انزانی، همزمان با روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، درباره 
چگونگی تشویق والدین به افزایش مطالعه در فرزندان، اظهار کرد: ویژگی های 
فیزیکی، روانشناختی و بیولوژیکی در پرورش فرزندان اهل مطالعه موثر است. 
در این مسیر خانواده، آموزش و پرورش، کیفیت کتاب ها و رسانه های جمعی 

و از همه مهم تر لذت بردن از خواندن بسیار نقش دارد.
این روانشناس معتقد است که اگر مطالعه لذت بخش باشد فرد به طور 
داوطلبانه، آزاده و پیوسته کتاب می خواند و نیازی نیست والدین دائما در خصوص 
لزوم مطالعه به فرزندان تذکر دهند و از این رو والدین باید لذت بردن از خواندن 

را به بچه ها یاد دهند.
وی »الگو برداری« و »شرطی شدن« را از عمده دالیل عالقمندی به 
مطالعه دانست و تصریح کرد: رفتار خواندن و اینکه والدین خودشان الگوی مناسبی 
برای مطالعه باشند و خودشان مطالعه داشته باشند، در اهل مطالعه شدن فرزندان 
بسیار مهم است. از سوی دیگر اگر فرزندان در حین یا پس از مطالعه لذتی نظیر 
صحبت درباره کتاب خوانده شده یا دریافت خوراکی مورد عالقه را تجربه کنند، 

به نوعی شرطی شده و عالقه ای برای مطالعه پیدا می کنند.
این روانشناس با تاکید بر لزوم شناخت والدین از عالیق بچه ها و سیستم 
ادراکی دریافتی آنها و با اشاره به چهار سیستم دید محور، شنود محور، لمس 
محور و منطق محور به عنوان چهار سیستم ادراکی دریافتی در افراد، خاطر نشان 
کرد: افراد دیدمحور سرعت یادگیری و درک مطلب بسیار باالیی دارند، اما مفهوم 
مطالب را می رسانند و جزییات را حفظ نمی کنند، حوصله جزئیات و داستان های 
طوالنی را ندارند و بازی را ترجیح می دهند. اگر میز و فضای مطالعه این افراد 
تمیز باشد و کتاب هایی با مفاهیم کلی در اختیارشان قرار گیرد امکان عالقه مندی 

آنها به مطالعه افزایش پیدا می کند.
انزانی درباره سیستم ادراکی دریافتی شنود محور توضیح داد: این افراد 
شنیداری هستند. بیشتر دوست دارند بشنوند، عالقه به یادداشت برداری ندارند 
و از این رو می توان فایل صوتی کتاب ها را در اختیار آنها قرار داد و یا از آنها 
خواست تا پس از مطالعه کتاب درباره کتابی که خوانده اند برایمان توضیح دهند. 
این ترفندها در افزایش عالقمندی آنها به مطالعه موثر است، همچنین می توان 

هنگام مطالعه برایشان موسیقی بی کالم و آرام پخش کرد.
به گفته این روانشناس، افراد دارای سیستم ادراکی دریافتی لمس محور به 
کتب قابل لمس عالقمندند و از این رو با کتاب های الکترونیکی و پی دی اف 
نمی توانند ارتباط بگیرند و دنبال فعالیت های گروهی و اجتماعی هستند. بنابراین 

مطالعه گروهی برایشان موثر است. 
ادراکی دریافتی منطق محور گفت: این  وی همچنین درباره سیستم 
افراد برای کتاب خواندن به دنبال دلیل و منطق و فضای خصوصی هستند 
تا به پرسشهای ذهنی خود پاسخ دهند، اگر بتوانیم آنها را به تفکر وا داریم و 
کتاب هایی را در اختیارشان بگذاریم که فکر را به چالش می کشند می توان در 

عالقه مندی آنها به مطالعه گام برداشت.
وی همچنین درباره اثر دو تیپ شخصیتی بزرگ »درون گرا« و »برون گرا« 
بر مطالعه افراد، یادآور شد: برای افراد برون گرا توجه به امور و اشیاء خارجی مثل 
صحبت کردن و ورزش کردن و... مهم است درحالی که عناصر ذهنی برای افراد 
درون گرا برتری دارد. افراد درون گرا به دنبال عوامل درونی و خالص هستند، در 
نوشتار بهتر از گفتاراند و عالقمند به کتاب و تجزیه تحلیل آن هستند. بنابراین 
توجه به تیپ شخصیتی فرزندان در خرید کتب مناسب برایشان و عالقمند کردن 
آنها به مطالعه بسیار مهم است و با شناخت فرزندان می توان فهمید که چگونه 

و با بیان چه جمالتی می توان آنها را به مطالعه سوق داد.

  ایالم-  آذر یعقوبیان:   مدیر 
استان  برق  توزیع  شرکت  امل  ع
در  که  مضایقی  بابت  ابتدا  در  یالم  ا
و  کشور  خوب  مردم  بر  روزها  ین  ا
استانمان تحمیل می شود، عذرخواهی 
کرد افزود : هر چند همکاران من در 
صنعت برق و در بخش توزیع کمترین 
قصوری را از این بابت ندارند، خاموشی 
شود  می  تجربه  کشور  در  که  ایی  ه
امکان  نه  و  است،  ما  میل  باب  ه  ن

پاسخگویی است
جمع  در  شیرخانی”  ”هادی   
حضور  با  که  استان  ولیدکنندگان  ت
امام  و  استان  در  فقیه  ولی  ماینده  ن
جمعه ایالم و جمعی از مدیران برگزار 
خصوص  در  مسائلی  بیان  به  د،  ش
های  قطعی  همچنین  و  نعتگران  ص

گسترده برق در این روزها پرداخت.
داشت: همانطور که  اظهار  وی 
یک  کشور  برق  صنعت  مستحضرید 
زنجیره ی سه حلقه ای است که حلقه 
ی اول آن تولید، حلقه ی دوم انتقال و 
فوق توزیع و حلقه ی آخر به نام توزیع 
است که ما در خدمت شما هستیم و 
ما  که  برسد  ما  دست  به  برقی  اید  ب
بتوانیم توزیع کنیم که متاسفانه بنابر 
دالیلی این وضعیت پیش آمده است

برق  توزیع  شرکت  عامل  دیر  م
استان افزود: خیلی از فشارها را به ما 
تحمیل می کنند، ما هم باید در این 
مقطع و بعد از ۴۰ سال از انقالب باید 
با هم شفاف صحبت کنیم، متاسفانه 
نگه  برای  من  مثل  ضعیفی  دیران  م

داشتن صندلی شان، حاضریم دروغ 
حاضریم  کنیم،  الپوشانی  و  گوئیم  ب
چشم بگوئیم ولی نظرات کارشناسی 
را نگوییم، بنده در همین دورانی که 
بودم،  استان  خوب  مردم  خدمت  ر  د
بارها در جلسات مختلف بابت سیاسی 
کاری با مدیران مختلف درگیر شده ام.

اقتصاد،  کرد:  تصریح  یرخانی  ش
سیاست و دستور نمی شناسد و االن 
بخش  و  ابعاد  کل  در  را  اکارآمدی  ن
االن  بینیم،  می  داریم  کشور  ای  ه
قیمت تمام شده ی یک کیلو وات برق 
برای ما ١۵۰۰ تومان است، ولی ما با 
١۵۰ تومان داریم آن را تحویل می 
دهیم، ٩۰ درصد این قیمت کجا می 
خواهد جبران شود؟ نتیجه این است 
که ما نتوانستیم در بخش تولید خوب 
سرمایه گذاری کنیم و بتوانیم به نیازها 
پاسخ دهیم، به ما تحمیل می شود که 
شما برای این موضوع از منابع خودتان 
خرج کنید، ما هم یک شرکت هستیم 

که اساسنامه دارد و بخش خصوصی و 
سهامی خاص است و باید به مجمع 

پاسخگو باشیم.
وی ابراز داشت: در انجام بعضی 
از نظرات کارشناسی شده، ما خودمان 
بحرانها را برای خودمان درست کردیم 
یک  فقط  که  هستیم  این  دنبال  و 
در  شویم،  رد  و  کنیم  تزریق  سِکن  ُم
صنعتی  شهرک  دوستان  مورد  یک 
آمدند که ما می خواهیم برق فوالد 
ما  کنیم؟  چکار  کنیم،  تامین  را  تنا  آ
هم گفتیم ما برق نداریم، زیرساخت 
باید پست احداث شود، که  داریم و  ن
گفتند پست گران است و نمی شود، 
شما مانع تولید هستید، من در جلسه 
ای با استاندار وقت ایالم دچار چالش 
شدم و عرض کردم که آقای استاندار 
بنده به عنوان کارشناسی که نزدیک 
به ۳۰ سال است در این صنعت خدمت 
اقدام  این  این است که  کردم، نظرم 
نه اقتصادی است و نه منطقی و نه 

شرعی، که مرا خطاب کردند که شما 
در  االن  هستید،  استان  توسعه  انع  م
همان شهرک با یک مدل غیراصولی، 

چندین میلیارد تومان هزینه شد
تصریح  استان  برق  عامل  دیر  م
کرد: واقعا آرزو می کنم از این معرکه 
بگریزم و حداقل سالمت و آرامشم را 
به دست بیاورم، متاسفانه در این برهه 
زمانی و مسائلی که ما داریم، فقط باید 
دنبال راضی کردن همه باشیم، یکی از 
آفت هایی که در نظام مدیریتی دچار 
آن شده ایم این است که همه را راضی 

کنیم، آن هم به هر قیمتی.
شیرخانی اظهار داشت: مدیران را 
تا قانون را رعایت کنند،  اند  گذاشته 
قانونی  ما  است که  قانون  گر بحث  ا
رفتار کرده ایم، صنعتگرانی که اینجا 
هستند و اعتراض دارند که البته حق 
هم دارند، بگویند که ما کجا غیرقانونی 

برخورد کرده ایم؟!
که  اقتصادی   : داد  ادامه  ی  و
همین  اش  نتیجه  شود،  ستوری  د
جلسات و وقت تلف کردنها و همین 
معضالتی است که مشاهده می شود، 
استدعا دارم همه به دنبال عقالنیت 
تمام  بپذیریم،ددر  را  علم  و  رویم  ب
مدتی که من در خدمت مردم استان 
بودم، تالش کردیم که مشکل را حل 
عنوان  به  هم  بعد  به  این  از  نیم،  ک
ی  توسعه  به  مند  عالقه  که  کسی 
برای  کاری  هر  از  هستم،  ستان  ا
دریغ  استان  مشکل صنعتگران  فع  ر

نمی کنم.

عذرخواهی مدیر عامل شرکت توزیع برق ایالم از مردم؛

 خاموشی هایی که در کشور رخ می دهد نه باب میل ماست و نه امکان پاسخگویی

شرکت گاز خراسان رضوی رتبه برتر پاسخگویی به شهروندان را کسب کرد

باقرزاده- سمیه  شهدمقدس  م
ارتباطات  کل  اداره  اعالم  طابق  م
مردمی و سفرهای ریاست جمهوری، 
شرکت گاز خراسان رضوی در سال 
١۳٩٩ در بین شرکت های گاز استانی 
کشور موفق به ثبت باالترین عملکرد 
پاسخگویی به شهروندان در نشست 
های مالقات عمومی مدیرعامل این 

شرکت شد.
این  ریاست جمهوری در  نهاد   
ارزیابی که با استفاده از شاخص های 

فرهنگ  تامین  هدف  با  و  انونی  ق
بدون  داری  مردم  و  رسانی  خدمت 
انجام شده است،  واسطه و مستقیم 
ن  سا ا خر ز  گا شرکت  مل  دیرعا م
عامل  مدیران  بین  در  را  ضوی  ر
با  کشور  استانی  گاز  های  شرکت 
به  مثبت  عملکرد  درصد   ۷۷ سب  ک

عنوان شرکت برتر معرفی کرد.
حسن   ، ش ر ا گز ین  ا بر  نا ب
ز  گا شرکت  مدیرعامل  فتخاری  ا
 ،١۳٩٩ سال  در  رضوی  راسان  خ

با  عمومی  مالقات  و  نشست   2 ۰۰
حاصل  که  نموده  برگزار  شهروندان 
درخواست  به  مثبت  پاسخ   ١۵۴ ن  آ
و  مشاوره  مورد   ۳٨ و  مردمی  های 

راهنمایی بوده است.
ط  تبا ر ا ؛  د شو می  ر  و آ د ا ی
ن  سا ا خر ز  گا شرکت  مل  دیرعا م
کرونایی  در شرایط  مردم  با  رضوی 
بر  عالوه  و  نشده  قطع  گاه  یچ  ه
برگزاری دیدارهای مردمی با رعایت 
بهداشتی،  های  دستورالعمل  امل  ک

استفاده از ظرفیت فضای مجازی و 
درگاهی تلفنی نیز در دستور کار قرار 

این شرکت قرار دارد.
توانند  می  گرامی  شهروندان 
نشست  در  حضور  هماهنگی  رای  ب
مدیرعامل  عمومی  مالقات  ای  ه
با  رضوی  ن  سا ا خر ز  گا رکت  ش
تماس   ۳۷۰۷2۵۰2 تلفن  شماره 
روزهای  در  جلسات  این  گیرند.  ب
دوشنبه هر هفته از ساعت ٨ تا ١2 

برگزار می شود.

همزمان با آغاز معامالت آتی نقره در تاالر نقره ای
بانک آینده نخستین مرجع تسویه فیزیکی نقره در بازارمشتقه 

بورس کاال شد
بانک آینده با همکاری شرکت بورس کاالی ایران، با هدف پوشش ریسک 
فعاالن بازار سرمایه و ایجاد بازاری پیوسته و شفاف، به عنوان نخستین بانک 

تحویل دهنده نقره در معامالت آتی نقره، اقدام نموده است.
شفافیت قیمت ها به واسطه معامله در بورس، وجود مشخصات قرارداد و 
استانداردسازی کاال، هزینه ها و کارمزدهای پایین معامالت، فروش کاال بدون 
داشتن آن، معافیت مالیاتی و فرصت کسب سود مطلوب از جمله مزایای قرارداد 

آتی نقره به شمار می رود.
در معامالت آتی نقره، کسب هر گونه سود در بازار، معاف از مالیات بوده 
بر  مالیات  قرارداد،  ارزش  بر  عالوه  تحویل،  زمان  در  است  موظف  خریدار  و 

ارزش افزوده را )در صورت وجود( به فروشنده بپردازد.
تحویل نقره به صورت ١۰۰ گرم یا مضربی از ١۰۰ گرم خواهد بود.بنابراین 
بانک از دریافت مقادیر کسر قرارداد، خودداری خواهد نمود.هزینه نگه داری نقره 

نیز به ازای هر ١۰۰ گرم نقره در هر روز، معادل ١,۰۰۰ )یک هزار( ریال است.
یادآور می شود؛ هزینه  نگه داری تا روز سررسید بر عهده مشتری خواهد بود.

همچنین هزینه های ارزیابی به ازای هر نمونه ۶۰۰ )شش صد( هزار ریال 
محترم  است.متقاضیان  ارزش افزوده  مالیات  به عالوه  ارزیابی  هزینه  امل:  ش
می توانند برای تحویل نقره خود به شعبه »مستقل مرکزی« )کد 2۰١( بانک 
خیابان  )بخارست(،  قصیر  شهیداحمد  خیابان  آرژانتین،  میدان  به نشانی  ینده  آ

شهیداحمدیان )پانزدهم( شماره ١، مراجعه فرمایند.
توسط  نقره  تحویل  فرآیند  خصوص  در  بیش تر  اطالعات  کسب  رای  ب
مشتریان به فروشنده یا فرآیند تحویل آن از سوی  بانک به خریدار با مرکز 

ارتباط بانک آینده به شماره 2۷۶۶۳2۰۰-۰2١، تماس بگیرید.

بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از بیمه سینا
سینا ضمن  بیمه  در  حضور  با  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  ئیس  ر
دیدار با مدیرعامل و مدیران ارشد، از نزدیک در جریان فعالیت ها و اقدامات این 

شرکت بنیادی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، در این بازدید که صبح چهارشنبه با 
حضور مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا و جمعی از 
معاونان بنیاد مستضعفان انجام شد، مهندس پرویز فتاح ضمن ابراز خرسندی از 
حضور در بیمه سینا و تقدیر از عملکرد کارکنان این شرکت بیمه اظهار داشت: 
اقدامات بسیار خوبی در این مدت برای رشد بیمه سینا انجام شده اما ما به این 
مقدار بسنده نمی کنیم و انتظار داریم رشد بیمه سینا با مالک های مد نظر بنیاد 
و با اولویت قرار دادن گسترش بیمه در بین محرومان و مستضعفان توسعه و 

تداوم داشته باشد.
رئیس بنیاد مستضعفان، منابع انسانی را ارزشمندترین سرمایه هر سازمان 
دانست و افزود: توجه ویژه به نیروی انسانی اعم از توجه مادی و معنوی موجب 

افزایش اطاعت پذیری و توسعه و رشد فعالیت ها خواهد شد.
سایر  از  متمایز  باید  زمینه ها  همه  در  سینا  بیمه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
شرکت های بیمه باشد، گفت: سود اصلی ما در نفع مردم است و هراقدامی که 

به نفع مردم باشد، برای ما سودآور محسوب می شود.
مسئولیت های  به  پیش  از  بیش  توجه  لزوم  یادآوری  با  فتاح  هندس  م
اجتماعی بنیاد افزود: بیمه باید در سطح جامعه فراگیر شود تا کارگران، افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای حمایتی و طیف های آسیب پذیر از خدمات 

بیمه ای بهره مند شوند.
وی تسهیل دسترسی مردم به خدمات بیمه را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
باید  از اتالف وقت و هزینه مردم  برای جلوگیری  الکترونیک  توسعه خدمات 
به سرعت پیگیری شود تا مردم برای دریافت خسارت با مشکل مواجه نشوند.

در ابتدای این جلسه، دکتر رضا جعفری، مدیرعامل بیمه سینا گزارشی از 
عملکرد بیمه سینا ارائه و طی آن به اقدامات مهمی از جمله خروج از زیان سنواتی، 
توسعه شبکه فروش و شعب، رشد سهم بازار، رشد پرتفوی، رشد سرمایه گذاری 

ها و ذخایر، افزایش سرمایه و ارتقاء توانگری مالی اشاره کرد.
همچنین در ادامه این نشست، دکتر شهریاری مدیرعامل هلدینگ مالی 
و سرمایه گذاری بنیاد، مهندس اتابک معاون اقتصادی بنیاد و مهندس پیرعلی 
معاون برنامه ریزی بنیاد، به بیان نکاتی در خصوص عملکرد بیمه سینا پرداختند.

گزارش دنیای جوانان از آنچه که در بازار ارز گذشت؛

اخبار و حاشیه های سیاسی، عامل 
افزایش قیمت ارز

تهیه و تنظیم: نینا رستمی
روند معامالت بازار ارز در هفته ای که گذشت، نشان داد در هفته ای که 
خبرهای سیاسی و اقتصادی هیجانات روانی ایجاد نکردند، نمودار قیمت ها در 

این بازار روند آرام نزولی به خود گرفت.
در روزهای گذشته کارشناسان پولی و بانکی پیش بینی کرده بودند بازار ارز 
رمق و توانایی الزم برای تداوم شیب صعودی را که در هفته پیشین به اوج خود 
رسید، ندارد. معامالت هفته پیش صحت این تحلیل را نشان داد. بر این اساس 
در هفته ای که اتفاق سیاسی ویژه نتوانست جو روانی در بازار ایجاد کند، پس 
از نزدیک به یک ماه روند نمودار تحوالت قیمت ارز در بازار آزاد و صرافی های 

بانکی شیب نزولی به خود گرفت.
منفی شدن شیب نمودار بهای معامالت بازار ارز در حالی رخ داد که در روز 
ابتدایی هفته، فضای روانی حاکم بر بازار تفاوت چندانی با هفته پیشین نداشت و 
بازار ارز همچنان روند صعود خود را تدوام داده بود. مسئله ای که تا میانه های روز 
معامالتی یکشنبه نیز ادامه داشت و در حالی که برخی معامله گران برای افزایش 
قیمت دالر از مرز 2۵ هزار و ۴۰۰ تومان خود را آماده کرده بودند، اما به یکباره، 
این روند متوقف شد و مسیر بازار تغییر کرد. تغییر مسیری که تا پایان هفته 
بازار با تجربه نوسانات محدود در مجموع به سمت کاهش قیمت ها ادامه یافت.

کارشناسان بازار ارز در تحلیل این فرایند ضمن تاکید بر وجود انتظارات 
تورمی در جامعه که طی یک ماه گذشته و پس از افول روند مذاکرات هسته 
وین موجب افزایش قیمت ها شد، بر رفتار محتاطانه معامله گران بازار ارز به دلیل 
پیش بینی ناپذیر بودن روند تحوالت سیاسی و دیپلماتیک آینده کشور، تاکید 
می کنند. به اعتقاد این گروه از کارشناسان، در هفته های اخیر در مجموع حجم 
معامالت در بازار ارز سنگین نبوده و فعاالن اصلی بازار از ریسک های عمده پرهیز 
می کنند.عالوه بر این برخی از معامله گران بازار تغییر روند بازار را به دلیل افزایش 
فشار عرضه از سوی بازارساز عنوان می کنند. ادعایی که مخالفانی هم دارد، 
اما به هر ترتیب بازارساز از روز یکشنبه با کاهش معنادار فاصله قیمت ارز میان 
صرافی های بانکی و بازار، تاثیرگذاری خود را در شکستن توان معامله گرانی که 
به دنبال افزایش قیمت ها بودند، نشان داد. به اعتقاد کارشناسان بانکی کاهش 
انگیزه عرضه  آزاد،  بازار  با  بانکی  ارز در صرافی های  فاصله میان نرخ فروش 

دالر را افزایش می دهد و از پدیده تقاضای کاذب در بازار جلوگیری می کند.
عالوه بر این برخی دیگر از فعاالن بازار ارز، انتشار اخباری مبنی بر نزدیک 
بودن دور جدید مذاکرات هسته ای را دلیل ورود بازار به فاز احتیاط عنوان می کنند. 
تعطیالت  البته  و  برق  قطعی های  پدیده  تاثیر  به  اشاره  با  برخی  که  همچنان 
کرونایی که منجر به کاهش فعالیت مراکز تجاری و بازارهای کشور شده است، 
این مسائل را نیز از جمله عوامل موثر بر تغییر رفتار بازار در هفته ای که گذشت، 
می دانند.مشاهده مسیر بازار ارز در این هفته نشان می دهد، از روز یکشنبه و پس 
از شکسته شدن روند صعودی قیمت ها، نوسان گیران از تداوم افزایش قیمت ارز 
ناامید شده اند. به همین دلیل وارد شدن این گروه از معامله گران به فاز فروش 
برای سودگیری از دالرهای خریداری شده در قیمت های پایین تر نیز از دالیلی 
است که به اعتقاد کارشناسان می تواند با افزایش حجم عرضه در بازار، به این 

تغییر روند کمک کرده باشد.
به هر ترتیب توجه به نمودار تغییر قیمت نشان می دهد در هفته ای که 
گذشت، از یک سو قیمت ها در  بازار آزاد و صرافی های بانکی ضمن کاهشی بودن 
به یکدیگر نیز نزدیک شده اند و از سوی دیگر، بهای دالر و یورو در سامانه نیما با 
شیب مثبت قابل توجهی همچنان در حال افزایش و نزدیک شدن به قیمت ارز 
در بخش های دیگر بازار است. پدیده ای که می تواند حاکی از سیاست گذاری 

جدید بازارساز برای روزهای آینده بازار باشد.
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از آلکنو بابت حمایت هایش تشکر می کنم؛

پوریا فیاضی: تیم ملی را سه طالقه 
کرده ام!

گفتگو: عباس جهاندیده
سرمربی  آلکنو  اینکه  از  س  پ
خود  نهایی  لیست  والیبال  ملی  یم  ت
را   2۰2۰ المپیک  در  حضور  رای  ب
اعالم کرد، روی نام چند بازیکن از 
سعادت،  بردیا  قائمی،  فرهاد  مله  ج
محمدطاهر وادی، امیرحسین اسفندیار 
و پوریا فیاضی خط قرمز کشید که این 
مسئله حاشیه هایی را به همراه داشت.

پس از این اتفاق، پوریا فیاضی 
ملی پوش 2٨ ساله تیم ملی والیبال تصمیم گرفت تا از تیم ملی والیبال خداحافظی 
کند. او در گفتگویی با خبرنگار دنیای جوانان اعالم کرد دیگر قصد بازگشت به 

تیم ملی را ندارد و تمرکزش را روی مسابقات باشگاهی گذاشته است.
* از تیم ملی دیر خداحافظی کردم

دیر از تیم ملی خداحافظی کردم. من در زانوم یک مصدومیتی دارم 
و باید ریکاوری خیلی خوبی انجام دهم. اگر میخواهم به کیفیت مدنظرم 
برسم، باید ریکاوری کنم. برای حضور در تیم ملی، من زودتر عمل کردم تا 
سریعتر به شرایط آرمانی برگردم ولی پایی که عمل می شود را باید برایش 
بیشتر وقت گذاشته شود و نیاز دارد به آن توجه بیشتری شود بخصوص اگر 
برای بار دوم عمل شود. احساس کردم اگر بخواهم مثل قبل روی پایم فشار 
بیاورم، نمی توانم بهره برداری الزم را داشته باشم. تصمیم سختی بود ولی 
گاهی وقت ها مجبوری تصمیماتی بگیری که مایل به انجام آنها نباشی. 
ولی چیزی تمام نشده است و من برای بازی های باشگاهی آماده می شوم.

* تیم ملی را سه طالقه کرده ام
من تیم ملی را سه طالقه کردم. تیم ملی برای من تمام شد و دیگر 
قصد بازگشت ندارم. تیم ملی یک مقطع از زندگی بود که آن را پشت سر 
گذاشتیم و تنها خاطراتش باقی مانده است. مطمئن باشید با من با فیزیک 
و بدن آماده وارد لیگ می شوم تا غیرقابل تصور باشد. برنامه ریزی هایم 
را انجام داده ام. چند روزی را به استراحت می پردازم و سپس کارم را روی 
برنامه شروع می کنم تا با آمادگی که مدنظر خودم است، وارد لیگ شوم.

تقریبا دردهایم در حال از بین رفتن است و فقط به توان بخشی زانو 
نیاز دارم چون زمان الزم را نیز در اختیار دارم. ولی اگر می خواستم این کار 
را انجام دهم، با فشار و سطح باالیی که تورنمنت بین المللی دارد، این امر 
میسر نمی شود. من 2 ماه و نیم است که یک جراحی انجام دادم که خیلی 
سنگین نبود. اما زمانی که شما یک عضو از بدنتان را عمل می کنید، مقداری 
شرایط پیچیده تر می شود و باید توان بخشی الزم را روی پایتان انجام دهید.

* اتفاقات تلخ و شیرینی از تیم ملی در ذهنم حک شده است
یکی از شیرین ترین اتفاقات زندگی من این بود که سال 2۰١١ در 
اولین بازی برای تیم ملی که سن من خیلی کم بود و در حالیکه یک ست 
را روی نیمکت بودم، بهترین بازیکن زمین شدم و هیچ وقت آن را فراموش 
نمی کنم و به آن افتخار می کنم. اتفاقات شیرین و تلخی در ذهن من وجود 
دارد که در پرونده ملی من حک شده و به یادگار می ماند. شما رقبای خوبی 
در تیم ملی داری و اگر قصد داری بازیکنان با استعداد را در رقابت پشت 
سر بگذاری، باید یک بدن سالم، بدون درد و آماده داشته باشی. شما نمی 
توانی وارد اردوی تیم ملی بشوی و تازه قصد ریکاوری داشته باشی. ما 
بازیکنان دو متری نیستیم که بخواهیم با درد و مشکل کارمان را دربیاوریم. 
ما بازیکنانی هستیم که در این فیزیک باید همیشه بدنمان آماده باشد تا 

بتوانیم کارایی مدنظر تیم، مربی و خودت را نشان دهی.
* کرونا من را 2۰ روز عقب انداخت

من آن آمادگی صد در صدی را نداشتم که به همان جراحی زانویم 
برمیگردد. سپس به کرونا مبتال شدم و ریکاوری من را نزدیک به 2۰ روز 
عقب انداخت. من 2۰ روز طالیی را از دست دادم و اگر این اتفاق رخ نمی 
داد، بدن من خیلی سریعتر آماده می شد ولی این اتفاق رخ نداد و کرونا 

من را عقب انداخت.
* از آلکنو بابت حمایت هایش تشکر می کنم

چندین سال است که با بچه های تیم ملی در کنار هم بازی کرده ایم. 
وقتی به لحظه ای می رسی که باید از آن مجموعه جدا شوی، احساسات 
آدم جریحه دار می شود. مجموعه خیلی طالیی بودیم و سه نسل والیبال 
در کنار هم بودیم. بعضی از بازیکنان مصدوم شدند و از شرایط آرمانی خارج 
شدند. نسل والیبال در حال تغییر است. آقای آلکنو به من خیلی لطف داشتند 
ولی مربی که قرار است در دو تورنمنت کنار تیم ملی باشد، زمان الزم را 

برای انتظار کشیدن ندارد و باید زودتر تصمیمش را بگیرد.
ممکن است بعضی ها از تصمیم مربی خوشحال و بعضی ها ناراحت 
شوند. چاره ای نیست و باید این تصمیمات گرفته شود و تیم برای حضور 
در مسابقات اعزام شود. ایشان از نظر شخصی ارتباط خیلی خوبی با من 
داشت و از او تشکر می کنم. چه در نخستین کنفرانس مطبوعاتیشان که 
من را حمایت کردند و چه در تمرینات. من دوست داشتم به ایشان کمک 

کنم ولی با این شرایط بدنی که آماده نیست، نمی شد کمک کرد.
* حضور در تیم ملی برای سالمتی ام خطرناک بود!

به نظر من حضور در تیم ملی برای سالمتی ام خطرناک است. کسی 
که 2 بار جراحی می کند، یک ترس همیشه با او همراه است. سالی که 
من پس از جراحی به ورامین رفتم، طوری روی پایم تمرین کرده بودم که 
مطمئن بودم هیچ اتفاقی برایم رخ نمی دهد. من آن زمان تایم زیادی برای 
ریکاوری نداشتم ولی فکر می کنم امسال زمان الزم برای ریکاوری را دارم.

