
طالی تقلبی و کمبود سکه؛

 چالش جدید بازار طال
وزیر نفت از پایان بخش دریایی پارس جنوبی و تکمیل ۱۷ فاز در دولت 
تدبیر و امید خبرداد و گفت: آنچه در شرایط کنونی مهم است اینکه ما در 
دوران تحریم متوقف نمی شویم و با وجود تحریم کارمان را پیش می بریم 
جاسک،   – گوره  پروژه  مشترک،  میدان های  از  اعم  پروژه هایمان  همه  و 

پروژه های غرب کارون و پتروشیمی فعال است.

آغاز  آیین  در  خردادماه،  یکم  گذشته،  پنجشنبه  روز  زنگنه  بیژن 
پارس   ۱۱ فاز  توسعه  طرح  عرشه  نخستین  پایه  نصب  عملیات  مراحل 
ایران  ملت  برای  الهی  موهبتی  میدان  این  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی 
است، یادآور شد: عملیات توسعه فازهای این میدان مشترک گازی پس 

از سال ۱۳۷۶ آغاز شد.

وی مقدار برداشت از میدان مشترک گازی پارس جنوبی را در سال 
۹۲ روزانه ۲۸۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد و با بیان اینکه این رقم اکنون 
به روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است، تصریح کرد: امسال نیز ۵۰ 

میلیون مترمکعب به این مقدار افزوده می شود.
صفحه 4

مسئوالن استانی باید اختیارات بیشتری
 داشته باشند 

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طرح معامله قرن با زور محقق 
نمی شود،  گفت: از بین بردن این طرح نیاز به کارهای میدانی دارد.

علی الریجانی غروب پنجشنبه هفته گذشته در جلسه شورای اداری استان 
قم اظهار داشت: در طول مدتی که افتخار نمایندگی مردم قم را در مجلس شورای 
پیشرفت هایی  و  توفیقات  استان  مسئوالن  تمامی  همکاری  با  داشته ام،  اسالمی 

حاصل شد.
وی گفت: دستگاه های اجرایی استان قم در حوادثی مثل سیل و همچنین 
ماجرای کرونا تالش شایان تقدیری داشتند و از همان ساعات ابتدایی با تشکیل 

جلساتی برای مدیریت این چالش ها برنامه ریزی کردند.
صفحه ۳

توانایی جوانان
 نادیده گرفته شده است 

آبادان- منتخب مردم آبادان در مجلس گفت: برخی مدیران در شهر آبادان 
درصدد بودند که از خأل بین مجلس دهم و یازدهم سوءاستفاده کنند و تغییرات 
مدیریتی مدنظر خود را انجام دهند اما جلوی آنها گرفته شد.سید مجتبی محفوظی 
اظهار کرد: متأسفانه در چند روز گذشته شاهد تحرکاتی برای تغییر برخی نیروهای 
بومی و انتصاب مدیران غیربومی در شهرستان آبادان بودیم که با قاطعیت موضوع 

را پیگیری کردیم و مانع این اتفاقات شدیم.
وی افزودروز  چهارشنبه )هفته گذشته( در یکی از ادارات قرار بود یک نیروی 
تصریح  شدیم.محفوظی  آن  مانع  که  شود  بومی  نیروی  یک  جایگزین  غیربومی 
کرد: متأسفانه برخی مدیران درصدد بودند که از بحث خأل بین دو مجلس دهم 
این  انجام دهند که جلوی  را  تغییرات مدنظر خود  و  یازدهم سوءاستفاده کنند  و 

شیطنت را گرفتیم.
صفحه ۳

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور: 

یک میلیون و ۳۹۱ هزار نفر در کنکور ۹۹
 ثبت نام کردند

ازدواج برای دریافت وام۵۰میلیونی
میلیون   ۵۰ میزان  به  ازدواج  وام  افزایش 
تومان برای هر زوج جوان اگر سبب خوشحالی 
موجب  باشد دست کم  کرده  مهیا  را  قشری  هر 
نگرانی فعاالن مدنی و اجتماعی در استان سمنان 
نیز برای ازدواج های تحمیلی، نادرست و نابجا و 

یا حتی ازدواج کودکان نیز شده است.
بیشتر  فعاالن  این  به زعم  که  ازدواج هایی 
تومان  میلیون   ۱۰۰ دریافت  برای  معامله  شبیه 
تا  هستند  خانوار  اقتصادی  مشکالت  رفع  و 
کمک هزینه ای برای خوشبختی زوج های جوانی 
گرم  کانون  در  را  زندگی شان  می خواهند  که 

خانواده بسازند.
صفحه ۲

مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد :

تنوع مراودات کاال در بندرامیرآباد 
با ورود کاالهای کانتینری افزایش می یابد
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فعال شدن کارگروه تخصصی توسعه فوتبال پایه 
صفحه 5در فدراسیون فوتبال 

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1465- شنبه ۳  خرداد ۱۳۹۹- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
رضویان: سیرت و 

حال دروني آدم ها 
در صورت شان 
ظاهر مي شود...

5ورزش
کالدرون: هدایت 

تیم ملی ایران ایده 
جذابی است

هنگ 7فر

تعداد كمي از هنرمندان عرصه كمدي هستند كه توانسته اند هم در بازيگري 
و هم در كارگرداني به موفقيت رسيده و اين موضوع را در سينما و تلويزيون 
به خوبي تجربه كرده اند. در كنار چهره هايي چون رضا عطاران، رامبد جوان، 
مهران مديري و مهران غفوريان، بايد از جواد رضويان نام ببريم كه يكي از 
موفق ترين چهره ها در عرصه كمدي بوده و هم در سينما و هم در تلويزيون 
توانسته چه در بازيگري و چه در كارگرداني موفق عمل كند و حاال قرار است.

فوتبال  فدراسيون  با  مذاكره  پرسپوليس  سابق  سرمربی 
ايران را تكذيب كرد اما ايده سرمربيگری در تيم ملی را 
جذاب دانست. گابريل كالدرون، سرمربی سابق پرسپوليس 
در پاسخ به سواالتی درباره جدايی خود و همينطور برخی اخبار 

و حواشی مانند مذاكره با فدراسيون فوتبال سخن گفت.

حميد خليلی، مدير انتشارات شهيد كاظمی می گويد كه كرونا مشكالت مهمی 
را در صنعت چاپ و نشر ايجاد كرده است و نشر شهيد كاظمی نيز اين ميان 
دچار مشكالت مهمی در زمينه فروش كتاب شد.گسترش ويروس كرونا، 
ناشران را با مشكالت عديده ای چون عدم فروش مواجه كرد. اقتصاد نشر 
در روزهای عادی نيز به داليلی چون مشكالت ارز كاغذ و بازدهی پايين ناچيز 

بود و كرونا نيز همين ناچيزی را به صفر نزديک كرد.

میزان عرضه کتاب 
بر تقاضا پیشی گرفته 

است

در شرایط تحریم متوقف نمی شویم و پروژه هایمان فعال است
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طرح آینده داران 

صفحه 4

احسان محمدی
 بعد از اینکه یک سایت خبری-ورزشی برای اولین بار 
عکاسش را به خانه فوتبالیست های مشهور که در قرنطینه هستند 
فرستاده و از روزمرگی آنها عکس هایی منتشر کرده است بسیاری 
واکنش نشان داده اند که ما می دانستیم که وضع فوتبالیست ها 
خوب است اما با دیدن این عکس ها تازه متوجه شده ایم آنها 

چه خانه و امکاناتی دارند و ما چه داریم!
این البته خاص ستاره های فوتبال نیست، اگر چهره های 
سیاسی که اتفاقًا بسیاری از آنها اصرار دارند خود را ساده زیست و مردمی نشان دهند، دِر 
باز کنند، آن وقت این احساس یاس و فاصله عمیق تر هم  خانه شان را به روی عکاسان 
می شود و می بینند برخی واعظان که جلوه بر محراب و منبر می کنند، چون به خانه می روند 

حال دیگر می کنند!
اصراری ندارم که اهل سیاست و اقتصاد لزومًا برای درک درد مردم باید روی حصیر 
بخوابند و نان و خرما بخورند. این رفتاری پیامبرگونه است و از انسان غیرمعصوم توقع زیادی 
است. اتفاقًا معتقدم نباید در تالطم مالی و روحی باشند تا شاید بتوانند در آرامش، تصمیم های 
عاقالنه تری برای رفاه حال عموم مردم بگیرند.در همه جای جهان هم ستاره ها به ویژه در 
فوتبال، سینما و موسیقی در رفاه هستند و خانه های رویایی دارند. اما نکته ای که در شرایط 
فعلی باعث بروز انتقادها شده است مقاومت و مخالفت فوتبالیست ها برای از سرگیری حرفه شان 