وقتی شما قصد حضور در المپیک را دارید، باید بازی کنید. در رزومه 
من ثبت شده است که من یا بازی کرده ام یا در تیم نبوده ام و هیچ وقت 
بیرون از زمین نبوده ام. من دوست داشتم همیشه بازیکن تأثیرگذاری باشم 
و زیاد بازی کنم. آن شرایط را نداشتم که بخواهم اینگونه بازی کنم. فکر 

می کنم تصمیم درستی گرفتم.
* دست دولت چین بابت کرونا درد نکند!

ابتال به کرونا روی آمادگی من خیلی تأثیر گذاشت. من 2۰ روز نمی 
توانستم ریکاوری انجام دهم. خودم که بدنم را می شناسم، فکر می کنم 
یک تایم طالیی برای آمادگی را از دست دادم. دست دولت محترم چین 
را اسیر کرده است. سالی  را آورد و کل دنیا  این کرونا  یز درد نکند که  ن
که ما سهمیه گرفتیم، تیم ما چه از لحاظ روحی روانی و چه از لحاظ فنی 
خیلی شرایط ایده آلی داشت. ما در لیگ ملت ها استثنایی بودیم، قهرمان 
آسیا شدیم ولی این وقفه یکساله خیلی چیزها را عوض کرد. جراحی خود 
من، افزایش سن بازیکنان و افزایش مصدومیت ها ما را از شرایط آرمانی 

دور کرد. به هر حال قسمت این بوده است.
* از تمام مردم بابت حمایت هایشان تشکر می کنم

در پایان از کسانی که در دوران خوب حضورم در تیم ملی کنارم بودند 
و به من کمک کردند، تشکر می کنم. در پست اینستاگرامی هم نوشتم. اگر 
نقش کوچکی در ورزش مملکت داشتم، بخاطر حضور، حمایت و نگاه مردم 
بوده است. بدون مردم کلمه قهرمان، ورزشکار و پهلوان هیچ معنی ندارد. 
امیدوارم از شخص خود من در این مدت راضی بوده باشند. من تمام تالشم 
را کردم. چیزهای زیادی را به دست آوردم و در نهایت زیر پرچم کشورم 
بودم که می توانم به آن افتخار کنم. در تیم ملی تنها مصدومیت به من 
نرسیده بلکه خیلی اتفاقات شیرینی بوده که می توانم به آن افتخار کنم. از 
حمایت مردم تشکر می کنم و امیدوارم از این بنده حقیر راضی بوده باشند.

پیروزی حتی با طعم خون؛
لیونل مسی شبیه تر از همیشه به مارادونا

لیونل مسی و دیه گو مارادونا در بسیاری زمینه ها شبیه به یکدیگر 
هستند. این بار موردی جدید از مسی همه را به یاد دیه گوی فقید انداخت.

لیونل مسی از شروع کوپا آمه ریکا نمایشی خیره کننده داشته و توانسته 
همان ریتم را ادامه دهد و کمک کند آرژانتین راهی فینال بازی ها شود؛ 

جایی که برزیل را در انتظار می بیند.
تورنمنت شماره ١۰ تا به اینجا فوق العاده بوده و او تنها یک قدم با 
نخستین افتخار ملی خود فاصله دارد. لیونل مسی تا به اینجا گل زده، پاس 
گل داده و مهمتر از همه اینکه یک رهبر تمام عیار نیز برای تیمش بوده است. 
لیونل مسی حاال در آلبی سلسته شبیه تر از همیشه به دیه گو مارادوناست. 

اسطوره فقیدی که قدرت رهبری او مثال زدنی بود.
مسی تا به اینجای فوتبالش نشان داده که چه از لحاظ سرعت، قدرت، 
تکنیک و .... دست کمی از مارادونا ندارد ولی مهمترین نقطه قوت مارادونا 
یعنی قدرت کاپیتانی چیزی بود که همیشه لیونل مسی را در آن پایین تر 

از دیه گو می دانند.
در بازی نیمه نهایی برابر کلمبیا اتفاقی برای مسی رخ داد که بار دیگر 

بسیاری را به یاد مارادونا انداخت.
 پس از یک برخورد خشن از فرانک فابرا، مسی سرنگون شد و از درد 
روی زمین به خود می پیچید. کاپیتان آلبی سلسته  از ناحیه مچ پا دچار 
آسیب دیدگی شد و شروع به خونریزی کرد، اما حتی این مصدومیت هم 
مانع از تالش او برای کسب پیروزی و صعود به فینال نشد و او تقریبا تمام 

نیمه دوم را با پایی خون آلود بازی کرد.
پس از خطایی که گوستاوو فابرا بازیکن کلمبیا روی پای لیونل مسی 
انجام داد، نمای قوزک خون آلود پای کاپیتان آلبی سلسته، تصویر معروفی 
از جام جهانی ١٩٩۰ را یادآوری کرد، جایی که دیگو مارادونا هم با قوزکی 

خون آلود به میدان رفت.
او برابر رومانی در دور گروهی بود که مصدوم شد و در ادامه رقابت ها 
مجبور شد تا با تزریق آمپول راهی میدان شود. در بازی یک هشتم نهایی 
او با همان قوزک پای مصدوم توانست به کلودیو کانیگیا پاس گل برتری 
بر برزیل را بدهد و سپس برابر یوگسالوی و ایتالیا نیز رهبر تیمش بود و 
توانست برای دومین دوره متوالی آرژانتین را به فینال برساند، جایی که دیه 

گو و تیمش مغلوب آلمان شدند.
لیونل مسی بارها به دیه گو نزدیک شده ولی هنوز نتوانسته به افتخارات 
ملی او برسد. مسی با قوزک مصدوم می تواند آرژانتین را قهرمان کوپا کند؟ 
او در جام جهانی 2۰22 آلبی سلسته را قهرمان خواهد کرد؟ اینها ماموریت 

های نیمه تمام مسی برای رسیدن به مارادونا هستند.

پس از قضاوت بحث برانگیز در نیمه نهایی یورو؛
پلیس هلندی متهم ردیف اول فوتبال اروپا

دنی ماکلی، پلیس هلندی و داور دیدار نیمه نهایی یورو 2۰2۰، یک 
پنالتی پر حرف و حدیث را به انگلیس هدیه داد تا سه شیرها را به فینال 

بفرستد.
دنی ماکلی، داور جنجالی نیمه نهایی یورو، به دلیل قضاوت بحث 
برانگیزی که در بازی انگلیس و دانمارک داشت به شدت مورد انتقاد قرار 

گرفته است.
داوری در تمام طول مسابقات یورو 2۰2۰ از کیفیت مطلوبی برخوردار 
بوده، اما چهارشنبه شب وقتی ماکلی در وقت اضافه یک پنالتی بحث برانگیز 
را به انگلیس هدیه داد، همه چیز شکل دیگری به خود گرفت. هری کین 
با استفاده از همان ضربه پنالتی موفق شد تا انگلیس را پیروز میدان کرده و 

به فینال این رقابت ها برساند.
نه فقط در هنگام برخورد رحیم استرلینگ با مدافعان دانمارک دو توپ 
در زمین وجود داشت، بلکه برخوردی که بین وینگر انگلیس و بازیکنان 
دانمارکی رخ داد در بهترین حالت برخوردی بسیار مالیم و حاشیه ای بود.

پل فن بوکل، هموطن ماکلی،در اتاق VAR حاضر بود، اما او نیز دلیلی 
ندید تا تصمیم داور وسط را در اعالم ضربه پنالتی لغو کند.

تازه این فقط آخرین لطفی بود که به تیم ملی انگلیس در این مسابقات 
شده بود! آنها بسیار خوش شانس بوده اند و فقط یک بازی خود را خارج از 
ومبلی انجام داده اند؛ دیدار مرحله یک چهارم نهایی برابر اوکراین که در رم 

برگزار شد و به برتری ۴-۰ سه شیرها منجر شد.
و آنها همچنین از حمایت بی دریغ و اکثریتی تماشاگران خودی بهره 
مند شده اند، زیرا به دلیل شیوع ویروس کرونا هواداران خارجی اجازه ورود 

به کشور انگلیس را ندارند!
این اولین تصمیم سوال برانگیز ماکلی در این فصل نبود!

در مسابقه مقدماتی جام جهانی 2۰22 پرتغال برابر صربستان در ماه 
مارس، این داور هلندی در حالی که توپ کریستیانو رونالدو به وضوح از خط 

دروازه رد شده بود،  گل فوق ستاره پرتغالی را نپذیرفت.
رونالدو پس از این اتفاق بازوبند کاپیتانی خود را به زمین پرتاب کرد و 

خشمگین از زمین بازی بیرون رفت.
ماکلی پس از آن مسابقه در مصاحبه با نشریه پرتغالی A Bola به 

خاطر آن تصمیم عذرخواهی کرد.
او گفت: »تنها چیزی که می توانم به فرناندو سانتوس سرمربی پرتغال 
بگویم این است که متاسفم. به عنوان تیم داوری ما سخت تالش می کنیم 
تا تصمیمات درستی بگیریم. وقتی اینگونه در مرکز توجه قرار می گیریم، 

اصال راضی نخواهیم بود.”
با این وجود به نظر می رسد ماکلی مردی است که توجه و طرفداری 

ویژه یوفا را دارد و تاکنون چهار بازی را در یورو 2۰2۰ داوری کرده است.
او همچنین داور بازی رفت رئال مادرید برابر چلسی در نیمه نهایی 

چمپیونزلیگ در ماه آوریل بود.

توصیف رونالدو از خود: خیال آسوده!
ستاره پرتغالی یوونتوس از وضعیت 
خوب خود در روزهای دوری از فوتبال 

خبر داد. 
به گزارش اسپورت، تیم ملی فوتبال 
پرتغال حذف زود هنگامی از رقابت های 
یورو داشت. پرتغال مدافع عنوان قهرمانی 
بود اما با شکست برابر بلژیک از صعود به 

یک چهارم بازماند.
کریستیانو رونالدو این روزها در حال 
استراحت در اسپانیا است. او تصویری از 

خود را منتشر کرد و در دو کلمه حالت خود را توصیف کرد. او نوشت: خیال 
آسوده. رونالدو باوجود حذف پرتغال با زدن ۵ گل به همراه پاتریک شیک 

در صدر جدول بهترین گلزنان قرار دارد.

ی  محمد گل  حیی  ی
لیس  سپو پر تیم  بی  مر ر س
تهران در نشست خبری این 
تیم پیش از دیدار حساس با آلومینیوم 
خصوص  در  ابتدا  و  شد  حاضر  راک  ا
ویروس  با  مبارزه  در  مدافعین سالمت 
و  درمان  کادرپزشکی،  به  گفت:  رونا  ک
پرستاران خسته نباشید بگویم. در این 
حساس  خیلی  کارشان  سخت  رایط  ش
آرزوی  آنها  برای  و  است  خطرناک  و 
سریع  هرچه  امیدوارم  دارم.  سالمتی 
ایران  مردم  از  ویروس  این  شر  ر  ت
بهتری  مدیریت  امیدوارم  و  شود  فع  ر
داشته باشیم. تنها راه رهایی از ویروس 
انجام   تاکنون  که  است  اکسیناسیون  و
امیدوارم مسدوالن تمرکز  نشده است. 

بهتری داشته باشند. 
بازی  مورد  در  محمدی  ل  گ
کرد:  بیان  آلومینیوم  برابر  رسپولیس  پ
هفته  در  که  داریم  بازی  تیمی  قابل  م
تیم  خود  جدید  کادرفنی  با  اخیر  ای  ه
یج  نتا نسته  توا و  ساخته  نسجمی  م
قابل قبولی را بگیرد و این قابل تقدیر 
است. در فوتبال ایران هر تیمی بیشتر 

هوچی گری کند امتیاز می گیرد!
گل محمدی ادامه داد: شنبه روز 
باید  و  نیست  پرسپولیس  برای  احتی  ر
بتوانیم جدا از دوندگی و ایجاد موقعیت 
برای رسیدن به پیروزی تمرکز باالیی 
روز خوبی  باشیم.امیدوارم شنبه  داشته 
برای ما باشد، بازیکنان ما هم آماده این 
مسابقه هستند و البته شرایط سختی را 
یک  شاهد  امیدوارم   می کنند.  سپری 

بازی خوب و تماشاگرپسند از سوی هر 
دو تیم باشیم.

تیم  دو  رفت  بازی  درباره  ی  و
دلیل  به  بازی  آن  در  کرد:  نوان  ع
یک  باختیم.  داوری  واضح  شتباهات  ا
گل مان آفساید اعالم شد و زمانی که 
از  یکی  باید  بودیم  جلو  صفر  بر  یک 
قبل  می شد،  اخراج  حریف  ازیکنان  ب
اتفاق  خطایی  هم  آلومینیوم  دوم  گل 
نیفتاد اما واقعا هیچ وقت این موضوع 
همیشه  و  نکردیم  کرنا  و  بوق  در  ا  ر
گذاشتیم.  احترام  داور  تصمیمات  ه  ب
همیشه شرایط سخت داوری را درک 
می دانیم  را  موضوع  این  و  ی کنیم  م
حداکثر  و  دستمزد  حداقل  با  اوران  د
از  باید  می کنند.  تالش  کار  ختی  س
اینکه  علیرغم  کنم  تشکر  آنها  مه  ه
صحنه ای  از  تیم ها  برخی  نیم  ی دا م
و  رسیدند  گل  به  بوده  آفساید  ه  ک
دیگر  تیم  یک  کردند.  لوغ کاری  ش

مقابل  برگشت  و  رفت  بازی  دو  ر  د
سود  به  پنالتی  سه  آلومینیوم  مین  ه
در  تیم  آن  نشد  اعالم  آلومینیوم  یم  ت
این دو بازی به یک برد و یک تساوی 
علیرغم  کرد.  امتیاز کسب   ۴ و  رسید 
اینکه تیم حریف می توانست امتیازات 

بیشتری به دست آورد.
گل محمدی با اعالم این  جمله 
است  خودمان  کار  روی  ما  تمرکز  ه  ک
هیچ  داریم  ما  که  مشکالتی  فت:   گ
این  درباره  مقداری  باید  ندارد.  یمی  ت
فصل  ابتدای  از  کنم  صحبت  سائل  م
ویژه  به  و  شد  شروع  مشکالت مان 
پس از راهیابی به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا این مشکالت به وجود آمد. ما با 
برای  که  اتفاقاتی  و  نامالیمات  مام  ت
شروع  را  کارمان  داد  رخ  رسپولیس  پ
در  توانستیم  و  دادیم  ادامه  رده،  ک
نیم فصل اول خود را به عنوان قهرمان 

معرفی کنیم. 

او افزود: اگر هر تیمی جای ما بود 
از هم می پاشید و این موضوع را صادقانه 
می گویم اما بچه های ما و انرژی مثبت 
هواداران پرسپولیس را زنده کردند.باید 
با وجود  بازیکنانم تشکر کنم،  تمام  ز  ا
بحث  در  ویژه  به  مشکالت شان  مام  ت
مالی با تمام وجود کار کرده و زحمت 
کشیدند. بار سختی ها و مشکالت مالی 
باشگاه روی دوش بازیکنان بوده. بدهی  
به برانکو، بودیمیر و سایر بدهی ها وجود 
داشته هر چند این مسائل در ظاهر نباید 
به بازیکنان ربط داشته باشد اما بیشترین 
فشار روی دوش بازیکنان بود و هنوز هم 
وجود دارد. امیدوارم باشگاه هم نسبت 
بیشتری  توجه  مقداری  قضیه  این  ه  ب
داشته باشد. می دانیم مشکالت است و 
مسؤوالن پرسپولیس هم صبح تا شب 
کار می کنند اما ادامه مشکالت ممکن 

است به تیم ضربه بزند.
مورد  در  پرسپولیس  رمربی  س
بیان  تیم  این  علیه  ها  هجمه  رخی  ب
ما  فوتبال  و  لیگ  در  متأسفانه  رد:  ک
رایج شده که هر  و  باب  ین موضوع  ا
هوچی گری  و  اعتراض  بیشتر  یمی  ت
مسأله  این  می گیرد.  هم  امتیاز  ند  ک
در چند سال گذشته به ویژه یکی دو 
سال اخیر خیلی باب شده جای اینکه 
تیم  و  فوتبال  روی  تمرکزشان  یم ها  ت
این  درباره  مدام  باشد  خودشان  ای  ه
و آن صحبت می کنند. از مدیرعامل تا 
سرمربیان تیم ها وقتی درباره تیم های 
تمرکزشان  قطعا  می زنند  حرف  یگر  د

روی تیم خودشان نیست.

تمرکز ما روی کار خودمان است؛

گل محمدی: در ایران هر تیمی بیشتر هوچی گری کند امتیاز می گیرد!

هفته  اواسط  از  فغانی،  لیرضا  ع
جاری به ایران سفر می کند و فدراسیون 
رقابت های  در  از وی  فوتبال می تواند 
فینال جام حذفی  و  نیمه نهایی  مرحله 
دوره  بیستمین  پایانی  هفته  نیز سه  و 

لیگ برتر استفاده کند.
چند هفته قبل این داور برجسته 

و بین المللی فوتبال ایران درخواستی 
فوتبال  فدراسیون  مسووالن  به  ا  ر
به  تا در صورت صالحدید  رائه کرد  ا
پایانی  های  هفته  در  و  بیاید  یران  ا
لیگ  دوره  بیستمین  از  مانده  باقی  و 
برتر و نیز کمک حال داوری فوتبال 

باشد. یران  ا

ور  ا د کمک  نبود  به  توجه  ا  ب
هفته  طی  ایران،  فوتبال  در  یدیویی  و
های گذشته به دلیل حساسیت باالی 
باالی  در  چه  برتر  لیگ  های  قابت  ر
جدول و چه در قعر آن، شاهد حواشی 
حتم  طور  به  و  هستیم  زیادی  سیار  ب
تجربه  با  داور  فغانی  علیرضا  حضور 

فال  به  توان  می  را  کشور،  وتبال  ف
نیک گرفت.

زمزمه های  هرچند  پیش  ندی  چ
مخالفت با درخواست وی مطرح شده 
فوتبال  فدراسیون  نهایت  در  اما  ود،  ب
تا  کرد  فراهم  فغانی  برای  را  رایط  ش
در  صالحدید  بنابر  او  قضاوت  مکان  ا
سه هفته پایانی لیگ برتر و نیز رقابت 
جام  فینال  و  نهایی  نیمه  مرحله  های 

حذفی مهیا شود.
فغانی هم اکنون به دلیل قضاوت 
منطقه   G و   F گروه  های  رقابت  ر  د
تایلند  در  آسیا  قهرمانان  لیگ  شرق 
به سر می برد و اواسط هفته آینده به 

ایران سفر خواهد کرد.
اتمام  زمان  کرد  خاطرنشان  اید  ب
مردادماه  هشتم  برتر  لیگ  سابقات  م
سال ١۴۰۰ خواهد بود و زمان برگزاری 
نیز  حذفی  جام  باقیمانده  بقات  سا م
مسابقات  مرداد   ١۳ که  است  ینگونه  ا
برگزار  حذفی  جام  نهایی  نیمه  رحله  م
تاریخ  در  نیز  فینال  مسابقه  و  می شود 

١٨ مرداد  برگزار می شود.
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بازگشت به خانه؛

علیرضا فغانی مجددا در فوتبال ایران!

امیر عابدزاده دروازه بان ملی پوش 
فوتبال ایران، با یک باشگاه اسپانیایی به 

توافق رسید.
روز گذشته باشگاه پونفرادینا که در 
اللیگای دو حضور دارد و فصل گذشته 
در رتبه هفتم قرار گرفته است، خبر توافق 
خود با دروازه بان ایرانی سابق تیم فوتبال 

ماریتیمو را منتشر کرد.
عنوان  گذشته  فصل  که  عابدزاده 
به  را  پرتغال  فصل  دروازه بان  بهترین 

درباره  که  سالهاست  بود،  آورده  دست 
اسپانیا  برای حضور در فوتبال  رویایش 
باوجود  و  دلیل  همین  به  و  می گوید 
پیشنهاداتی که از یکی دو تیم در یونان و 
پرتغال )پاناتینایکوس، بواویشتا و...( داشته 
است، در نهایت این تیم مربوط به لیگ 
سگوندا را برای ادامه فوتبالش انتخاب 
کرد.عابدزاده در هفته  های گذشته برای 
حضور در اللیگا و تیم های مثل مایورکا 
و کادیز نیز امکان سنجی کرده اما مسئله 

پاسپورت ایرانی مانع بزرگی در انتقال او 
بود و حاال این تیم اسپانیایی پونفرادینا با 
او به توافق رسیده تا این دروازه بان ایرانی 

به رویایش ادامه دهد.
باشگاه پونفرادینا با این تصور از یک 
خرید بزرگ تابستانی رونمایی کرد؛ گلر 
تیم ملی ایران و بهترین دروازه بان فصل 

پیش لیگ پرتغال.
هدف بزرگ عابدزاده همواره حضور 
در لیگ فوتبال اسپانیا و بازی در سطح 

اول اللیگا بوده و تصور می کند با ترک 
پرتغال و عقد قرارداد با پونفرادینا به این 

هدف نزدیک تر خواهد شد.
او در زمان حضور در لیگ پرتغال 
در تیم های باریرنسه و ماریتیمو حضور 
ناباوری  سطح  ترین  پایین  از  و  یافت 
ایران تبدیل  عالقه مندان به فوتبال در 
صدهاهزار   حاال  که  شد  ای  چهره  به 

هوادار دارد . 
پونفرادینا فصل گذشته را در رتبه 
هشتم لیگ 22 تیمی اسپانیا سپری کرد. 
بازیکن  چند  اخیر  روزهای  در  تیم  این 
جدید به خدمت گرفته که یکی از آنها 
لوچو گارسیا دروازه بان کلمبیایی است که 

احتماال رقیب عابدزاده خواهد بود.
هدایت این تیم نیز برعهده آندونی 
آلونسو اسپانیایی است که سابقه بازی در 
پس  این  از  و  دارد  را  اسپانیا  هرکولس 

سرمربی امیر عابدزاده خواهد بود.
سطح لیگ سگوندای اسپانیا بسیار 
ایبار،  آلمریا،  چون  تیم هایی  و  باالست 
ماالگا،  لگانس،  الس پالماس،  خرونا، 
وایادولید و... در آن حضور دارند و طبیعتًا 
نیز  لیگ  این  به  الورود  بازیکنان جدید 
باید تالش بسیار زیادی برای حضور در 

ترکیب اصلی انجام دهند.

بچه عقاب در سرزمین ماتادورها؛

عابدزاده به باشگاه پونفرادینا پیوست!

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: با توجه 
به عملکرد تیم در مسابقات قبلی تردیدی در موفقیت 

تیم ندارم.
گل  بدون  تساوی  به  اشاره  با  پیوس  فرشاد 
پرسپولیس برابر فوالد در هفته بیست و ششم لیگ 
برتر اظهار داشت: کامال مشخص بود که شرایط آب 
و هوایی در عملکرد تیم تأثیر گذاشته است اما با این 
وجود باز هم عملکردچندان بدی را از پرسپولیس شاهد 
نبودیم.وی افزود: پرسپولیس در این مسابقه نیز تیم 
برتر میدان بود و چندین و چند موقعیت روی دروازه 
حریف خلق کرد. از طرفی خط دفاعی هم مانند همیشه 
خوب ظاهر شد و اجازه خلق موقعیت به حریف را نداد.

خاطرنشان  پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
کرد: باز هم می گویم بازی در گرمای شدید اهواز به 
ویژه در این مقطع از سال دشوار است و همین موضوع 

موجب شد تا نتوانیم به هدفمان برسیم.

پرسپولیس  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  پیوس 
در  گفت:  نداشت  فوالد  مقابل  را  همیشگی  صالبت 
و  کیفیت  نباید  طرفی  از  بود.  طبیعی  اهواز  گرمای 
از  این تیم  نادیده بگیریم.  قدرت تیم خوب فوالد را 
باشگاه های خوب ایران است و االن هم برای کسب 

سهمیه آسیا میجنگد. با این حال پرسپولیس مقابل این 
تیم هم کنترل بازی را در دست داشت.

وی اضافه کرد: پرسپولیس پیش از این در امتیاز 
گیری آنقدر خوب عمل کرده که از دست دادن 2 امتیاز 
خللی در جایگاهش ایجاد نکرد اما به طور حتم بازیکنان 

در مسابقات آتی این 2 امتیاز را جبران خواهند کرد.
پیشکسوت سرخپوشان در مورد مشکالت مالی 
باشگاه اضافه کرد: این مشکالت همیشه وجود داشته 
برای خوشحال  دادند که همیشه  نشان  بازیکنان  اما 

کردن دل هواداران میجنگند.
به  به هر حال مشکالت مربوط  داد:  ادامه  وی 
مقصر  هم  باشگاه  مدیریت  و  نیست  دیروز  یا  امروز 
این موضوعات  تا  بهتر شود  امیدوارم شرایط  نیست. 

خللی در موفقیت تیم نداشته باشد.
پیوس تاکید کرد: پرسپولیس شرایط خوبی دارد 

و تردیدی در موفقیت این تیم ندارم.

پیوس: پرسپولیس حتما موفق می شود
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 خانه کتاب و ادبیات ایران وضعیت کشورهای چین، روسیه و 
اتحادیه اروپا در خصوص برگزاری و شرایط حضور در نمایشگاه های 

بین المللی کتاب را در دوران کرونا بررسی کرده است.
به گزارش دنیای جوانان  از  روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات 
ایران، بنابر جدیدترین تصمیمات کشور آلمان، مسافران کشورهای 
خارج از اتحادیه اروپا که به طور کامل در برابر ویروس کرونا واکسینه 
شده اند، از 2۵ ژوئن 2۰2١ )چهارم تیرماه ١۴۰۰( مجاز به ورود به 

آلمان هستند.
مسافرانی که حداقل  است،  کرده  اعالم  آلمان  وزارت کشور 
١۴ روز پیش از سفر به آلمان آخرین دوز واکسن های مورد تایید 
اتحادیه اروپا  را دریافت کرده اند، می توانند با اهداف گردشگری، کار 
و تحصیل به این کشور سفر کنند. این شرایط تابع قوانین حاکم بر 

اتحادیه اروپا است.
همچنین، مسافران کشورهایی که با ویروس جهش یافته کرونا 
مانند بریتانیا، هند و برزیل قصد سفر به آلمان را دارند فقط تحت 

شرایط ویژه می توانند وارد این کشور شوند. 
هفتاد و سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت از 
تاریخ 2٨ مهر تا دوم آبان ماه ١۴۰۰ به  صورت حضوری و مجازی 

برگزار می شود.
عالوه براین، سی و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب 
مسکو از تاریخ ١۷ تا 2١ شهریورماه ١۴۰۰ برگزار خواهد شد.  در 
در  اخیر  هفته های  در  کرونا  ویروس  مجدد  شیوع  گسترش  پی 
روسیه و درخواست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای 
توقف پروازهای ایرالین های ایرانی به این کشور، رییس سازمان 
خبر  مسیر  این  در  مسافری  پروازهای  لغو  از  کشوری  هواپیمایی 
داد. اما از جانب کشور روسیه تا این لحظه محدودیت نوع واکسن 

اعالم نشده است.
بین المللی  نمایشگاه  دوره  و هشتمین  بیست  دیگر،  از سوی 
کتاب پکن از تاریخ ۳ تا ۷ شهریور ١۴۰۰ برگزار خواهد شد. کشور 
قوانین  کرونا،  ویروس  شیوع  بهتر  هرچه  کنترل  برای  نیز  چین 
براین  است.  کرده  وضع  مسافران  پذیرش  برای  را  سختگیرانه ای 
اساس مسافران به محض ورود به فرودگاه مقصد، به مدت ١۴ روز 
در هتل فرودگاهی قرنطینه و سپس با تست مجدد کرونا و با ارائه 
نتیجه منفی اجازه ورود به شهر پکن را خواهند داشت. این موضوع 
موجب نگرانی مسئوالن برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب پکن 
درخصوص استقبال متقاضیان بین المللی از این نمایشگاه شده است.

آخرین وضعیت نمایشگاه های بین المللی کتاب در جهان

با  سفی  یو ضا  ر محمد
ملی  روز  نام گذاری  از  انتقاد 
ادبیات کودک و نوجوان، درباره 
حوزه  این  در  دولتی  دبیات  ا سیطره 

می گوید.
هجدهم  روز  است  سالی  چند   
درگذشت مهدی  روز  با  تیرماه هم زمان 
و  کودک  ادبیات  نویسنده  آذریزدی- 
نوجوان - در تقویم رسمی کشور به نام 
روز ادبیات کودکان و نوجوانان نام گذاری 
با  این  نام گذاری  هرچند  است.  شده 
انتقادهایی از سوی نویسندگان این حوزه 
همراه بود. البته مخاطب این نام گذاری ها 
موضوع  این  به  تا  هستند  مردم  عموم 

توجه نشان دهند. 
در سال های اخیر در داوری جوایز 
اما  پایین  محتوایی  کیفیت   از  معموال 
کتاب ها،  لعاب  و  خوش رنگ  تصاویر 
رفتن  ادبیات،  از  بخشی  شدن  بازاری 
به سمت ادبیات ترجمه و موضوعاتی از 
این دست سخن می گویند. مثال در بیانیه 
ادبیات  بخش  داوری  در  جوایز  از  یکی 
کودک و نوجوان آمده است: »در بخش 
داستان کودک و نوجوان، نظر کارشناسان 
بود ولی  آثار  بر رشد نسبی در محتوای 
مشکل عمده اغلب آثار این رده سنی را 
می توان به نگارگری و تصویرسازی های 

روی جلد و یا متن کتاب ها نسبت داد.
نوجوان  و  کودک  شعر  بخش  در 
شعر  به  ناشران  توجه  از  سال  به  سال 
نوجوان کاسته شده و رویکرد افراطی به 
محتوای  فاقد  کارتونی  کتاب های  نشر 
ارزشمند برای خردساالن بیشتر می شود.« 
محمدرضا یوسفی، نویسنده ادبیات 
ایسنا  با  گفت وگو  در  نوجوان  و  کودک 
درباره نام گذاری روز ملی ادبیات کودک 
و نوجوان که با نام مهدی آذریزدی گره 
همه  با  من  می کند:  بیان  است،  خورده 
احترامی که برای مرحوم آذریزدی قائلم، 
او را نویسنده ای خالق نمی دانم، ایشان 
داستان  من  و  بود  بازنویس  نویسنده 
خالقه ای از او ندیده ام. بازنویسی هم نیاز 
شرایط  بگویید  شاید  ندارد،  خالقیت  به 
آذریزدی فرق دارد اما اگر به شرایط او 
هم برگردیم ما نویسنده خالق تری هم 
صبحی.  مهتدی  فضل اهلل  مانند  داریم 
دولتی  ادبیات  یک  ما  ادبیات  ایران  در 
به  من  می کند.  انتخاب  دولت  و  است 
زیاد  نام گذاری  این  از  نویسنده  عنوان 
که  خوشحالم  لبته  ا نیستم؛  خوشحال 
اما  داریم  کودک  ادبیات  برای  روزی 
زمانی که آذریزدی را نمادش می کنند به 
عنوان نویسنده احساس حقارت می کنم 
قدرتمندتری  نویسنده  ما  آیا  می گویم  و 