است. اینکه می گویند شرایط خطرناک است و نباید بازی کنند.
منتقدان می گویند وقتی عموم مشاغل فعالیت خود را از سرگرفته اند و راننده شرکت 
واحد و کارمند بانک و بیمه و شهرداری و آرایشگر و خیاط و ... با درآمد های بسیار اندک 
به سرکار برگشته اند، این همه مقاومت فوتبالیست ها با این زندگی های رویایی و درآمدهای 
واقعًا  آیا  برای چیست؟  و هفته ای یکی-دو مسابقه  تمرین  روزی دو ساعت  برای  سرشار 

شرایط آنها از دیگران خطرناک تر است و بیشتر در معرض بیماری هستند وقتی قرار نیست 
حتی تماشاگری به ورزشگاه بیاید؟

عمومًا  که  است  زیان ده  جریان  یک  می گوید  آمارها  که  چنان  ایران  حرفه ای  لیگ 
باید از جیب مردم پرداخت شود و جز عده معدودی که از آن منفعت می برند از هر طرف 
که آن را بررسی کنید، می بینید که فاقد بازدهی است و همان بهتر که بدون کرونا یا با 
کرونا تعطیل شود. از سوی دیگر همه خوب می دانیم که خالصه این جدال های پرحاشیه 
افتخار و ُکری خوانی است و بهانه هایی مانند نگرانی برای  در رسانه ها بر سر یک جام و 

»سالمت مردم« شوخی است.
و  هوادار سی میلیون  از  دم  مدام  که  ورزشی محبوب  تیم های  و  فوتبال  ستاره های 
چهل میلیونی می زنند در روزهای کرونا برای مردم چه کردند؟ جز چند نفر بسیار معدود که 
کمک نقدی کردند و چند نفر که در اینستاگرام استوری منتشر کردند بقیه چه کردند که ما 

باور کنیم »نگران سالمت مردم« هستند ؟
خالصه عشق به فوتبال از نگاه بسیاری از بازیکنان فوتبال در ایران این است: شما 
عاشق ما باشید، به ورزشگاه بیایید، به مدیران فشار بیاورید که حقوق و دستمزد و پاداش 
ما را بدهند، کیفیت بازی ما را نقد نکنید و انتظار نداشته باشید در شرایط گرفتاری ما برای 

شما کاری بکنیم!
اما فارغ از این موضوع که لیگ آغاز شود، نیمه تمام رها شود، قهرمانش را معرفی 
اگر معتقدند که فوتبالیست  بازیکنان جالب توجه است.  ادعاهای  از  یا نکنند، بعضی  کنند 
حرفه ای هستند یعنی فوتبال کار و حرفه آنهاست و حاال بر اساس پروتکل های بهداشتی 
می توانند به کار و حرفه شان برگردند این همه مقاومت برای چیست؟ آیا فقط دوست دارند 
از مزایا و مناقع حرفه شان لذت ببرند و در روز سختی و دشواری شانه خالی کنند؟ دیگر 
شاغالن هم می توانند این کار را بکنند؟ همه جان دارند و جان شیرین خوش است اما آیا 

جان فوتبالیست ها خوش تر از دیگران است؟

سرمقاله

جان شیرین فوتبالیست ها خوش تر است؟ 

نهال موسوی 
» میوه ممنوعه« مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی حسن فتحی و محصول سال 

۱۳۸۶ است که در ماه رمضان آن سال از شبکه دو سیما پخش شد. 
داستان این سریال درباره فردی متدین است به نام حاج یونس )با بازی علی نصیریان(، 
بازرگانی که به اصول دینی اعتقاد دارد و اهل حرام و حالل است اما اتفاقاتی در زندگی اش 
پیش می آید که او درگیر عشق به دختری جوان )هانیه توسلی( می شود و تصمیم می گیرد 

علی رغم مخالفت خانواده اش با او ازدواج کند 
... داستان یادآورقصه معروف شیخ صنعان است 

اما در زمان معاصر.
ه  میو « ه  تهیه کنند عفیفه  عیل  سما ا
ممنوعه«، در گفتگویی   به مناسبت بازپخش 
این سریال در مورد ممیزی های آن گفت: »یکی 
از زیباترین صحنه های سریال جایی بود که در 
در  به  نصیریان(  )علی  فتوحی  یونس  شبی که 
می رود  توسلی(  )هانیه  شایگان  هستی  منزل 
و می گوید همه شرط وشروط او را انجام داده و 
بعد از آن رقص سماع مانندی را با یک موسیقی 
زیبا انجام می دهد که این بخش حذف شد. من 
وقت  )مدیر  فرجی  مهدی  با  لحظه  آخرین  تا 
گفت وگو  این صحنه  پخش  درباره  صداوسیما( 

کردم که مجوز پخش آن را بگیرم اما نشد«.
عفیفه ادامه داده که: امیر جعفری )بازیگر نقش پسر حاج یونس( هم در ابتدای داستان 
شکل و شمایل مذهبی داشت که البته در قسمت های بعدی این مورد را با کم کردن حجم 
ریشش اصالح کردیم تا به آقازادگان برنخورد! در میوه ممنوعه امیر جعفری نقشی را بازی 
کرد که بعدها با محاکمه برخی از آقازاده ها به عنوان مفسدان اقتصادی و زندانی شدن برخی 

از آنها برای بیننده عینیت بیشتری پیدا کرد.
را گرفت،  ایران  اقتصاد  بعد گریبان  از معضلی که چند سال  ما  در »میوه ممنوعه« 
صحبت کردیم و به نوعی هشدار دادیم که چنین خطری اقتصاد ایران را تهدید می کند و 
این خطر از اشخاصی شروع می شود که ظاهر مذهبی دارند. این هم از مواردی بود که همان 

موقع مورد اشکال واقع شده بود.
واقعیت این است که همان طور که تهیه کننده اشاره داشته حال بعد از  ۱۳ سال 
از ساخت و پخش اول »میوه ممنوعه« شکل ها و حالت های مختلف پرونده های فساد و 
آنها را شاهد بودیم که توسط قوه قضائیه هم  آقازاده ها و اطرافیان  از  قانون شکنی برخی 

پیگیری شده است. می توان به این نتیجه رسید مسائل و مواردی که سازندگان این سریال 
به عنوان یک نقد اجتماعی و هشدار نسبت به عملکرد برخی از افراد در آن زمان مطرح کرده 

بودند پر بیراه نبوده است و تبعات و نتیجه آن را به عینه شاهد بودیم.
یکی از رسالت های هنر و هنرمند همین اشارات است، او در جامعه درد یا مشکلی را 
می بیند و از راه هنر آنرا نمایان می سازد حال می ماند که مسئولین امر و یا مدیران در قبال 
چنین عارضه ای چه عکس العملی خواهند داشت که متاسفانه در مورد سریال »میوه ممنوعه« 

حذف و کمرنگ کردن آن بوده است.
و  درس ها  و  سال   ۱۳ از  بعد  باید  حال 
پندهایی که گرفته ایم واقع بین باشیم و بپذیریم 
که سیاست حذف یا الپوشانی مشکالت و موارد 
غیرقانونی در رسانه های دیداری و شنیداری به 
هیچ عنوان تاثیری در اتفاق نیافتادن آنها ندارد، 
که  رسانه ای  به  نسبت  جامعه  و  مخاطب  فقط 

چنین رویکردی دارد بی اعتماد می شود.
باید مدیران و مسوالن وزارت ارشاد، صدا 
تولید  کار  نهادهای دست اندار  دیگر  و  و سیما 
حواسشان  نمایشی  مجموعه های  ساخت  و 
هم  امروز  تعدیل های  و  حذف  در  که  باشد 
نکنند  حذف  را  هشدارهایی  یا  نقادانه   نکات 
که دوباره بعد از سال ها ببینیم همه آن موارد 
جامعه  در  گسنرده ای  شکل  به  شده  سانسور 
ریشه داشته و این جرح و تعدیل ها نه تنها کمکی به جامعه نکرد بلکه شاید بیشتر به نفع 

خاطیان تمام شده است.
حواسمان باشد هیچ جامعه بدون مشکلی در هیچ جای جهان وجود ندارد فقط عملکرد 
و استراتِژی ما در قبال این مشکالت است که توان حل و از بین رفتن آنها را به ما می دهد.