داشتیم. نداشتیم؟ 
درد  ناشر  می کند:  خاطرنشان  او 

جانکاهی است که امروز بر ادبیات کودک 
همه چیز  است.  شده  عارض  نوجوان  و 
انقالب  از  پیش  بذرش  البته  شد  دولتی 
کاشته شده بود؛ نفت آمد هم ما را پولدار 
کرد و خدماتی به ما داد و هم بدبختی های 
بسیاری برای ما آورد از  آن جمله این که 
همه چیز به حیطه مدیریت دولتی رفت. 
خوشبختانه ادبیات دولتی نتوانست ادبیات 
بزرگسال را تحت تصرف خود بگیرد اما 
ناشر کودک که تعیین کننده است، دولتی 
دولتی  هم  تعیین کننده   خریدار  است، 
چشمش  هم  خصوصی  ناشر  هر  است. 
به این است که کانون پرورش فکری یا 
ارشاد چقدر  یا وزارت  آموزش و پرورش 
از او کتاب می خرد. ناشر امروز ما و حتی 
نویسندگان ما، مخاطب خود یعنی کودکان 
را فراموش کرده اند که من علتش را سلطه  
دولت بر ادبیات  می دانم، دولتی که یک 
می کند.  کودک  ادبیات  نماد  را  بازنویس 
ادبیات باید خالقیت داشته باشد، آیا شما 
کرده،  نقاشی کپی کاری  در  که  را  کسی 
نماینده نقاشی ایران می کنید؟ یا شاعری 
را که از دیگران الهام گرفته، شاعر برگزیده 
می کنید؟ نمی کنید. بلکه فردوسی یا حافظ 
را نماد شعر می کنید زیرا در واژه و سوژه و 
پرداخت هنری انقالب کردند. اما اتفاقی 
است که افتاده و اگر این حرف ها را می زنم 
این است که بدانید من با این انتخاب ها 
موافق نیستم، از اول هم موافق نبوده ام.

ادبیات  سلطه  است  معتقد  یوسفی 
دولتی مخاطب را از نویسندگان گرفته  و 
ادامه می دهد: من با ۳۰ ناشر کار می کنم، 
اختیار  به  بیشتر  و  جبر  به  ناشری  کمتر 
چشم شان به بخش دولتی است. عوارض 
می گویید  شما  که  است  این  نگاه  این 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  امروز  چرا 
ترجمه مسلط شده؟  این طور است؟ چرا 
زمانی  است.  درستی  و  منطقی  سواالت 
نویسنده  رایج کنید  را  ادبیات دولتی  که 

نویسندگان  می شود.  دولتی  هم  ناشر  و 
که  عشقی  خاطر  به  که  هستند  جوانی 
محض  به  اما  می نویسند  داستان  دارند، 
روبه رو  موقعیتی  با  می آیند،  جلو  این که 
سفارشی  کارهای  باید  یا  که  می شوند 
محدودی  تعداد  ما  ننویسند.  یا  بنویسند 
مستقل،  صورت  به  که  داریم  نویسنده 
نوشته  مخاطب  و  کودک  ادبیات  برای 
شرایط  این  مدیر  آقایان  می نویسند.  و 
را به وجود آوردید و جامعه هم خواسته 
و ناخواسته به این مسئله تن داده است، 
حداقل این بیماری را درمان کنید. مردم 
که به موقعیت ادبیات کودک آگاه نیستند، 
مدیریت و اندیشه شما این شرایط را به 
وجود آورده و بخش خصوصی را به انزوا 
است.  من  مواخذه  این  است.  کشانده 
جامعه ما جامعه ای است که  بحران ها را 
پشت سر می گذارد و ما آرام آرام مخاطب 

خود را پیدا می کنیم.
یوسفی با اشاره به تیراژ 2۰ هزارتایی 
کتاب خود در سال ۵۷ و مقایسه آن با تیراژ 
االن کتاب هایی که به پشتوانه تجربه ۴۰ 
ساله خود نوشته است، می گوید: با ۴۰ سال 
داستان های  اسم  به  مجموعه ای  تجربه 
کردم،  بازآفرینی  کودکان  برای  شاهنامه 
نه بازنویسی مثل کار مهدی آذریزی. این 
از ترجمه در روسیه به عنوان  بعد  کتاب 
اما  می شود  شناخته  روسیه  سال  کتاب 
حال  هزارتاست.  کشورمان  در  تیراژش 
کتاب های  نبوه  ا حجم  در  کتاب  این 
بازاری و کتاب ترجمه چطور مقابله کند؟ 
موقعیت سیاوش وار و معصومانه ای است 
برای ادبیات کودک ما. ما این شرایط را 
جامعه  معتقدم  نیستم.  هم  ناامید  داریم. 
من  و  برمی گردد  خود  موقعیت  به  دارد 
به  را  امیدوارم روزی مجدد مخاطب مان 

دست بیاوریم. 
کیفی  کاهش  درباره  همچنین  او  
می کند:  اظهار  تصویر  به  توجه  و  آثار 

در  تنها  نه  خردسال  و  کودک  ادبیات 
تنگاتنگی  پیوند  جهان  در  بلکه  ایران 
مسئله  این  است.  کرده  پیدا  تصویر  با 
من  اما  است.  مدرنیسم  دوران  رهاورد 
ساختار  به  بخواهیم  اگر  باورم  این  بر 
خردسال  و  کودک  برای  قصه  واقعی 
فقط قصه  بنگیریم، شیوه های کهن که 
بود، کاربردهای غنی تری دارد. دلیلم این 
را  از کودکی قصه  زمانی که شما  است 
باشد،  نداشته  وجود  تصویری  و  بخوانید 
تصویر  داشت؛  خواهید  خالق تری  ذهن 
یعنی یک  نما از لحظه ای از داستان. مثال 
فریم   ١2 در  می خواهید  را  زنگوله پا  بز 
تصویرگری  منظورم  کنید،  تصویرگری 
خود  بازاری،   نه  است  هنری  و  خوب 
قصه  فریم   ١2 در  داستان  این  خود  به 
قصه گویی  در  اما  می کند.  خالصه  را 
کهن، قصه گو زمانی که قصه را تعریف 
می کرده، کودک مجبور بوده قصه را در 
ذهنش تجسم، تصویرگری و تخیل کند 

که یک بستر پویا و پررمز و راز دارد.
برای  مردم  ترجیح  به  اشاره  با  او 
تماشای فیلم بر خواندن کتاب، می افزاید: 
علت این اتفاق ساده بودن صورت مسئله 
است، مثال شما در طی دو ساعت »جنگ 
نفی  دنبال  به  را می بینید. من  و صلح« 
که  هنوز  ما  ا نیستم  هنر  این  ارزش 
جایگاه  نتوانسته  است هیچ هنری  هنوز 
تأثیرگذاری قصه و قصه گویی را به شکل 
یا مکتوب بگیرد. هرچند هنر  شفاهی و 
قصه گویی از حافظه جمعی مردم فراموش 
شده و کتاب کودک به وضعیت اسفناکی 
با وضعیت  و  در کشور مبتال شده است 
و  کم  خیلی  خوب  کودک  کتاب  کرونا 
البته کتاب های  به ندرت چاپ می شود. 
بازاری همچنان منتشر می شوند و شرایط 
خود را پیدا می کنند. ادبیات بازاری خود 
همیشه  می دهد.  تطبیق  شرایط  با  را 

همین طور بوده است.

محمدرضا یوسفی مطرح کرد

از »چرا آذریزدی؟« تا سیطره ادبیات دولتی

»جامعه شناسی کنش محیط زیستی«؛
 نگاهی به یک وظیفۀ شهروندی مغفول

ب  کتا  - نا یر ا  - ن ا تهر
»جامعه شناسی کنش محیط زیستی؛ 
تفکیک پسماندهای خانگی از مبدا« 
که از سوی انتشارات علمی و فرهنگی 
تا  دارد  تالش  است،  شده  منتشر 
خانگی  پسماندهای  تفکیک  اهمیت 
اقتصاد، سالمت  را در چرخه  مبدا  از 
و محیط زیست برجسته سازد؛ وظیفۀ 
شهروندی مهم و اثرگذاری که البته 
با غفلت و عدم آموزش همراه است.

موجود  هر  ز  ا بیش  نسان  ا
تولید  پسماند  زمین  کره  در  دیگری 
برای  مشکلی  به  پسماندها  می کند. 
محیط زیست تبدیل شده به سرعت 
می کنند.  پیدا  اجتماعی  پیامدهای 

زیستی  محیط  کنشی  عمیقا  خانگی-  بخش  در  باالخص  پسماندها   مدیریت 
است. کاهش تولید پسماند، تفکیک پسماندها در مبدأ، بازیافت و استفاده مجدد از 
محصوالت بازیافتی همگی کنش های محیط زیستی، و تحت تأثیر عوامل اجتماعی 
است، به گونه ای که هر قدر مسئله پسماندها اهمیت بیشتری پیدا می کند، شناخت 

و تحلیل این کنش محیط زیستی مهم تر می شود.
صنعت بازیافت امروزه یکی از راهکارهای ایجاد انرژی افزوده و بهره وری 
بیشتر در جامعه به شمار می رود و هر روز اهمیتی بیشتر می یابد. از این راه انرژی 
از مواد خام برای تولید  و منابع طبیعی صرفه جویی می شوند و به جای استفاده 

فرآورده ها از مواد بازیافتی استفاده می شود.
مسئله بازیافت و چگونگی دفع زباله های خانگی در چند دهه اخیر یکی از مهم 
ترین معضالت در مدیریت شهری بوده است. شهروندان با بی تفاوتی و بی توجهی 
به نقش های شهروندی کنش های متعهدانه ای در قبال زباله های خود ندارند و 
سعی می کنند که زباله را در نخستین فرصت از محل تولید آن دور کنند، بی آن که 
خود را ملزم به جدا سازی و تفکیک زباله خشک و تر و اقدام های بهداشتی کنند.

بر اساس آنچه مطرح شد تفکیک زباله و بازیافت آن از مقوله های مهم زیست 
اقتصادی محسوب می شود که مانند همه رفتارهای اجتماعی آموخته  محیطی و 
و اجرا می شود و اولین گام درک اهمیت اجرای آن به عنوان یکی از رفتارهای 

عادتی شهروندان است.
کتاب جامعه شناسی کنش محیط زیستی؛ تفکیک پسماندهای خانگی از مبدا 
تالیف محمد فاضلی، معصومه اشتیاقی و محمد فکری که از سوی انتشارات علمی 
و فرهنگی روانه بازار نشر شده، تالشی جامعه شناختی برای بررسی علل، ریشه ها 

و چالش های عدم تفکیک پسماند از مبدا در ایران و شهر تهران است.
این کتاب یکی از اجزای کنش محیط زیستی مرتبط با مدیریت پسماندهای 
خانگی، یعنی تفکیک از مبدأ را براساس مطالعه ای در شهر تهران بررسی و برای 
اولین بار به صورت منسجم عوامل متعدد مؤثر بر رفتار محیط زیستی تفکیک زباله از 
مبدأ را به زبان فارسی ارائه می کند و در مطالعه ای تجربی به بررسی سهم عوامل 
مختلف در پیشبرد این کنش محیط زیستی می پردازد و درنهایت مالحظات اجرایی 

برای بهتر اجرا کردن طرح های تفکیک زباله از مبدأ را ارائه می دهد.
مؤلفان این کتاب که با زبانی پژوهشی و علمی  نگاشته شده است، محمد فاضلی 
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و معصومه اشتیاقی و محمد فکری هستند. 
فاضلی جامعه شناسی است که بیشتر او را به دلیل مقاالت و سخنرانی های 
مختلفی که به نقد سیاست ها در حوزه آموزش عالی، محیط زیست، حقوق شهروندی 
و توسعه داشته، سناخته می شود. وی که مولف کتاب هایی مانند شهر، حمل و نقل 
و زندگی روزمره، مصرف و سبک زندگی و مدیریت شهری و توسعه دانش شهری 
است از سال ١۳٩2 تا ١۳٩۶ معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک و مدیر 

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی بوده است.
معصومه  اشتیاقی دکتری جامعه شناسی و صاحب مقاالتی در حوزه مدیریت 

بحران و محمد فکری کارشناس ارشد جامعه شناسی است.
مولفان جامعه شناسی کنش محیط زیستی؛ تفکیک پسماندهای خانگی کتاب 
خود را در ۴ فصل با عنوان های »مسئله اجتماعی پسماند و مدیریت آن«، »علوم 
اجتماعی و مدیریت پسماند«، »مدیریت پسماندهای خانگی در تهران« و »اصول 
انتهای کتاب »پیشنهادهایی اجرایی« را  کلی جلب مشارکت« تنظیم کرده و در 

برای مخاطبان و مدیریت جامعه ارائه کرده اند.
در پیشگفتار این کتاب عنوان شده است: وضعیت محیط زیست ایران به طور 
کلی نگران کننده است، به حدی که حتی بدون داشتن شاخص ها و داده های 
دقیق، با صرف مشاهده هم می توان آن را احساس کرد. ایران در شاخص های 
جهانی محیط زیست نیز رتبه مناسبی ندارد. ایران در سال ١۳٩۳ از لحاظ شاخص 
عملکرد محیط زیستی در جایگاه ٨۳ و در حدود میانی کشورهای جهان قرار گرفت 
و امتیازش بری شاخص عملکرد محیط زیستی ۵١.۰٨ از ١۰۰ امتیاز بود. رتبه ایران 
طی سالهای ١۳٨۵ تا ١۳٩۳ نوسان شدیدی داشت، به نحوی که در سال ١۳٨۵ 
رتبه ایران ۵۳ بودی ولی در سال ١۳٩۳ به ١١۴ رسید. ایران در شاخص ردپای 

اکولوژیکی نیز وضعیت مناسبی ندارد.
پسماندهای  تفکیک  زیستی؛  محیط  شناسی کنش  جامعه  کتاب  برجستگی 
خانگی از مبدا در این موضوع است که نویسندگان ضمن بررسی مطالعات مدیریت 
با  تهران  و شهر  ایران  در  پسماند  مدیریت  برنامه های  خارج،  و  ایران  در  پسماند 
روش های علمی  ارزیابی و تبیین شده است و نویسندگان به راهکارها و پیشنهادهایی 

برای مدیریت بهتر این مسئله رسیده اند.
نویسندگان، کتاب خود را به »نارنجی پوشان همه شهرهای ایران، زباله گردهای 
کوچه پس کوچه های شهر، کارگران ایستگاه های تفکیک و زحمتکشان پسماندگاه ها« 
تقدیم کرده اند.در بخشی از این کتاب با عنوان »وضعیت کارگران سوله« آمده است:

مجموع گفته ها نشان می دهد که شرایط کاری مناسبی بر کارگران سوله 
و  است  قانونی  کار  از ساعات  بیشتر  کارشان  نیستند، ساعات  بیمه  نیست؛  حاکم 
امکانات و تجهیزات کار به طور مناسب در اختیار ایشان قرار نمی گیرد. به این 
نکته توجه داشته باشیم که خوِد کارگران اثر تمیز بودن و داشتن امکانات مناسب 
اند. در ضمن، مطالعات سازمانی نشان می  برای جلب مشارکت مردم را دریافته 
دهد که کارگرانی با این وضعیت انگیزه های کمتری برای کار دارند. این گفته ها 
را باید در کنار گفته های مسئوالن غرفه ها قرار داد که شرایط کارشان را نامناسب 
می دانستند تا بتوان به تصویر دقیق تری از وضعیت نیروی انسانی شاغل در طرح 

تفکیک زباله از مبدا دست یافت.
گفته های رئیس ادارۀ بازیافت نشان می دهد که کارگران در وضعیت اسکان 
مناسبی نیز نیستند: »ما به خاطر جا به جایی یک شبه از میدان... به این بیابان 
مشکالتی داشتیم که یکی از آنها همین اسکان کارگری ماست. امسال دویست 
میلیون تومان بودجه گرفته ایم تا محل اسکان کارگری احداث کنیم و کارگران از 
این وضعیت نامناسب فعلی رهایی پیدا کنند« )ص.١١٨ و ١١٩(.کتاب جامعه شناسی 
کنش محیط زیستی؛ تفکیک پسماندهای خانگی از مبدا تالیف محمد فاضلی، معصومه 
اشتیاقی و محمد فکری با شمارگان هزار نسخه در 2۳۰ صفحه از سوی انتشارات 

علمی و فرهنگی در اختیار عالقمندان به کتاب قرار گرفته است.
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پروانه رسولی خوشبخت

مدیر عامل کانون:
ادبیات کودک امیدآفرین و موثر در توسعه اجتماعی

مدیرعامل کانون پرورش کودکان و نوجوانان در پیامی ضمن گرامی داشت 
یاد استاد مهدی آذریزدی بر نقش امیدآفرین و تاثیرگذار ادبیات و کتاب کودکان 

در توسعه  اجتماعی تاکید کرد.
به گزارشدنیای جوانان از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مهدی 
علی اکبرزاده در پیامی به ویژه برنامه  کانون استان یزد زادگاه استاد مهدی آذریزدی 
و در آستانه روز ملی ادبیات کودک و نوجوان )عصر پنجشنبه، ١۷ تیر( ادبیات 
را مانند منشوری چندوجهی دانست که تعاریف زیادی برای آن ارائه شده است 
اما هر کدام از آن ها به یک یا چند وجه این منشور نگریسته اند؛ وجه مشترک 
بسیاری از این تعریف ها آن است که ادبیات را به مثابه بستری منحصربه فرد 

برای عرضه  فرهنگ، اندیشه و آرمان های یک جامعه برشمرده اند. 
او در این پیام تاکید کرد: ادبیات از طریق برقراری ارتباط با افراد، هم بر 
جامعه تاثیر می گذارد و هم از آن تاثیر می پذیرد و همین ویژگی نقش و کارکرد 
کودک  ادبیات  میان،  این  در  می نمایاند.  زندگی  و  اجتماع  در  را  ادبیات  مهم 
نقشی به مراتب حیاتی تر و تاثیرگذارتر دارد. چراکه کودکان به عنوان بخش 
قابل توجهی از سرمایه ی بالقوه ی انسانی، جامعه را به حرکت در مسیر توسعه، 

امیدوار نگه می دارند. 
کارکرد  کنار  در  کودک  ادبیات  رو،  این  از  علی اکبرزاده،  نوشته   براساس 
سرگرمی می تواند در نهادینه کردن بینشی صحیح و عمیق نسبت به ارزش های 
انسانی و اجتماعی در کودکان نقشی برجسته ایفا کند. به ویژه در دنیای امروز 
که مقوله ی لذت خواندن به عنوان یکی از شاخص های سالمت و رفاه کودکان 

مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.
 از این دیدگاه، ادبیات کودک با ساختن جهانی شگفت و سرشار از تخیل، 
عاطفه، اندیشه و کشف، موقعیتی فراهم  می سازد تا کودکان با تجربه  لذِت خواندن، 

نگاهی مهربانانه و سرشار از آشتی به جهان داشته باشند. 
ادبیات کودک امیدآفرین و موثر در توسعه اجتماعی

 مهدی علی اکبرزاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
و  کودک  ادبیات  ملی  روز  مراسم  در  که  پیام  این  در  کانون  مدیرعامل 
نوجوان در استان یزد قرائت شد، افزود: ادبیات کودک با آفرینش چنین تصویر 
امیدآفرینی مخاطبانش را به دوستی با طبیعت و انسان و جامعه دعوت می کند و 
با گسترش تخیل کودکان، آن ها را به تالش برای ساختن جهانی آرام تر، زیباتر و 
دوست داشتنی تر تشویق می کند. بنابراین ادبیات کودک با فراهم آوردن زمینه ای 
مناسب برای رشد روان شناختی و جامعه شناختی کودک، او را در آینده ای نه چندان 
دور به عنوان سرمایه انسانی فعال و تاثیرگذار در توسعه اجتماعی به جامعه پیوند 
می دهد.وی در پایان، هجدهم تیر را که به نام روز ملی ادبیات کودک نام گذاری 
شده، گرامی داشت و با یادی از مهدی آذریزدی، تصریح کرد نام و یاد بزرگ این 

نویسنده  فقید، تا همیشه شناسنامه  ادبیات کودک ایران خواهد بود.
این مراسم که در مزار مهدی آذریزدی برگزار شد، برای جلوگیری از شیوع 
بیشتر کرونا، به صورت زنده از شبکه های مختلف مجازی مانند اینستاگرام کانون 
استان یزد پخش شد و در آن عالیه قوامی، سرپرست کانون پرورش فکری در 

یزد نیز سخنرانی کرد.
آذریزدی،  مهدی  درگذشت  سالروز  با  مصادف  تیر   ١٨ ایرنا،  گزارش  به 
نویسنده شناخته شده حوزه ادبیات کودک و نوجوان )١۳۰۰ تا ١٨ تیر ١۳٨٨( با 
تصویب شورای فرهنگ عمومی از سال ١۳٩١ به عنوان روز ادبیات کودک و 

نوجوان در تقویم ثبت شد. 
زنده یاد آذریزدی آثار زیادی برای کودکان و نوجوانان نوشته است که دوره 
هشت جلدی قصه های خوب برای بچه های خوب شامل دفترهای قصه های کلیله 
و دمنه، قصه های مرزبان نامه، قصه های سندباد نامه و قابوس نامه، قصه های 
و  گلستان  قصه های  عطار،  شیخ  قصه های  قرآن،  قصه های  مولوی،  مثنوی 
ملستان و قصه های چهارده معصوم؛ از جمله آثار ماندگار وی و سال ها انیس و 
مونس کودکان ایران زمین بود. مجموعه قصه های تازه از کتاب های کهن نیز 
مجموعه دیگری است که آذریزدی با نگاهی نو به داستان های فولکلور برای 

کودکان نوشته است.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ١۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 2۷۳2 /١۴۰۰هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای  
عبدالکریم فرخی  فرزند رمضانعلی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ١۶۴/٨۰ متر مربع قسمتی از پالک ١١- اصلی به 
شماره کالسه ٩٩/2١۵ واقع در اراضی زیروان بخش ١٨ ثبت بهشهر محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١۴ 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:22/۰۴/۰۵  

تاریخ انتشار نوبت دوم ١٩ / ١۴۰۰/۰۴    م الف : ١١۵۳۰٩۵
.رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک بهشهر

محمد مهدی قلیان

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  رای  آگهی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرآراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد وامالک 
تایید  ذیل  متقاضیان  معارض  بال  مالکانه  سنندج،تصرفات  شهرستان 
گردیده،لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ١۵ روز 
جهت اطالع عموم در روز نامه کثیراالنتشارومحلی آگهی می گردد. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند،می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق 
درمحل تامدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مرجع قضائی تقدیم نموده وگواهی اخذ وتحویل اداره ثبت نمایند،بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض،سند مالکیت 
طبق مقررات صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:١۴۰۰/۴/١٩                    تاریخ انتشار 

نوبت دوم: ١۴۰۰/۵/۳
بخش ۳:

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام خانم سهیال رادی فرزند 
عباس شماره شناسنامه ۴۶٩۶ صادره سنندج کدملی ۳۷۳۰۴۵۴2١٨ به 
شماره  اسماعیل  فرزند  رضایی  اهلل  سیف  وآقای  مشاع  دودانگ  نسبت 
نسبت چهار  به  ملی ۳۷۳۰٨۶۰۳١۳  شناسنامه ٨٩۷ صادره سنندج کد 
دانگ مشاع از ششدانگ تحت پالک١۰۵۵ فرعی از 2۷۴٩ اصلی بخش 
۳ سنندج به مساحت ٨۶٩۶/٩۵ متر مربع خریداری شده از نسق علی 

محمد رضائی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای با با ریز
بهنام قباد 

رئیس ثبت منطقه ١ سنندج – م الف ١۶٨۰

مفقودی نورآباد
کلیه مدارک )سند وبرگ سبز(

 موتورسیکلت  ساوین ١2۵ CC مدل ١۳٩۴ 
 بنام   مهرداد نورالهی  

شماره شهربانی ۶۷۶٨2-۵۴١
 ۰١2۴NDR۰۴۷۶۳۰شماره موتور

 ١2۵B٩۴١۰۷۷٩***NDRشماره شاسی
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی نورآباد
برگ سبز خودرو پراید سایپا١۳١se مدل ١۳٩۷ 

ایران۳٨-٨۷۳ق۴٩
 بنام   علی ذکاوت خواه 

شماره شهربانی  ۴١ ایران ۴۳۴ص١۵ 
 ۶١2٨۰٩٩/M١۳شماره موتور

 NAS۴١١١۰۰j۳۴۴۷۷۰۰شماره شاسی
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ١۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آرای شماره ١۴۰۰۶۰۳١۳۰١۰۰۰۰۶۰٩ و ١۴۰۰۶۰۳١۳۰١۰۰۰۰۶١۰ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان خانم نادیا عبداله نژاد فرزند حسن به شماره شناسنامه ۶2٨ 
صادره از بوکان و آقای نادر عبداله نژاد فرزند عبدالقادر به شماره شناسنامه ۵۰٩ 
صادره از بوکان هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ در یک باب 
خانه به مساحت ١۵۰/۷٩ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک ١۳2- اصلی 
واقع در بخش ١۷ شهرستان بوکان شهرک فرهنگیان خیابان فتح روبروی 
مهستان ١ خریداری از آقای بهرام صالح پور احدی از زارعان صاحب نسق 
مشاعی در پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک 2١۵ 
فرعی از ١۳2- اصلی تعیین و اختصاص یافته است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ١۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ١٩/١۴۰۰/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ١۴۰۰/۰۵/۰۳

هادی حبیبی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

زل
ل ع

ص
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از راست محمود بشیری و عیسی امن خانی
اختصاصی دنیای جوانان

به پیش پاي جانان 
شمع جان افروختن دارد

اسماعیل نواب صفا

دلي کز آتش عشقي نسوزد سوختن دارد
لبي کز عاشقي حرفي نداند دوختن دارد

از آن در آتش عشق تو گریانم که مي دانم
میان آب و آتش شمع محفل سوختن دارد

نیاموزي چو من اي الله رخ درس وفا هرگز
که با خون جگر درس وفا آموختن دارد

منّور کرده ام با شمع جانم راه جانان را
به پیش پاي جانان شمع جان افروختن دارد

»صفا« در دل به غیر از ِمهر مهرویان نیندوزد
که در ویرانه دل گنج عشق اندوختن دارد
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محمد حسین زاده

جشـنواره فیلـم کـن با یک سـال 
برگـزار  دیگـر  بـار  تاخیـر  خـرده ای  و 
دوره  سـومین  و  هفتـاد  اسـت.  شـده 
بزرگتریـن رویـداد سـینمایی جهان که 
قـرار بـود از ١2 تـا 2۳ مـه 2۰2۰ )2۳ 
اردیبهشـت تـا ۳ خـرداد ١۳٩٩( برگـزار 
شـود، بـه خاطـر کروناویروس لغو شـد. 
برگزارکنندگان جشـنواره تـا مدت ها به 
دنبـال گزینه هایـی بـرای برپایـی دوره 
2۰2۰ بودند، اما درنهایت نتوانسـتند این 
کار را انجـام بدهند. بـه دنبال آن، دیگر 
جشـنواره ها و نمایشـگاه های بازرگانـی 
در کـن نیـز یکی بعـد از دیگری تعطیل 
شـدند. ادامـه بیمـاری همه گیـر جهانی 
باعث شـد جشـنواره کن امسـال نیز به 
تعویق بیفتد. جشـنواره کن 2۰2١ طبق 
برنامـه قبلـی قرار بود 2١ اردیبهشـت تا 
١ خـرداد ١۴۰۰ برگـزار شـود، امـا ایـن 
محدودیت هـای  بـه  توجـه  بـا  تاریـخ 
جدیـد در فرانسـه در واکنـش بـه مـوج 
تـازه گسـترش ویـروس کرونـا، به نظر 
عملـی نمی آمـد. درنهایـت، دوره هفتاد 
و چهـارم ایـن رویـداد از سه شـنبه ١۵ 
تیـر آغـاز شـد و تا شـنبه 2۶ تیـر ادامه 
دارد. پی یـر لسـکور رئیـس و تی یـری 
فرمـو مدیـر جشـنواره کـن امسـال بـا 
پیروزمندانـه  فریبنـده،  فهرسـت  یـک 
هرچنـد  دیگـر،  سـوی  از  برگشـته اند. 
ادامـه واکسیناسـیون بـه کمـک آنهـا 
آمـده اسـت، اما این دوره جشـنواره قرار 
اسـت همچنان با رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی برگزار شـود. ممکن اسـت در 
ایـن راه موانعـی وجود داشـته باشـد، اما 
فیلم هـای بسـیار مطرحی در ایـن دوره 
جشـنواره حضـور دارنـد. اسـپایک لـی 
سـینماگر آمریکایی کـه به عنوان رئیس 
داوران بخـش مسـابقه اصلـی هفتـاد و 
سـومین دوره جشنواره فیلم کن معرفی 
شـد، اما به خاطر لغو جشـنواره نتوانست 
کار خـود را انجـام بدهد، رئیـس داوران 
بخـش مسـابقه اسـت. گرچـه ممکـن 
اسـت اتفاقاتـی دراماتیک در راه باشـد، 
امـا بـه گـواه تاریـخ، کـن بـدون برخی 
معنایـی  دیگـر،  مـوارد  یـا  جنجال هـا 
نـدارد. در ادامـه ایـن گـزارش تعـدادي 
از فیلم هـاي مطـرح هفتـاد و چهارمین 
جشـنواره فیلم کن را معرفي مي کنیم...

آنت )Annette( سـاخته لئوس 
کاراکاس

بـازی  بـا  آنـت،  فیلـم موزیـکال 
فیلـم  کوتیـار،  ماریـون  و  درایـور  آدام 
افتتاحیـه جشـنواره کن امسـال، و اولین 
فیلـم بلنـد لئـوس کاراکاس سـینماگر 
فرانسـوی بعـد از فیلـم کامـال غیرقابل 
رده بنـدی موتورهـای مقـدس )2۰١2( 
اسـت. داسـتان آنـت، در لـس آنجلـس 
درایـور  می دهـد.  روی  معاصـر  دوران 
نقـش یک اسـتندآپ کمدیـن جنجالی 
را بـازی می کند که همسـرش )کوتیار( 
یک خواننده سـوپرانو با شـهرتی جهانی 
اسـت. زندگـی فریبنـده آنهـا زمانـی به 
هـم می ریـزد کـه دخترشـان آنـت بـه 

دنیـا می آیـد!