با توجه به وضعیت امروز جهان در زمینه ارتباطات و این انفجار تبادل اطالعات از 
طریق دنیای مجازی، سانسور و یا پوشاندن مشکالت در بخش های از جامعه دیگر امری 
عقب مانده و تاریخ مصرف گذشته است. باید آنها را دید و نشان داد و استراتژی درست در 

مقابله با آنها اتخاذ کرد.
خدای نکرده چند سال بعد دوباره هنرمندی مصاحبه نکند که ما در فالن کار به بهمان 

مشکل پرداخته بودیم اما مسئوالن آنرا حذف کردند.
از گذشته مان درس بگیریم و مدام خودرا در موقعیتی قرار ندهیم که چنین پدیده هایی 

هم به شکل تراژدی و هم به شکل کمدی در زندگیمان خودنمایی کنند.

نگاه و نظر

آش همان آش است و کاسه همان کاسه! 
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ازدواج برای دریافت وام۵۰میلیونی
محمدحسین عابدی

افزایــش وام ازدواج بــه میــزان ۵۰ میلیون 
ــبب  ــر س ــوان اگ ــر زوج ج ــرای ه ــان ب توم
خوشــحالی هــر قشــری را مهیــا کــرده باشــد 
ــی  ــاالن مدن ــی فع ــب نگران ــت کم موج دس
ــرای  ــز ب ــمنان نی ــتان س ــی در اس و اجتماع
ازدواج هــای تحمیلــی، نادرســت و نابجــا و یــا 

ــز شــده اســت. ــی ازدواج کــودکان نی حت
ــاالن  ــن فع ــم ای ــه به زع ــی ک ازدواج های
ــت ۱۰۰  ــرای دریاف ــه ب ــبیه معامل ــتر ش بیش
میلیــون تومــان و رفــع مشــکالت اقتصــادی 
خانــوار هســتند تــا کمک هزینــه ای بــرای 
خوشــبختی زوج هــای جوانــی کــه می خواهنــد 
خانــواده  گــرم  کانــون  در  را  زندگی شــان 

ــازند. بس
* نگرانی بابت ازدواج اجباری

مدت هــا اســت کــه اصــالح قانــون 
و  خانــواده  از  حمایــت  همچنیــن  و  ازدواج 
کــودکان در مجلــس ایــن دســت و آن دســت 
می شــود و همیــن امــر موجــب نگرانــی 
ــد در  ــه بای ــت البت ــده اس ــی ش ــاالن مدن فع
ــاری  ــور از ازدواج اجب ــه منظ ــت ک ــر داش نظ
صرفــًا بــرای دختــران نوجــوان نیســت بلکــه 
می توانــد شــامل پســران، زنــان مطلقــه، 
ــن  ــه ای ــد ک ــز باش ــوان و… نی ــران ج دخت
روزهــا نگرانی هــای زیــادی بابــت آن مطــرح 
اســت بــرای مثــال مریــم علی بیــک یکــی از 
فعــاالن مدنــی کــه بیشــتر در حــوزه فضــای 
ــد:  ــاره می گوی ــت دارد دراین ب ــازی فعالی مج
تــا  می شــود  موجــب  ازدواج  وام  افزایــش 
ــی  ــکالت مال ــار مش ــه دچ ــی ک خانواده های
ــران کــم  ــه فکــر شــوهر دادن دخت هســتند ب

ــد. ــان بیفتن ــن و سالش س
علی بیــک بابیــان اینکــه اینجــا موضــوع 
ــری و …  ــوق بش ــائل حق ــتی و مس فمینیس
نیســت، گفــت: اینجــا حــق رشــد عاطفــی و 
حتــی بهداشــتی یــک دختــر نوجــوان و آمــاده 
ــرای ازدواج در زمــان مقــرر اســت  شــدن او ب
کــه بــا طمــع بــه دســت آوردن وام کم بهــره از 
ــی می شــود. ســوی خانواده هــا به نوعــی قربان

کــه  زمانــی  ز  ا کــرد:  بیــان  وی 
زمزمه هــای افزایــش وام ازدواج کــه ابتــدا 
عــدد ۳۰ و ســپس ۵۰ میلیــون تومــان مطــرح 
ــت ازدواج کــودکان و  ــز باب شــد نگرانی هــا نی
یــا ازدواج هــای نادرســت و ناخواســته افزایــش 
ــاه  ــدت کوت ــن م ــه در همی ــت به نحوی ک یاف
ــه بنــده در ســطح شهرســتان  ســه مراجعــه ب
شــاهرود شــده اســت کــه ســوژه آن دختــر ۱۵ 
ــاله  ــک زن ۲4 س ــی ی ــاله و حت ــاله، ۱۶ س س
ــه  ــه دلیــل همیــن وام ب مطلقــه اســت کــه ب

ــت. ــده اس ــب محکوم ش ــی نامناس ازدواج
* معامله ای ۱۰۰ میلیون تومانی

ایــن فعــال مدنــی بابیــان اینکه متأســفانه 
دختــران وزنــان در ایــن معاملــه ۱۰۰ میلیــون 
تومانــی ابــزار و وســیله دســت خانواده هــا 
ناخواســته  ازدواج  کــرد:  بیــان  می شــوند، 
باکســی کــه حداقــل 4۰ ســال از یــک دختــر 
جــوان ۲4 ســاله کــه یک بــار هــم ازدواج 
ناکامــی داشــته و از همســرش بــه دلیــل اعتیاد 
بــه مــواد مخــدر آســیب های روحــی شــدیدی 
دیــده اســت، چیــزی جــز شــکنجه نــام نــدارد.

ازدواج  اینکــه  بیــان  بــا  علی بیــک 
ــاله  ــارده س ــیزده چه ــران س ــته دخت ناخواس
ــان  ــت پای ــت وام ازدواج در حقیق ــرای دریاف ب
دادن بــه عواطــف لطیــف ایــن دختــران 
اســت، گفــت: بایــد توجــه داشــت کــه 
ــد،  ــا گذشــته تفــاوت دارن دختــران امــروزی ب
ســقف آمــال و آرزوهایشــان تفــاوت کــرده و 
غالبــًا دوســت دارنــد کــه درس خوانــده و فــرد 
ــان  ــوند و مالک هایش ــه ش ــی در جامع موفق
بــرای ازدواج بــا مادرانشــان تفــاوت دارد حــال 
فکــر کنیــد دختــری بــا ایــن روحیــه قربانــی 
ــه  ــود ک ــی ش ــان وام ازدواج ــون توم ۵۰ میلی

ــی دارد. ــاز مال ــه آن نی ــدرش ب پ
ایــن  اصلــی  مشــکل  می گویــد:  وی 
اســت کــه ایــن دختــران معمــواًل نمی تواننــد 
ــه رســیدگی  ــه مراجــع ذی صــالح نســبت ب ب
اورژانــس  ماننــد  پرونده هــا  قبیــل  ایــن 
اجتماعــی و … مراجعــه کننــد زیــرا در وهلــه 
نخســت تــرس روبــرو شــدن بــا پــدر و بــرادر 

ــن  ــه ای ــند ک ــپس می ترس ــد و س و… رادارن
نهادهــای حمایتــی موضــوع را بــه والدینشــان 
از  نافرمانــی  محکوم بــه  و  دهنــد  اطــالع 
ــد  ــا بای ــه ی ــوند درنتیج ــواده ش ــت خان خواس
ــای  ــق فض ــا از طری ــد ی ــن دهن ــه ازدواج ت ب
ــاالن  ــوش فع ــه گ ــان را ب ــازی صدایش مج

ــانند. ــی برس مدن
* ازدواج و تعالی انسان ها

ازدواج بــرای کســب پــول نوعــی معاملــه 
ــان  ــز بابی اســت، یــک کارشــناس مذهبــی نی
اینکــه در دیــن مبیــن اســالم نیــز بــه ازدواج 
ــواده  ــاد خان ــفه ایج ــدف و فلس ــح باه صحی
ــن اســالم  ــد: دی ــده اســت، می گوی ــد ش تأکی
ــه در آن  ــد ک ــدس می دان ــری مق ازدواج را ام
ــذا  ــد ل ــی دارن ــش مهم ــز نق ــا نی خانواده ه
مســامحه و ســهل انگاری در ازدواج یــا خدایــی 
ــرای ازدواج  ــا پســر ب ــر ی ــه دخت نکــرده معامل