بنه دتـا )Benedetta( سـاخته 
ورهوفن پـل 

واضـح  واژه ای  شـاید  جسـورانه، 
بـرای توصیـف پـل ورهوفن باشـد، اما 
در عیـن حال به طور فزاینـده ای برازنده 
اوسـت. بنه دتـا، اولیـن فیلـم کارگردان 
هلنـدی پـس از کمـدی سـیاه و تریلـِر 
بـا موضـوع انتقـام او، در 2۰١۶ اسـت. 
بنه دتـا، ثابت می کند تابو واژه ای نیسـت 
کـه کارگـردان ٨2 سـاله بـا آن موافـق 
باشـد. فیلـم از روی کتاب غیرداسـتانی 
اعمـال بی شـرمانه: زندگـی یـک راهبه 
در ایتالیای عصر رنسـانس، ساخته شده 
اسـت. ویرژینـی افیـرا بازیگـر بلژیکـی 
نقش بنه دتـا راهبه ای نوآموز در ایتالیای 
قـرن هفدهـم را بـازی می کنـد کـه به 
یـک صومعـه می پیونـدد و درگیـر یک 

رابطـه عاشـقانه بحث انگیـز می شـود.

 Bergman( برگمـان  جزیـره 
Island( سـاخته میـا هانسـن

هانسـن  میـا  برگمـان؛  جزیـره 
تحسین شـده  فیلم هـای  کارگـردان 
بهشـت )2۰١۴( و آنچـه در پیش اسـت 
)2۰١۶(، از مدت هـا پیـش در فهرسـت 
فیلم هایـی قـرار دارد کـه خیلی هـا در 
انتظار دیدن آن هسـتند. جزیره برگمان 
اولین فیلم سـینماگر ۴۰ ساله فرانسوی 
بعد شـاهکار دیده نشـده مایـا )2۰١٨( با 

موضوع اختالل اسـترس پس از سانحه 
)PTSD( اسـت. فیلم جدیـد او درباره 
یـک زوج فیلمسـاز )تیـم راث، ویکـی 
کریپـس( که بـه جزیـره ای می روند که 
الهام بخـش اینگمار برگمـان کارگردان 
افسـانه ای سـوئدی بود و به تدریج حس 
می کننـد مرز بین واقعیـت و خیال محو 
شـده اسـت. میـا واسیکوفسـکا نیـز در 

جزیـره برگمـان بـازی می کند.

فرانس )France( سـاخته برونو 
دومون

فیلـم جدید برونـو دومون با عنوان 
مناسـب و ساده فرانس، اینگونه توصیف 
شـده اسـت: پرتـره ای هم زمـان از یک 
زن خبرنـگار، یـک کشـور و رسـانه ها. 
لیـا سـیدو، نقش فرانس دومـور را بازی 
بیـن موقعیـت شـغلی و  می کنـد کـه 
زندگی شـخصی خود در نوسـان است و 
یـک حادثه رانندگی هولناک زندگی اش 
فیلم هـای  می ریـزد.  به هـم  کال  را 
دومـون را ازنظر سبک شناسـی سـخت 
می تـوان در یـک طبقـه مشـخص قرار 
دارد. کار او بیشـتر متاثر از سـینماگرانی 
ماننـد برسـون یا روسـلینی و هنرمندان 
تجربـی ماننـد برگمـان و کیارسـتمی 
اسـت. بنابرایـن نمی تـوان بـا قاطعیـت 
گفـت بایـد چه انتظـاری از فیلـم جدید 

او داشـته باشیم.

 The ( نسـوی  ا فر رش  گـزا
سـاخته   )French Dispatch

ندرسـن  ا وس 
وس اندرسـن در تازه ترین سـاخته 
فیلم هـای  از  بسـیاری  ماننـد  خـود 
قبلـی اش سـتاره های مختلفـی را گـرد 
شـاالمه،  تیموتـی  اسـت.  آورده  هـم 
تیلـدا سـوئینتون، سرشـا رونـان، بیـل 
فرانسـیس  رایـت،  جفـری  مـوری، 
بنیسـیو  مـاس،  الیزابـت  مکدورمنـد، 
دل تـورو، ویلیام دافـو، آدرین برودی، لیا 
سیدو، کریسـتوف والتس، اوون ویلسن، 
جیسون شـوارتزمن، آنجلیکا هیوستن و 
خیلی هـای دیگـر در گزارش فرانسـوی 
بـازی می کنند. گزارش فرانسـوی، قرار 
بـود سـال گذشـته در بخـش رسـمی 
جشـنواره کـن بـه نمایـش درآیـد، امـا 
اتفـاق  ایـن  بـه خاطـر لغـو جشـنواره 
نیفتـاد. فیلم سـه خط داسـتانی متفاوت 
بـا پالت رنگ و نسـبت ابعـاد متفاوت را 
پی می گیـرد و داسـتان آن در دفتـر یک 
روزنامـه آمریکایـی در شـهری خیالـی 
از گـزارش  فرانسـه روی می دهـد.  در 
فرانسـوی به عنـوان نامـه عاشـقانه بـه 

خبرنـگاران یاد شـده اسـت.

سـاخته   )A Hero( قهرمـان 
فرهـادی اصغـر 

هیچکـس در ایـن سـیاره ماننـد 
اصغـر فرهـادی فیلم هـای درام  جنایـی 
واقع گرایانـه  اجتماعـی،  لحـاظ  بـه  و 
دادن  شـکل  بـا  فرهـادی  نمی سـازد. 
بـه موقعیت هـای روزمـره و تبدیـل این 
موقعیت هـا بـه تراژدی هـای دلخـراش 

کـه خانـواده به طـور ناخواسـته مرتکب 
می شـود، تقریبـا طـی دو دهـه فیلـم 
بـدی نسـاخته اسـت. قهرمـان، فیلـم 
جدیـد فرهـادی در حالـی آغاز می شـود 
)امیـر  رحیـم  اصلـی،  شـخصیت  کـه 
نتوانسـته  اینکـه  دلیـل  بـه  جدیـدی( 
بدهـی اش را پرداخت کنـد، در زندان به 
سـر می بـرد. او 2 روز مرخصی می گیرد 
و می کوشـد شـاکی خـود را بـا پرداخت 
بخشـی از بدهی متقاعد کند تا شـکایت 
خـود را پـس بگیـرد، اما اتفاقـات آنطور 
برنامه ریزی شـده پیـش نمـی رود.  کـه 
فرهـادی پـس از فیلـم اسـپانیایی زبان 
و کمتـر دیده شـده همـه می داننـد، بـار 
دیگـر بر سـاختارهای طبقاتـی در ایران 
متمرکز شـده است و این در حالی است 
که بیشـتر عاشـقان سـینمای جهان، از 
قبـل بـه هـر فیلمـی کـه او می سـازد 
اطمینان دارند. محسـن تنابنده، فرشـته 
صدرعرفایی، سـحر گلدوسـت، احسـان 
صلـح  جهاندیـده،  علیرضـا  گـودرزی، 
کریمایی، فـرخ نوربخت، محمد عاقبتی 
بازیگـران  دیگـر  فرهـادی،  سـارینا  و 
نهمیـن فیلـم فرهـادی هسـتند کـه به 
در  ماله گـی  الکسـاندر  تهیه کنندگـی 

شـیراز فیلمبرداری شـد.

سـاخته   )Memoria( خاطـره 
آپیچاتپونـگ ویراسـتاکول

آپیچاتپونگ ویراستاکول کارگردان 
تایلنـدی کـه سـال 2۰١۰ بـرای فیلـم 
عمـو بونمـی کـه می توانـد زندگی های  
گذشـته خـود را بـه یـاد بیـاورد، برنـده 
جایـزه نخل طالی جشـنواره کن شـد، 
بـرای اولین فیلم خود که خارج از تایلند 
فیلمبـرداری شـد، بـا تیلـدا سـوئینتون 
بازیگر اسکاتلندی همکاری کرد. درباره 
ایـن پروژه مخفیانـه، اطالعات کمی در 
دسـت اسـت. اگرچـه می دانیم داسـتان 
در کلمبیـا اتفـاق می افتـد و بـا دغدغـه 
کارگـردان نسـبت به آمریـکای جنوبی 
سـروکار دارد و گفته می شـود سوئینتون 
نقـش یـک زارع ارکیده را بازی می کند. 
آپیچاتپونـگ ویراسـتاکول که پیشـگام 
سـینمای کنـد در دوران معاصـر اسـت، 
بـه دیالـوگ تکیـه نمی کنـد، در عوض 
و  متفکرانـه  تصاویـر  از  اسـتفاده  بـا 
سـاختارهای داستانی، تماشـاگران را به 
درون یـک خلسـه سـوق می دهـد. بـه 
جـرات می تـوان گفـت چند فیلـم اخیر 
او در مقایسـه بـا فیلم هـای اولش کمی 
بیشـتر قابل فهم بودنـد، بنابراین جالب 
خواهـد بـود کـه ببینیـم اضافـه کـردن 
یـک چهره معروف در سـطح بین المللی 
مانند سـوئینتون به این معادله، سـرعت 
معمـول او را تغییـر داده اسـت یا خیر!؟

سـاخته   )Nitram ( نیتـرام 
کـرزل جاسـتین 

در  بـار  اولیـن  کـرزل  جاسـتین 
2۰١۵ بـا درام تاریخـی مکبـث، با بازی 
مایـکل فاسـبندر و ماریـون کوتیـار در 
بخـش مسـابقه جشـنواره کـن حضـور 
داشـت. او در 2۰١۶ اقتبـاس سـینمایی 

از بـازی ویدیویـی اساسـینز کریـد را در 
آمریـکا کارگردانـی کرد و بعد به کشـور 
زادگاه خود اسـترالیا برگشـت و وسـترن 
و  دار  واقعـی  سرگذشـت  اسـترالیایی 
دسـته کلـی )2۰١٩( را سـاخت. او فیلم 
جدیـد خـود، نیتـرام، را هم در اسـترالیا 
کارگردانـی کـرد. نیتـرام کـه یکـی از 
2۴ رقیـب جایـزه نخـل طالیـی ایـن 
دوره جشـنواره کـن اسـت، یـک تریلـر 
بـا موضوع مسـائل خانوادگی اسـت که 
داستان آن در دهه ١٩٩۰ روی می دهد. 
جدیدتریـن فیلم کـرزل بر یک جوان به 
نـام نیترام )کیلب لنـدری جونز( متمرکز 
اسـت کـه در دنیـای انـزوای اجتماعـی 
گرفتـار شـده اسـت. نیترام هنـوز با پدر 
و مـادرش زندگـی می کنـد و بـه نظـر 
نمی رسـد بتوانـد از رکود خارج شـود، تا 
اینکـه بـا زنی منـزوی کـه وارث ثروت 
زیادی اسـت، دوسـت می شود. پس ازآن 
کـه رابطه آنها تیره می شـود، عصبانیت 

و کینـه نیتـرام اوج می گیـرد...

 ,Paris (١۳ منطقـه  پاریـس، 
١۳th District(  ساخته ژاک اودیار

در خالصـه داسـتان فیلـم جدیـد 
ژاک اودیـار خیلـی بـه جزئیات داسـتان 
اشـاره نشـده و صرفا آمده اسـت: امیلی 
با کامیـل مالقات می کنـد که مجذوب 
نـورا اسـت، درحالی کـه راه نـورا بـا امبر 
یکـی شـده اسـت. سـه دختـر و یـک 
پسـر، آنها دوست هسـتند، گاهی اوقات 
عاشـق و اغلـب هـر دو! اما بـا توجه به 
اینکـه فیلمنامـه را سـلین سـیاما )پرتره 
یـک بانـو در آتـش( نوشـته و نوئمـی 
همـراه  بـه  فیلـم  آن  سـتاره  مـرالن 
جنی بـث خواننـده اصلـی گـروه پسـت 
پانـک بازی می کننـد، باید انتظار فیلمی 

متفاوت را داشـته باشـیم.

 )Red Rocket( راکـت قرمـز
سـاخته شـان بیکر

تازه تریـن سـاخته شـان بیکـر بـا 
کمـی انحـراف از واقع گرایـی اجتماعی 
سـنگین 2 فیلـم قبلـی او سـاخته شـده 
قالـب  شـیفته  فیلمسـاز  ایـن  اسـت. 
را در حـال انتقـال بـه قلمـرو کمـدی 
تاریـک نشـان می دهـد. راکـت قرمـز، 
بـا بازی سـایمن رکـس، دربـاره مایکي 
یـک سـتاره فیلم هـای آماتـوري اسـت 
بـه  و  آمـده  سـر  بـه  روزگارش  کـه 
شـهر کوچـک زادگاه خـود در تگـزاس 
برمی گـردد، جایـی که هیچکـس واقعا 
از بازگشـت او خوشـحال نیست. درواقع 
تمـام شـهر علیـه او هسـتند. مایکی در 
تـالش برای بازگشـت پیش همسـرش 
کـه از او جـدا شـده و مـادر همسـرش، 
مسـیر خـود را آغـاز می کنـد، تـا اینکه 
عاشـق زنـی بـه نام اسـترابری )سـوزانا 
سـان( می شـود که در یک مغازه دونات 

می کنـد. کار 

تیتـان )Titane( سـاخته ژولیـا 
دوکورنو

ن  ا گـرد ر کا نـو  ر دوکو لیـا  و ژ

امـواج  فرانسـوی،  فیلمنامه نویـس  و 
زیـادی در محافـل فیلم های ترسـناک 
مسـتقل ایجـاد کـرد و بـه خاطـر نـوع 
نگاه او به مفهوم آدم خواری، با تحسـین 
برخـی روبـرو شـد. بـه نظـر می رسـد 
تیتـان، فیلـم دوم او، بـه ایـن مفهـوم، 
کمـی بیوتکنولوژی اضافه کرده اسـت. 
درحالی کـه تاکنـون فقط یـک خالصه 
داسـتان مبهـم و بسـیار علمـی از فیلم 
منتشـر شـده، تمام آنچه واقعـا در مورد 
تیتـان می دانیـم ایـن اسـت کـه حـول 
محـور بازگشـت ناگهانی کودکی اسـت 
کـه تصور می شـد یک دهـه قبل ناپدید 
شـده اسـت. وقتی پدر، پسـر را به خانه 
مـی آورد، پایـان یـک کابـوس، آغازین 
کابـوس دیگـری اسـت و مجموعـه ای 
از قتل هـای وحشـتناک ازجمله در یک 
نمایشـگاه اتومبیـل، بـه زودی همه چیز 

را پیچیـده می کنـد.

 The ( جهـان  فـرد  بدتریـن 
 Worst Person In The
تریـر یواکیـم  سـاخته   )World

بدتریـن فرد جهان، سـومین فیلم 
سـه گانه یواکیم تریر کارگـردان نروژی 
دانمارکـی اسـت و او را بـه برش هـای 
خود از ریشـه های زندگـی بازمی گرداند. 
فیلـم، ۴ سـال از زندگـی زنی جـوان به 
نـام یولیـه )رناتـه راینـس وه( را دنبـال 
سـاله شـده  اینکـه ۳۰  از  او  می کنـد. 
وحشـت دارد و از سـوی دیگر حسـادت 
می کنـد که دوسـتش، آسـکل )آندرش 
دانیلسـن لـی( کـه از او بزرگتـر اسـت، 
حـاال یـک هنرمنـد موفـق رمان هـای 
گرافیکـی اسـت. یولیـه یـک شـب در 
یـک مهمانـی بـا جوانی بـه نـام آیویند 
او  آشـنا می شـود.  نـوردروم(  )هربـرت 
کـه می خواهـد تغییـری در زندگی خود 
ایجـاد کنـد، بـا آسـکل به هـم می زند، 
امـا همچنـان انتخاب هـای مـداوم خود 

را زیـر سـوال می بـرد....