امــری نکوهیــده اســت.
ــه ازدواج  ــان اینک ــان بابی ــم امامی ابراهی
یــک عقــد دوطرفــه اســت، ابــراز کــرد: یکــی 
از شــرایط انتخــاب همســر کــه درواقع شــریک 
زندگــی اســت کــه در دیــن اســالم همان طــور 
ــی کســی  ــد »وقت ــر )ص( می فرماین ــه پیامب ک
کــه بــه خواســتگاری می آیــد و اخــالق و 
دینــش مایــه رضایــت اســت بــه او زن دهیــد 
کــه اگــر چنیــن نکنیــد، فتنــه و فســاد زمین را 
پــر خواهــد کــرد« از ســوی دیگر باید دانســت 
کــه اجبــار و اکــراه در ازدواج به واســطه اینکــه 
فلســفه ازدواج کــه همانــا تعالــی زوجیــن 
دررســیدن بــه ســعادت اســت، برهــم می زنــد 

ــری نادرســت محســوب می شــود. ام
ــع  ــیاری از مراج ــه بس ــان اینک وی بابی
تأکیــد دارنــد کــه ازدواج اجبــاری در هــر ســنی 
ــت  ــت اس ــزود: درس ــرعی دارد، اف ــکال ش اش
کــه جوانــان معمــواًل در تصمیمــات احساســی 
ــان  ــه آن ــد ب ــواده بای ــزرگان خان ــتند و ب هس
ــد در نظــر داشــت کــه  ــا بای ــد ام کمــک کنن
ازدواج مبادلــه یــا کاال نیســت در ازدواج بایــد 
ضرورت هــای فــردی، اجتماعــی و به خصــوص 
ــه در  ــود ک ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــی نی مذهب
ــه دوش  ــنگینی ب ــئولیت س ــه مس ــن زمین ای

ــت. ــواده اس خان
* قانون چه می گوید؟

ازدواج اجبــاری برای دریافــت وام و یا هر 
هــدف دیگــری ازنظــر قانــون چــه جایگاهــی 
دارد؟ مرتضــی میرباقــری وکیــل دادگســتری 
ــر  ــاب همس ــق انتخ ــد: ح ــاره می گوی دراین ب
یــک امــر بدیهــی اســت کــه در قانون و شــرع 
بــه آن توجــه شــده اســت امــا ازلحــاظ قانــون 
مباحــث متعــددی در ایــن زمینــه مطرح اســت.

میرباقــری بیــان کــرد: طبــق قانــون عقد 
زمانــی جــاری می شــود کــه الفاظــش مبتنــی 

ــول آن  ــاب و قب ــا ایج ــت ازدواج ی ــر رضای ب
جــاری شــود کــه عاقــد بفهمــد قصــد ازدواج 
و رضایــت بــرای خوانــدن خطبــه وجــود 
داشــته اســت پــس اینکــه فــردی راضــی بــه 
ــد  ــی عق ازدواج نباشــد اصــواًل ازلحــاظ حقوق
ــات آن  ــی اثب ــت ول ــح نیس ــده صحی واقع ش
ــت در  ــد وکال ــه عاق ــون ب ــت چ ــکل اس مش
اجــرای صیغــه نــکاح داده ایــد و شــهود ســند 
را امضــا کرده انــد و ایــن امــر ســبب می شــود 
ــا  ــوص خانم ه ــراد به خص ــیاری از اف ــه بس ک

ــد. ــی آن را بزنن ــری قانون ــد پیگی قی
وی افــزود: وقتــی فــرد در موقــع ازدواج 
ــود  ــاری می ش ــه ج ــد و خطب ــه را می گوی بل
ــر  ــه ازدواج دارد و اگ ــت ب ــی رضای ــن یعن ای
بعــداً از ازدواج پشــیمان شــود دیگــر جایگاهی 
قانونــی بــرای ایــن ادعــا وجــود نــدارد و ایــن 
ــالق  ــرای ط ــد ب ــد بای ــر می خواه ــرد اگ ف
اقــدام کنــد امــا اینکــه قبــل از عقــد کســی 
ــا ازدواج  ــد ی ــن کنن ــه گفت ــه بل ــور ب را مجب
اجبــاری را بــه وی تحمیــل کننــد، می تــوان 
ــات  ــد اثب ــی کــرد هرچن ــری قانون آن را پیگی

آن دشــوار اســت.
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــی ام ــوع اصل موض
اگــر دختــران و یــا حتــی پســران مجبــور بــه 
ــد  ــن می دهن ــه آن ت ــر ب ــوند دیگ ازدواج ش
ــه  ــًا بل ــد اصطالح ــه عق ــت خطب ــرای قرائ و ب
ــت از ازدواج  ــرار اس ــر ق ــذا اگ ــد ل را می گوین
ــد گذاشــت کار  ــرد نبای ــری ک ــاری جلوگی اجب

ــد بکشــد. ــه عق ب
* ازدواج بعد معنوی نیز دارد

ــوزه  ــی ح ــاالن مدن ــر از فع ــی دیگ یک
ــان  ــام ادی ــه ازدواج در تم ــان اینک ازدواج بابی
ــد و  ــز دارد و قص ــوی نی ــی و معن ــد روان بع
ــل شــدن  ــی و کام ــد تعال هــدف از ازدواج بای
انســان و پایه ریــزی زندگــی و ســعادتمندی او 
بــرای آخــرت باشــد، می گویــد: وقتــی فــردی 
بــه ازدواج اجبــاری تــن می دهــد تمــام دنیــا و 
آخــرت او بــر ســرش خــراب می شــود چراکــه 
ازلحــاظ روحــی ماننــد زندانــی در غــل و زنجیر 

می شــود.
اینکــه  بابیــان  حســینی نژاد  شــکوفه 
ــزی  ــار پایه ری ــا اجب ــه ب ــواده ای ک ــام خان نظ
شــود هرگــز شــکل درســت، منطقــی و 
زیبایــی نمی گیــرد درنتیجــه دغدغــه فعــاالن 
مدنــی بــرای ازدواج ۵۰ میلیونــی همیــن امــر 
اســت چراکــه در حقیقــت ایــن معاملــه انســان 
ــن  ــی طرفی ــدن زندگ ــیاه ش ــه س ــول ب ــا پ ب

منجــر می شــود.
ــر در ازای  ــن دخت ــد: فروخت وی می افزای
ــه  ــول، کاری نادرســت اســت کــه ب مبلغــی پ
روح و جــان آن دختــر ضربــه می زنــد از ســوی 
ــم  ــرش را ه ــد همس ــز نمی توان ــر هرگ دیگ

خوشــبخت کنــد چراکــه رابطــه آن هــا رابطــه 
زنــدان و زندانبــان اســت هرقــدر هــم زندانبان 
بــرای زندانــی اش دلســوزی هــم کنــد بازهــم 

باهــم همســنگ و هــم کــف نیســتند.
* استیصال از ازدواج اجباری

اجتماعــی  حــوزه  کارشــناس  ایــن 
می گویــد: موضوعــی کــه بایــد بــه آن توجــه 
داشــت ایــن اســت کــه بحــث جلوگیــری از 
ازدواج بــرای وام ۵۰ میلیونــی نــه فمینیســتی 
اســت و نــه نــگاه غربــی بــه ایــن موضــوع 
 ۱۰4۱ مــاده  اصــالح  وقتــی  حتــی  دارد 
ــن  ــا س ــد ت ــرح ش ــز مط ــی نی ــون مدن قان
ــیاری  ــد بس ــال برس ــه ۱۸ س ازدواج از ۱۳ ب
بــه مســائل فمینیســتی و نــوع نــگاه غربــی 
ــا  ــه ب ــه البت ــد ک ــگاه می کردن ــه ازدواج ن ب
ــذا  ــی نداشــت ل شــرایط جامعــه مــا همخوان
ــا  ــروز تنه ــری اســت ام ــز دیگ موضــوع چی
ــن اســت کــه افزایــش  ــر ســر ای صحبــت ب
بی رویــه وام ازدواج ممکــن اســت ازدواج 
اجبــاری رابیــن نوجوانــان ترویــج دهــد 
ــون  ــا اصــالح قان درنتیجــه ســن ازدواج و ی
ــه بحــث  ــری اســت ک ازدواج موضــوع دیگ

آن در مقــال دیگــری می گنجــد.
حســینی نژاد می گویــد: بــرای جلوگیــری 
از ازدواج اجبــاری بایــد چــه کــرد؟ بایــد در نظر 
داشــت کــه وقتــی دختــر نوجــوان حتــی جوان 
ــام  ــود تم ــوم می ش ــاری محک ــه ازدواج اجب ب
ــه  ــد درنتیج ــده می بین ــش را خراب ش آرزوهای
مســتأصل می شــود و نبایــد از او تصمیــم 
ــیاری  ــت بس ــار داش ــی انتظ ــی و منطق عقالن
از ایــن افــراد بــه ازدواج تــن می دهنــد و 
ــات  ــه تبع ــد ک ــوری می کن ــًا خودخ اصطالح

ــدی دارد. ــی بســیاری ب روان
ــه فکــر  ــد: عــده ای دیگــر ب وی می افزای
مســائل  ازاین دســت  و  خودکشــی  فــرار، 
می افتنــد کــه آن هــم آثــار ســو و مخربــی دارد 
و متأســفانه قشــر اقلیــت آن هــا بــه فکر کمک 
ــس اجتماعــی،  ــری از روان شــانس، اورژان گی
ــه  ــد ک ــس و … می افتن روان درمانگــران، پلی
البتــه برخــی از ایــن مــوارد بــه دلیــل فرهنــگ 
ــات،  بســته خانوادگــی، دوری از شــهر و امکان
ــواده و والدیــن و مصلحــت ســنجی  ــر خان جب

و… طبیعــی اســت.
* آمــار دقیقــی از ازدواج اجبــاری وجــود 

نــدارد
متأســفانه آمــار دقیقــی از ســوی اورژانس 
بــرای  اجبــاری  ازدواج  دربــاره  اجتماعــی 
ــده  ــی بیان نش ــون تومان ــت وام ۵۰ میلی دریاف
و تــالش  بــرای مصاحبــه دراین بــاره نیــز 
ــورت  ــر به ص ــرف دیگ ــد. از ط ــه مان بی نتیج
روزانــه تماس هــای فراوانــی باهــدف مشــاوره 
بــا ســامانه ۱۲۳ گرفتــه می شــود امــا در ایــن 

مــورد به خصــوص یــا به طــور اختصاصــی 
ــا ایــن آمــار در اختیــار  آمــاری ثبت نشــده و ی

رســانه ها قــرار نمی گیــرد.
درنتیجــه نمی تــوان به طــور دقیــق گفــت 
چنــد دختــر و حتــی پســر در اســتان ســمنان 
ــا  ــوند ام ــه ازدواج می ش ــور ب ــرای وام، مجب ب
ــد  ــی نشــان می ده ــاالن مدن ــات از فع تحقیق
کــه تعــداد ایــن افــراد در ســنین مختلــف حتی 
زنــان ۳۰ ســاله و بیشــتر، اصــاًل کــم نیســتند.

بایــد در نظــر داشــت کــه ازدواج اجبــاری 
ــت  ــان نیس ــص نوجوان ــط مخت ــرای وام فق ب
بلکــه ممکــن اســت یــک دختــر ۳۰ ســاله یــا 
حتــی بیشــتر و یــا یــک پســر ۳۵ ســاله هــم 
بــه جبــر خانــواده بــرای دســت یافتــن بــه وام 

ازدواج، مجبــور بــه تشــکیل خانــواده شــوند.
* فقر مقصر اصلی

علیرضــا معصومــی مــدرس دانشــگاه 
نگاهــی متفــاوت بــه ایــن مبحــث دارد و بابیان 
اینکــه ۱۰۰ میلیــون تومــان وام ارزان قیمــت و 
ــه اقتصــاد و اوضــاع  ــا ک ــن روزه کم بهــره ای
می توانــد  اســت  دشــوار  اســتان  در  کار 
وسوســه انگیز باشــد، می گویــد: مشــکالت 
اقتصــادی فــراوان، بیــکاری نزدیــک بــه چهار 
هــزار کارگــر فقــط در دو مــاه اخیــر بــه دلیــل 
ــرای  ــردم ب ــری م ــزاران نف ــا، هجــوم ه کرون
ــی معیشــت و  ــون تومان ــت وام یک میلی دریاف
… نشــان می دهــد کــه وضعیــت اقتصــادی 
ــر  ــد دیگ ــمنان مانن ــتان س ــامانی در اس نابس

نقــاط کشــور حاکــم اســت.
وی می افزایــد: تــا زمانــی کــه خانــواده از 
مشــکالت اقتصــادی بیــرون نیاینــد نمی تــوان 
ــت  ــا داش ــی از آن ه ــای منطق ــار رفتاره انتظ
ــش  ــاًل ش ــواده مث ــک خان ــی ی ــه وقت درنتیج
راه  از  ارتزاقشــان  کــه  روســتایی  نفــری 
کشــاورزی و دامداری اســت ســه ســال متوالی 
ــی  ــالی، گران ــرمازدگی، خشکس ــل س ــه دلی ب
ــدات  ــرای تولی ــازار ب ــدان ب ــه و دام، فق علوف
دامــی و ده هــا عامــل دیگــر بیــش از هــر زمان 
ــد  ــه خــط فقــر نزدیــک هســتند و نمی توانن ب
شــکم فرزندانشــان را ســیر کنند، ازدواج کردن 
ــون  ــق ۵۰ میلی ــواده و تزری ــو خان ــک عض ی
ــول چهــار درصــد وسوســه بزرگــی  ــان پ توم

ــد. ــد باش می توان
* باید راهکاری یافت

ــد در  ــد: بای ــن جامعــه شــناس می گوی ای
ــرای  ــش وام ازدواج ب ــه افزای ــت ک ــر داش نظ
تســهیل در ازدواج جوانــان صــورت گرفتــه زیرا 
بــا ارقامــی ســه میلیــون و پنــج میلیــون تومان 
ــا از  ــد ام ــال خری ــک یخچ ــد ی ــی نمی ش حت
ســوی دیگــر بایــد در نظــر داشــت کــه ســقف 
آرزوهــای همــه خانواده هــا داشــتن یخچــال و 
فــر و مبــل بــرای جهیزیه فرزندانشــان نیســت 
بلکــه تنهــا کافــی اســت بتواننــد از احتیــاج بــه 
نــان شــب فــرار کننــد درنتیجــه اینکــه بــدون 
ــا را  ــق خانواده ه ــر مطل ــن فق ــر گرفت در نظ
نیــز محکــوم بــه ازدواج اجبــاری فرزندانشــان 
ــای  ــه پدره ــا ژســت روشــنفکرانه ب ــرد و ب ک
ــت  ــدان درس ــرد چن ــد ک ــان غرولن ــن جوان ای
نیســت موضــوع فقــر مطلــق مســئله ای اســت 
کــه تــا از نزدیــک آن را لمــس نکنیــم، تصــور 

درســتی از آن نداریــم.
راهــکار  بایــد  می گویــد:  معصومــی 
درســتی بــرای ایــن موضــوع پیــدا کــرد کــه 
از یــک ســو ســطح رفــاه خانواده هــا افزایــش 
یابــد و از ســوی دیگــر خانواده هــا محتــاج بــه 
وام ازدواج بــرای فروختــن یــا معاملــه کــردن 

ــران و پسرانشــان نباشــند. ــر ســر دخت ب
ــاری  مباحــث پیرامــون خطــر ازدواج اجب
ازدواج  به خصــوص  وام  دریافــت  باهــدف 
کــودکان و یــا ازدواج بــا افــرادی کــه اختــالف 
ــراوان اســت.  ــد، ف ــی دارن ــیار باالی ــنی بس س
فعــاالن مدنــی از دولــت انتقــاد می کننــد 
ازدواج ســبب گســترده  وام  افزایــش  کــه 
ــود  ــاری می ش ــای اجب ــداد ازدواج ه ــدن تع ش
و از ســوی دیگــر برخــی معتقــد هســتند کــه 
بــا وام هــای ســابق حتــی نمی شــد یــک 
تلویزیــون خریــد لــذا بــه نظــر می رســد دولــت 
ــدگان  ــی و نماین ــای مدن ــکاری نهاده ــا هم ب
ــی  ــکار بینابین ــک راه ــه ی ــد ب ــس بای مجل