 )After Yang( بعـد از یانـگ
کوگونادا سـاخته 

درام علمـی تخیلـی بعـد از یانگ، 
غم انگیـز  کوتـاه  داسـتان  مبنـای  بـر 
مجموعـه  از  یانـگ  بـا  خداحافظـی 
داسـتان های علمی تخیلی و پیشگویانه 
فرزنـدان دنیای جدید نوشـته الکسـاندر 
آمریکایـی  داسـتان  نویس  واینسـتین 
یانـگ،  از  بعـد  اسـت.  شـده  سـاخته 
دومیـن فیلـم بلنـد داسـتانی کوگونـادا 
مستندسـاز آمریکایی متولـد کره جنوبی 
اسـت. داسـتان درباره خانواده ای اسـت 
کـه یانـگ، یک پسـر ربات چینـی را به 
تـا به عنـوان  فرزنـدی قبـول می کنـد 
یـک بـرادر بـزرگ، کـودک نـوزاد آنها 
عمـل کند. وقتی یانگ خراب می شـود، 
می کنـد  تـالش  فـارل(  )کالیـن  پـدر 
بـرای تعمیـر او در دنیایـی کـه با نفرت 
راهـی  اسـت،  همـراه  آسـیایی ها  از 

کنـد... پیـدا  مقرون به صرفـه 

 )Blue Bayou( آبـي  بایـو 

چـون جاسـتین  سـاخته 
نـی  ا رگرد کا بـه  تجر سـومین 
جاسـتین چون بازیگر باسابقه آمریکایی 
طبیعـی  ادامـه  نظـر  بـه  کره ای تبـار، 
دومیـن فیلم بلند او خانم بنفش )2۰١٩( 
اسـت. چـون در بایو آبي، نقـش آنتونیو 
لوبالنـک، یـک فرزندخوانـده کـره ای 
را  لوئیزیانـا  در  بزرگ شـده  آمریکایـی 
بـازی می کنـد که وقتی مطلع می شـود 
دولـت ممکـن اسـت زمینه هـای اخراج 
او را داشـته باشـد، زندگـی اش زیر و رو 
کـه  واقعیـت  ایـن  به غیـراز  می شـود. 
آنتونیـو بیشـتر عمر خـود را در مرزهای 
آمریـکا گذرانـده اسـت، او همچنیـن با 
کتـی )آلیسـیا ویکانـدر( ازدواج کـرده و 
این سـواالت بیشـتری را در مورد اینکه 
چـرا دقیقـا نبایـد واجـد شـرایط تابعیت 

باشـد، مطـرح می کنـد.

 The Velvet( ولوت آندرگراوند
Underground( ساخته تاد هینز

تـاد هینـز کـه پیش ازایـن بـا درام 
 ،)١٩٩٨( گلدمایـن  ولـوت  موزیـکال 
زیرشـاخه های  از  )یکـی  راک  گلـم 
موسـیقی راک و پـاپ کـه اوایـل دهـه 
١٩۷۰ میـالدی در بریتانیـا ظهـور کرد( 
ادای  دهـه،  آن  اسـطوره ای  و صـدای 
احترام کـرد، حاال ظاهرا کامال در قامت 
مارتین اسکورسـیزی ظاهر شده و فیلم 
مسـتند ولـوت آندرگراونـد را درباره این 
گروه افسـانه ای کارگردانی کرده اسـت، 
ایـن مسـتند را ادوارد الکمـن فیلمبردار 
کـرده  فیلمبـرداری  هینـز  همیشـگی 
اسـت. ولوت آندرگراوند با تایید اعضای 
بازمانـده گروه، جـان کیل و مورین تاکر 
ساخته شـد و هدف زیبایی شناسی هینز 
ایـن بـود که اسـناد راک دهـه ١٩۶۰ را 
ماننـد آنچـه اندی وارهول مسـتند کرد، 

بررسـی کند.

استیلواتر )Stillwater( ساخته 
تـام مک کارتی

هر سـال در کـن حداقل یک فیلم 
هسـت که بـرای اکـران گسـترده تر در 
نظـر گرفته می شـود )نمونـه آن ایندیانا 
جونـز و قلمرو جمجمه بلورین( امسـال، 
نمونـه چنیـن فیلمی اسـتیلواتر سـاخته 
تـام مک کارتـی، بـا بـازی مـت دیمون 
اسـت. دیمـون نقـش بیـل بیکـر، یک 
کارگـر میدان نفتـی در اکالهما را بازی 
می کنـد کـه متوجـه می شـود دخترش 
آلیسـن )ابیگیـل برسـلین( کـه دور از او 
زندگـی می کنـد، به دروغ بـه قتل متهم 
شـده اسـت. ایـن نـوع درام روسـتایی 
حقوقـی بـه نظـر کامال در حـوزه کاری 
مک کارتـی اسـت. کارگـردان افشـاگر، 
در اوایل کار خود بسـیار در جشـنواره ها 
محبـوب بـود، و باعـث شـهرت فزاینده 
بازیگرانـی چون پیتـر دینکلیج و ریچارد 

جنکینز شـد.

گاو )Cow( ساخته آندرا آرنولد
آرنولـد  آنـدره  پـروژه  جدیدتریـن 
فیلمسـاز انگلیسی، یک مستند صمیمی 

کـه یـک روز از زندگی یک گاو شـیری 
مـا  می خواهـد  گاو،  می کنـد.  ثبـت  را 
توجـه بیشـتری بـه وضعیـت موجودات 
مزرعـه ای بی گنـاه داشـته باشـیم کـه 
شـیر آنهـا را مصـرف می کنیـم. فیلـم 
نمی خواهـد بـذر گنـاه بکارد یـا نگاهی 
رمانتیـک بـه سـهم گاوهای شـیری در 
زندگی داشـته باشـد، بلکه خیلی سـاده 
می خواهـد بـر واقعیـت صحـه بگـذارد 
کـه مـا مدیـون ایـن حیوانات هسـتیم 
و بایـد بـا آنهـا خیلـی بیشـتر از یـک 
منبـع تغذیـه روزانـه رفتـار کنیـم. گاو 
که اولین کار سـینمایی آرنولد ۶۰ سـاله 
بعـد از عزیـز آمریکایی در 2۰١۶ اسـت، 
ایـن توانایـی را دارد کـه یکی از بهترین 
مسـتندهای 2۰2١ باشـد. آرنولـد هـم 
یکی از فیلمسـازان محبوب کن اسـت.

 In Front Of( جلوی روی تو
Your Face( ساخته هونگ سانگ

هونـگ سـانگ کارگـردان پرکار 
کـره ای کـه آخریـن بـار در 2۰١۷ دو 
فیلـم روز بعـد  و دوربیـن کلـر، را در 
جشـنواره کن داشـت، امسـال با جلوی 
روی تـو بـه فرنـچ ریویـرا بازمی گردد. 
بـه نظـر می رسـد فیلـم جدید سـانگ 
فیلـم  همـراه  قطعـه  نوعـی  بـه  سـو 
قبلـی او زنـی کـه فـرار کـرد )2۰2۰( 
باشـد که در بخـش مسـابقه بین الملل 
فیلـم  کـرد.  رقابـت  برلیـن  جشـنواره 
جدیـد داسـتان یـک زن )هـی یانـگ 
لـی( را دنبـال می کنـد که قبـال هرگز 
در یـک سـاختمان بلند زندگـی نکرده 
اسـت و وقتـی بـه آپارتمـان خواهرش 
مـی رود، سـر درنمـی آورد کـه چگونـه 
کسـی می توانـد اینقـدر در باالی زمین 

کند. زندگـی 

گرداب )Vortex( ساخته گاسپار 
نوئه

زندگـی یـک مهمانی کوتاه اسـت 
کـه بـه زودی فراموش خواهد شـد. این 
تازه تریـن  گـرداب،  داسـتان  خالصـه 
پـروژه گاسـپار نوئـه اسـت که بـا الهام 
از آثار داریو آرجنتو سـاخته شـده اسـت. 
در نشسـت مطبوعاتی کـن، فیلم جدید 
آرژانتیـن  متولـد  فرانسـوی  کارگـردان 
مسـتند  سـبک  بـه  فیلمـی  به عنـوان 
دربـاره آخرین روزهای یک زوج مسـن 
توصیـف شـد. نوئه تـا آنجا پیـش رفت 
کـه از خود آرجنتو خواسـت در این فیلم 
بـازی کنـد. ایـن ششـمین فیلـم بلنـد 
اوسـت. هر فیلمی که او می سـازد تقریبا 
ماننـد یـک واقعـه تلقی می شـود. مهم 
نیسـت کـه نظرهـا دربـاره کار او مثبت 
یا منفی باشـد، نوئه فیلم هایی می سـازد 
که باعث می شـود تماشـاگران چیزی را 
حـس کنند و آدم هـا درمورد آن صحبت 
کنند و فلسـفه جشـنواره هایی مانند کن 
همیـن اسـت. نوئه که بیشـتر بـه زبان 
انگلیسـی و فرانسـوی فیلـم می سـازد، 
اصـال بـا جشـنواره کـن غریبه نیسـت. 
او بـا 2 فیلـم در بخـش مسـابقه حضور 
داشت و فیلم عشق، ساخته او در بخش 

نمایش هـای نیمه شـب روی پرده رفت.

بازبینی جی اف کی: آن سـوی آینه 
 JFK Revisited: Through(
سـاخته   )the Looking Glass

الیور اسـتون
کـه  احساسـی  از  نظـر  صـرف 
اسـتون  الیـور  سیاسـی  نـگاه  دربـاره 
داریـد، جی اف کـی او همچنـان یکـی 
از موفق تریـن کارهای مونتـاژ در تاریخ 
فیلمسازی اسـت. در پایان آن فیلم ذکر 
می شـود که مدارک و شواهد کمیسیون 
وارن بـرای دهه هـا به طـور عمومـی از 
اکنـون  نمی شـود.  خـارج  طبقه بنـدی 
کـه ۳۰ سـال از سـاخت فیلم داسـتانی 
جی اف کـی می گـذرد، اسـتون بـا فیلـم 
مسـتند بازبینـی جی اف کـی: آن سـوی 
آینـه، بـه دنیـای توطئـه  بازمی گـردد. 
کارگـردان برنده اسـکار در کنار تیمی از 
کارشناسـان بالستیک، مورخان سیاسی، 
شـاهدان عینـی و بازیگرانی مانند ووپی 
گلدبـرگ و دونالد سـاترلند )که در فیلم 
اصلـی نقـش ایکس افشـاگر مرمـوز را 
بـازی  کـرد(، مشـهورترین تـرور تاریخ 

آمریـکا را دوبـاره ارزیابـی می کنـد.

 The ( بـدی  ا توفـان  سـال 
 Year Of The Everlasting
Storm( گلچینی از فیلم های سـاخته 

مختلـف کارگردانـان 
حضـور  بـا  ابـدی،  توفـان  سـال 
هنـری  اسـتعدادهای  و  فیلمسـاز   ۷
مختلـف )جعفـر پناهـی، آنتونـی چـن، 
مالـک ویتـال، لـورا پویتـراس، دومینگا 
سـوتومایور، دیوید الئـری، آپیچاتپونگ 
ویراسـتاکول( و در ۵ کشـور مختلـف 
فیلمبرداری شـده اسـت. این پـروژه  که 
نباید آن از دسـت داد، نمونه ای از قدرت 
جهانـی سینماسـت و بـه نظر می رسـد 
لحظـه ای  فیلـم  در  سـبک ها  تلفیـق 
بی سـابقه را در زمان مشـترک هر ملت 
روی ایـن کـره خاکـی ثبـت می کنـد.

 The Souvenir( 2 یادگاری
II( سـاخته جوانا هاگ

یـادگاری 2 بـه کارگردانـی جوانـا 
هـاگ فصـل جدیـد فیلم تحسین شـده 
تیلـدا  بـازی  بـا   )2۰١٩( یـادگاری 
سـوئینتون و دختـرش آنـر سـوئینتون 
بـرن در نقـش یـک مادر و دختر اسـت. 
آن فیلـم کـه در جشـنواره سـاندنس، 
جایـزه بـزرگ داوران بخـش مسـابقه 
فیلم هـای داسـتانی سـینمای جهـان را 
گرفـت و در بخـش پانورامـا جشـنواره 
برلیـن نیـز بـه نمایـش درآمـد، نگاهی 
بـه چالش هـا و موانـع پیـش روی یک 
فیلمسـاز زن جـوان دارد کـه در اوایـل 
دهه ١٩٨۰ شـیفته مردی پیچیده و غیر 
قابـل اعتماد می شـود و بلندپروازی های 
خـود در کارگردانـی را متوقـف می کند. 
سـوئینتون و دخترش آنـر در یادگاری 2 
بـه ترتیب نقش رزالیند و جولی را تکرار 
کرده انـد کـه رابطـه پر فـراز و نشـیبی 
بـا هـم دارنـد. ابتـدا قـرار بـود رابـرت 
پتینسـون نیـز در فیلم بازی کنـد، اما از 
پـروژه انصـراف داد و بـه نظر می رسـد 
چارلـی هیتـون یا جـو آلویـن جایگزین 
او شـده باشـند. در فیلـم جدیـد، جولـی 
خـود  پردردسـر  رابطـه  قطـع  از  بعـد 
از  می کوشـد  بـرک(  )تـام  آنتونـی  بـا 
خـود  فارغ التحصیلـی  فیلـم  طریـق 
همـه آن احساسـات مانـدگار را کشـف 
کنـد. مارتین اسکورسـیزی مدیـر تولید 

یـادگاری 2 اسـت.

علی و آوا )Ali & Ava( ساخته 
بارنارد کلیو 

فیلـم  چهارمیـن   ، آوا و  علـی 
بارنـارد کارگـردان تحسین شـده  کلیـو 
دو  آوا  و  علـی  داسـتان  بریتانیایـی، 
کـه  می کنـد  روایـت  را  تنهـا  غریبـه 
یـک  بـه  مشـترک  عالقـه  به واسـطه 
درس  او  بـه  آوا  کـه  کوچـک  دختـر 
می دهـد و در همسـایگی علـی زندگـی 
می کنـد، باهـم ارتبـاط برقـرار می کنند. 
درحالی کـه ایـن زوج )بـا بـازی عدیـل 
اختـار و کلر راشـبروک( در ابتدا شـادی 
تـازه ای بـه زندگـی هـم وارد می کننـد، 
امـا درنهایـت گذشـته  هـر کـدام از آنها 
نقش مانـع را دارد. اسـتعدادهای بارنارد 
قطعـا توجـه مـا را جلب کرده اسـت. او 
در حالی امسـال با علـی و آوا، در بخش 
دو هفتـه کارگردانـان کن حضـور دارد، 
کـه در 2۰١۳ بـا دومیـن فیلـم خـود 
»غـول خودخـواه« در ایـن بخش برنده 

شـد. جایزه 
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