ــد. دســت یابن

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی 
هیچگاه تعطیل نشده است

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه ها در ماه های اخیر هیچگاه متوقف نشده و با قدرت و گستردگی 

قبل در فضای مجازی دنبال می شود.
از وزارت علوم، نشست مجازی  نقل  به  به گزارش خبرگزاری مهر 
معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
کشور با حضور منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، غالمرضا 
از مدیران فرهنگی و  اجتماعی وزارت و جمعی  غفاری، معاون فرهنگی 
اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور و مدیران ستادی معاونت فرهنگی و 
افق  امروز،  اجتماعی؛ مسائل  با موضوع »دانشگاه  وزارت علوم  اجتماعی 

فردا« در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد.
عمده  اینکه  به  اشاره  با  غفاری،  غالمرضا  نشست  این  ابتدای  در 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته دانشگاه ها در ماه های اخیر 
به سمت فضای مجازی رفته گفت: در ماه های اخیر فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه ها تعطیل نبوده بلکه صرفًا نوع فعالیت ها تغییر کرده 
است. عرصه فعالیت های فرهنگی با فعالیت های جمعی و داوطلبانه تعریف 
می شود. تالش ما این بود که این فعالیت های جمعی و داوطلبانه در شکل 

دیگر خود یعنی در فضای مجازی ادامه و استمرار داشته باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به تغییر ماهیت شکل 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در ماه های اخیر خاطرنشان کرد: تأثیر شیوع 
بیماری کرونا در حوزه فرهنگی و اجتماعی همچون حوزه آموزشی مهم و 
تأثیرگذار بوده است. فعالیت های فرهنگی و اجتماعی صورت دیگری به 
خودش گرفته و در فضای مجازی با قدرتی بیش از پیش ادامه پیدا می کند.

وی در ادامه افزود: مدیران لطفًا این نکته را به یاد داشته باشید که مهر 
۱۳۹۹ شباهتی به مهر ۱۳۹۸ ندارد. چه در ساحت عملی و چه در ساحت 
ذهنی امروز کرونا تبدیل به معیار موفقیت کشورهای مختلف شده است. 
ما نیز باید این مسیر را ادامه دهیم. برای کسب جایگاه مناسب جهانی در 

این خصوص به تغییر فاز و بازنگری نیاز داریم.
غفاری یادآور شد: اولین الزام در این تغییر نگرش، در نسبت با مسئله 
باید همگی اطالعات و تکنولوژی های الزم را به  سواد رسانه ای بوده و 
شکل وسیع و گسترده استفاده کنیم. در همین خصوص اندیشکده ای در 
فضای مجازی تشکیل شده که نقطه عطف خوبی در این زمینه می تواند 
با شرایط و  باید فعالیت خود را  باشد. حوزه فرهنگی حوزه پویایی است. 
وضعیتی که پیش رو داریم و با نگاهی به آینده تنظیم کنیم. نکته پایانی 
اینکه نهاد دانشگاه نهادی فرهنگی است و اگر این هستی را از آن بگیریم 

می شود مؤسسه ای شبیه دیگر مؤسسات موجود در بازار.

پایان همکاری بیش از ۶۰ هزار مدرس
 با دانشگاه جامع علمی کاربردی

ساماندهی  طرح  به  اشاره  با  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
مدرسین دانشگاه گفت: با اجرای این طرح از بین بیش از ۹۰ هزار مدرس 
علمی کاربردی، کمتر از ۳۰ هزار نفر امکان همکاری با دانشگاه را یافتند.

محمد حسین امید از توسعه کیفی دوره های جدید این دانشگاه خبر 
داد و افزود: ما دیگر تحت هیچ شرایطی دنبال توسعه کمی نیستیم و توسعه 

کیفی اولویت اصلی این دانشگاه است.
وی گفت: در سال ۹۵، بیش از ۹۰ هزار مدرس علمی کاربردی داشتیم 
که کد مدرسی دریافت کرده بودند، برخی از این مدرسین شرایط الزم را 
نداشتند، خود را به روز نکرده بودند، مشکل مدرک داشتند و هیچ گونه 
ارزشیابی از آنان صورت نگرفته بود، در این راستا طرح ساماندهی مدرسین 
دانشگاه در دستور کار قرار گرفت که در نهایت با اجرای این طرح، از بین 
بیش از ۹۰ هزار مدرس علمی کاربردی، کمتر از ۳۰ هزار نفر امکان ادامه 
با ما را پیدا کردند.رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی عنوان  همکاری 
کرد: انتظار ما از این مدرسین نمونه، بیشتر و سخت تر از سال های گذشته 
است و حفظ این موقعیت مستلزم این بوده که مدرسین یاد شده دانش 
خود را به روز نگه دارند.رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: 
برای آموزش مدرسان در نحوه تحلیل محتوا، تولید درس و… باید کارگاه 
برگزار شود تا مدرسین بتوانند از فضای مجازی برای تدریس خود استفاده 
کنند. به احتمال خیلی زیاد در نیم سال اول و دوم سال تحصیلی جدید با 
مشکل مواجه خواهیم بود، ممکن است بخشی از سال را دولت به دلیل 

شیوع این بیماری در اوایل پاییز محدود کند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی یادآور شد: جایگاه این دانشگاه 
نسبت چند سال گذشته ارتقا پیدا کرده است، این امر نشان می دهد که 
دانشگاه به لحاظ کیفی موفق بوده و تداوم این رشد و ارتقا با کمک مدرسین 
برای دروس مختلف تدوین  این هستیم که  دنبال  به  باید صورت گیرد. 
محتوا کنیم، در این راستا مدرسین دانشگاه که می توانند برای درس های 
مختلف تولید محتوا داشته باشند و با پشتیبانی واحدهای استانی در زمینه 

تدوین سرفصل های درسی همکاری الزم را داشته باشند.

یک میلیون و ۳۹۱ هزار نفر در کنکور ۹۹ ثبت نام کردند
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با پایان مهلت جدید 
ثبت نام در کنکور سراسری سال ۹۹ بیش از یک میلیون و ۳۹۱ هزار نفر 

در کنکور سراسری ثبت نام کردند.
فاطمه زرین آمیزی اظهار داشت: به دنبال اطالعیه ۱۶ اردیبهشت ماه 
۹۹ مبنی بر اعالم تاریخ جدید برگزاری کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ )در 
روزهای ۳۰ و ۳۱ مردادماه ۹۹(، تسهیالتی برای داوطلبان در نظر گرفته 
شد و داوطلبان می توانستند در روزهای ۲۷ تا ۳۱ اردیبهشت ماه در این 
آزمون ثبت نام کنند.سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: 
کنکور سراسری سال ۹۹ به منظور پذیرش دانشجو در رشته های با آزمون 
پردیس  نیمه حضوری، مجازی،  نوبت دوم )شبانه(،  روزانه،  در دوره های 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات 
آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی و همچنین رشته های تحصیلی با 
آزمون دانشگاه آزاد اسالمی در روزهای ۳۰ و ۳۱ مردادماه ۹۹ برگزار می شود.

زرین آمیزی گفت: تعداد ۳۱ هزار و ۵۱۸ نفر داوطلب جدید نسبت به 
ثبت نام در آزمون سراسری ۹۹ اقدام کردند که با احتساب تعداد داوطلبانی 
که در مهلت های گذشته ثبت نام کرده بودند در مجموع تاکنون یک میلیون 

و ۳۹۱ هزار و ۵۲4 نفر کنکور سراسری ۹۹ ثبت نام کرده اند.
سراسری سال ۱۳۹۹ در روزهای ۳۰ و ۳۱ مردادماه ۹۹ برگزار می شود.

ها  دانشگاه  به  بهمن  یا  مهر  از  آینده  تحصیلی  ترم  آغاز 
واگذار شد

که  هایی  دانشگاه  و  موسسات  گفت:  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
آغاز  از مهرماه  را شروع کنند،  ماه سال تحصیلی خود  می توانند در مهر 

کنند و دانشگاه هایی که امکان ندارند از بهمن آغاز کنند.
علی خاکی صدیق، درباره اینکه ترم آینده بهمن ماه آغاز می شود 
یا خیر گفت: تنوع زیر نظام های آموزش عالی بسیار زیاد است، حتی در 
دانشگاه های دولتی هم تنوع در کیفیت زیرساخت ها زیاد است در نتیجه 

نمی توانیم فرمول واحد برای همه ارائه بدهیم.
وی افزود: ولی تمام تالش ما برای ترم آینده این است که به موقع و 
در مهر ماه کار خود را آغاز کنند، البته ما دانشگاه های بزرگی داریم که بیش 
از ۵۰ درصد دانشجویان آنان غیر بومی و خوابگاهی هستند با توجه به وقفه 
ای که به وجود آمد نگران هستند و امکان برگزاری ترم آینده از مهر ماه 
را ندارند و عنوان می کنند در مهرماه بحران جدی دارند. اما دانشگاه هایی 
هستند که مشکلی ندارند پس چرا سال تحصیلی خود را از مهرماه آغاز نکنند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

در  کوه  ریزش  دلیل  به  نفر  یک  مصدومیت 
کندوان 

سخنگوی اورژانس کشور از مصدومیت یک نفر به دلیل 
ریزش کوه در جاده کندوان خبر داد. 

مجتبی خالدی گفت:  حادثه ریزش سنگ از کوه در 
جاده کندوان-کف هزار چم در جاده کندوان - از سمت کرج 

قبل رستوران صخره- کف هزار چم اتفاق افتاد.

پیدا  درازنو  ارتفاعات  در  گمشده  کوهنوردان 
شدند 

معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر گلستان گفت: 
از ساعت ها  بعد  درازنو  ارتفاعات  سه کوهنورد گمشده در 

جستجو پیدا و به مکان امن منتقل شدند. 
شامگاه   ۲۳ ساعت  اظهارکرد:  میرکریمی  سیدرحیم 
پنجشنبه گمشدگی سه کوهنورد در کوهستان توسط گروه 
هالل  عملیات  هماهنگی  و  کنترل  مرکز  به  مردمی  های 

احمر استان اعالم شد.
این حادثه در ارتفاعات درازنو کردکوی اتفاق افتاد و سه 
تیم متشکل از ۱۵ امدادگر و یک پرسنل از پایگاه مرکزی 

این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

افزود: امدادگران هالل احمر موفق شدند  میرکریمی 
یک فرد گمشده را ساعت ۱۲ و ۵۰ دقیقه بامداد جمعه پیدا 

کرده و به محل امن منتقل کنند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر گلستان گفت: 
دو حادثه دیده دیگر هم در ساعت سه و 4۵ دقیقه پیدا و به 

محل امن انتقال داده شدند.

شهادت دو مامور پلیس در درگیری با اشرار مسلح 
ستاد انتظامی سیستان و بلوچستان در اطالعیه ای اعالم 
کرد دو نفر از ماموران انتظامی شهرستان سرباز در درگیری 

با اشرار مسلح به شهادت رسیدند. 
روز  بامداد  درگیری  این  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
جمعه در یکی از روستاهای بخش کالت شهرستان سرباز 
سیستان و بلوچستان رخ داد.  در این درگیری مسلحانه دو نفر 
از کارکنان پلیس آگاهی شهرستان سرباز به نام های  آرمان 

ارباب و مسعودشهرکی به شهادت رسیدند.

 کانال آب، جان پیرمرد را گرفت 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان قزوین از 
غرق شدن یک پیرمرد قزوینی براثر سقوط در کانال روستای 

نظام آباد از توابع شهرستان قزوین خبر داد. 
حکمت اهلل هاشمی اظهار داشت: با توجه به اطالع و 
سقوط  خصوص  در  پزشکی  فوریت های  کمک  درخواست 
آباد، بالفاصله  پیرمردی به داخل کانال آب روستای نظام 
یک تیم امداد و نجات در سیالب به محل حادثه اعزام شد.

که  شده  غرق  فرد  جستجو،  از  پس  داد:  ادامه  وی 

همکاری  با  و  اعزامی  تیم  توسط  بود  شده  فوت  متاسفانه 
از  بیرون  به  نیروهای مردمی حاضر در صحنه  اورژانس و 

کانال منتقل و تحویل مراجع قضایی شد.

سقوط یک نوجوان در ارتفاعات دربند 
عوامل هالل احمر شهرستان شمیرانات از پایگاه امداد 
و نجات کوهستان دربند، به نوجوان ۱۶ ساله که در ارتفاعات 

دربند سقوط کرده بود، امداد رسانی کردند. 
مهیار مقیمیان مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
استان تهران اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر 
سقوط از ارتفاع یک نوجوان ۱۶ ساله در ارتفاعات دربند، یک 
تیم پنج نفره امداد و نجات از پایگاه امداد و نجات کوهستان 
دربند به محل حادثه اعزام شدند. پس از رسیدن تیم اعزامی 
به محل مشخص شد نوجوانی که سقوط کرده، از ناحیه سر 

و کتف و دچار آسیب دیدگی شدید خونریزی شده است.
مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان اضافه 
بر روی  اولیه مخصوصا کنترل خونریزی  اقدام های  کرد: 

مصدوم انجام و به پایین کوه انتقال داده شد.
پایین  به  انتقال  از  پس  مصدوم  کرد:  بیان  مقیمیان 
کوه جهت درمان تکمیلی و انتقال به مرکز درمانی، تحویل 

عوامل اورژانس شد.

رهایی گروگان و دستگیری آدم ربایان در گناوه 
نفر  سه  دستگیری  از  بوشهر  استان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان  در  ساله   ۲۷ مرد  نجات  و  ربایی«  عامل»آدم 

گناوه خبر داد. 

انتظامی  مأموران  داشت:  اظهار  واعظی  خلیل  سردار 
در پی کسب خبری به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی 
بر وقوع یک فقره آدم ربایی و ربوده شدن مردی ۲۷ ساله، 
عمومی  امنیت  و  آگاهی  پلیس  مأموران  از  مجرب  تیمی 
شهرستان گناوه برای شناسایی متهم و یا متهمان و آزادی 
گروگان تشکیل و بالفاصله عملیات رهایی گروگان آغاز شد 
و کارآگاهان پلیس موفق شدند در کمتر از ۱۲ ساعت سرنخی 
از عامالن آدم ربایی و مسیر حرکت خودرو آنها که به سمت 
یکی از استان های همجوار بود به دست آمد و  مأموران در 
یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، هر ۳ نفر آدم ربا را دستگیر 

و گروگان را آزاد کردند.
سردار واعظی گفت: آدم ربایان پس از دستگیری انگیزه 

شان را اختالفات مالی عنوان کردند.

جسد کودک ۵ساله در زاینده رود پیدا شد 
بختیاری  و  چهارمحال  هالل احمر  جمعیت  مدیرکل 
گفت: جسد کودک غرق شده در زاینده رود در حوالی روستای 
مورکان در باغ بهادران اصفهان توسط تیم امدادی جمعیت 

هالل احمر استان پیدا شد. 
پارسا مختاری کودک ۵ ساله عصر روز پنج شنبه ۱۸ 
اردیبهشت ماه در شهرستان سامان حوالی پل کاهکش مفقود 
شد و عملیات جستجو وی تا روز  پنجشنبه هفته گذشته  

نیروهای هالل احمر ادامه داشت.
سیداحمد مرتضوی فرد افزود: جسد کودک پس از طی 
این  خانواده  و  شد  قضایی  مقامات  تحویل  قانونی  مراحل 

کودک نیز در روند جستجو حضور داشتند.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی
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رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
معظم انقالب پیش از ظهر روز  جمعه به 
مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس در 
سخنان زنده و تلویزیونی به مناسبت روز 
جهانی قدس برای مردم و همچنین امت 

اسالمی سخنرانی کردند.
به  انقالب  بیانات رهبر معظم  متن 

شرح زیر است:
»بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم

صلّی  و  العالمین  رّب  هلّل  الحمد  و 
اهلّل علی محّمد و آله الّطاهرین و صحبه 
الی  باحسان  تبعهم  من  و  لمنتجبین  ا

یوم الّدین.
به همه برادران و خواهران مسلمان 
در سراسر جهان درود می فرستم و قبولی 
طاعات آنان در ماه مبارک رمضان را از 
فرا  پیشاپیش  و  می کنم  مسئلت  خداوند 
رسیدن عید سعید فطر را به آنان تبریک 
میگویم و پروردگار کریم را بر نعمت حضور 
در این ماه ضیافت الهی، سپاس میگویم.

که  روزی  است؛  قدس  روز  امروز 
خمینی  مام  ا نه ی  هوشمندا ر  بتکا ا با 
)رضوان اهلل علیه( همچون حلقه ی وصلی 
برای هم صدایِی مسلمانان درباره ی قدس 
شریف و فلسطین مظلوم تعیین شد؛ و در 
این چند دهه، در این باره نقش آفرینی کرد 
ان شاءاهلّل.  نیز خواهد کرد  این پس  از  و 
و  کردند  استقبال  قدس  روز  از  مدت ها 
آن را همچون نخستین کار واجب، یعنی 
برافراشته نگهداشتن پرچم آزادی فلسطین 

گرامی داشتند.
و  ر  ستکبا ا ه ی  عمد ست  سیا
مسئله ی  کردن  کمرنگ  صهیونیسم، 
و  مسلمان  جوامع  ذهنّیت  در  فلسطین 
و  است.  آن  راندن  فراموشی  َسمت  به 
این خیانتی  با  مبارزه  فوری ترین وظیفه، 
سیاسی  مزدوران  دست  به  که  است 
کشورهای  خوِد  در  دشمن  فرهنگی  و 
آن  حقیقت  و  می گیرد.  صورت  اسالمی 
مسئله ی  عظمت  به  مسئله ای  که  است 
فلسطین چیزی نیست که غیرت و اعتماد 
به نْفس و هوشمندی روزافزون ملّت های 
را  آن  شدن  فراموش  اجازه  مسلمان، 
بدهد؛ هر چند آمریکا و دیگر سلطه گران 
و پادوهای منطقه ای آنان همه ی پول و 

توان خود را برای آن به کار گیرند.
اّولین سخن، یادآوری بزرگِی فاجعه 
غّده ی  و تشکیل  فلسطین  غصب کشور 
در  است.  آن  در  صهیونیستی  سرطانی 
میان جنایات بشری دوران های نزدیک به 
زمان حاضر، هیچ جنایتی در این حجم و با 
این شّدت وجود ندارد. غصب یک کشور 
و بیرون کردن مردم برای همیشه از خانه 
و کاشانه و سرزمین اجدادی خود، آن هم 
با فجیع ترین انواع قتل و جنایت و هالِک 
َحرث و نسل و ده ها سال تداوم این ستم 
تاریخی، حقیقتاً یک رکورد جدید از َسُبعّیت 

و شیطان صفتی بشر است.
فاجعه،  این  اصلی  مجرم  و  عامل 
دولت های غربی و سیاست های شیطانی 
فاتح  دولت های  که  روزی  آن  بود.  آنها 
آسیا،  منطقه ی غرب  اّول جهانی،  جنگ 
را  عثمانی  حکومت  آسیایی  قلمرو  یعنی 
به عنوان مهم ترین غنیمت جنگی، میان 
خود در کنفرانس پاریس تقسیم می کردند، 
نیاز به یک پایگاه امن در قلب این منطقه 
را برای تضمین سلطه ی دائمی خود بیش 
از پیش احساس کردند. انگلیس از سال ها 
پیش از آن، با طرح بالفور زمینه را آماده 
یهودی  زرساالران  همفکری  با  و  کرده 
مهّیای  را  صهیونیسم  نام  به  بدعتی 
نقش آفرینی کرده بود؛ و اکنون زمینه های 
عملی آن فراهم می شد. از همان سال ها 
بتدریج در کنار هم چیدند و  را  مقّدمات 
با  دّومین جنگ جهانی  از  سرانجام پس 
دولت های  گرفتاری  و  غفلت  از  استفاده 
منطقه، ضربه ی خود را وارد آوردند و رژیم 
جعلی و دولِت بدون ملِّت صهیونیست را 
اعالم کردند. آماج این ضربه در درجه ی 
اّول ملّت فلسطین و در درجه ی بعد همه ی 

ملّت های این منطقه بودند.
نگاه به حوادث بعدی منطقه نشان 
می دهد که هدف اصلی و نزدیک غربی ها 
دولت  ایجاد  از  یهودی  کمپانی داران  و 
و  حضور  پایگاه  یک  بنای  صهیونیست، 
و  آسیا  غرب  در  خود  برای  دائمی  نفوذ 
و  دخالت  برای  نزدیک  دسترسی  امکان 
تحمیل و تسلّط بر کشورها و دولت های 
از این رو رژیم جعلی و  این منطقه بود. 
غاصب را به انواع امکانات قدرت آفرین چه 
نظامی و چه غیر نظامی حّتی تسلیحات 
غّده ی  این  رشد  و  کردند  مجّهز  اتمی 
در  فرات  تا  نیل  پهنه ی  در  را  سرطانی 

برنامه های خود گنجاندند.
متأّسفانه اغلب دولت های عرب پس 
از مقاومت های نخستین که برخی از آنها 
تسلیم شدند  بتدریج  بود،  تحسین برانگیز 
و بخصوص پس از ورود ایاالت متحّده ی 
هم  مسئله،  متولّی  عنوان  به  آمریکا 
وظیفه ی انسانی و اسالمی و سیاسی، و هم 
غیرت و نخوت عربی خود را به فراموشی 
سپرده و با امیدهای واهی به هدف های 
دشمن کمک کردند. »کمپ دیوید« مثال 

روشنی از این حقیقت تلخ است.
برخی  از  پس  نیز  مبارز  گروه های 
سال های  در  فداکارانه  مجاهدت های 
نخست، بتدریج به راه بی فرجام مذاکره با 
اشغالگر و حامیانش کشانده شدند و خّط 
سیری را که می توانست به تحّقق آرمان 
فلسطین منتهی شود، رها کردند. مذاکره 
با آمریکا و دیگر دولت های غربی و نیز 
با مجامع بی خاصّیت بین المللی، تجربه ی 
تلخ و ناموّفق فلسطین است. نشان دادن 
شاخه ی زیتون در مجمع عمومی سازمان 
خسارت بار  قرارداد  جز  نتیجه ای  ملل، 
»اُسلو« نداشت و سرانجام هم به سرنوشت 

عبرت انگیز یاسر عرفات منتهی شد.
ایران،  در  اسالمی  انقالب  طلوع 
فلسطین  برای  مبارزه  در  جدیدی  فصل 
گشود. از اّولین قدم ها یعنی بیرون راندن 
دوراِن  یراِن  ا که  صهیونیست  عناصر 
خود  امن  پایگاه های  از  یکی  را  طاغوت 
غیر  و سپردن محّل سفارت  می شمردند 
نمایندگی  به  صهیونیست  رژیم  رسمی 
کارهای  تا  نفت  و قطع جریان  فلسطین 
سیاسی،  گسترده  فّعالّیت های  و  بزرگ 
همه موجب پدید آمدن »جبهه مقاومت« 
در کّل منطقه شد و امید به حّل مسئله در 
دل ها شکفت. با ظهور جبهه مقاومت، کار 
بر رژیم صهیونیستی سخت و سخت تر شد 
و البّته در آینده بسی سخت تر هم خواهد 
شد ان شاءاهلّل ولی تالش حامیان آن رژیم 
و در رأس آنان آمریکا در دفاع از آن هم 

بشدت افزایش یافت.
جوان  و  مؤمن  نیروی  پیدایش 
تشکیل  و  لبنان  در  حزب اهلّل  فداکار  و 
گروه های ُپرانگیزه حماس و جهاد اسالمی 
تنها  نه  فلسطین  مرزهای  درون  در 
و  آمریکا  بلکه  صهیونیست  سردمداران 
دیگر ستیزه گران غربی را هم مضطرب و 
سراسیمه کرد و یارگیری از درون منطقه و 
از درون جامعه عربی را در صدر برنامه های 
آنان پس از پشتیبانی های سخت افزاری و 
نرم افزاری از رژیم غاصب قرار داد. نتیجه 
کار ُپرحجم آنان، امروز در رفتار و گفتار 
و  عربی  دولت های  سردمداران  بعضی 
فرهنگی  و  سیاسی  خائن  فّعاالن  برخی 

عرب، آشکار و جلوِی چشم همه است.
فّعالیت های  سو  دو  هر  از  امروز 
متنّوعی در صحنه مبارزه ظهور می کند، 
به  رو  مقاومت  جبهه  که  تفاوت  این  با 
روزافزون  جذب  و  فزاینده  امیِد  و  اقتدار 
بعکس  و  می رود  پیش  قدرت  عناصر 
روز  به  روز  استکبار  و  و کفر  جبهه ظلم 
تهی تر و مأیوس تر و کم توان تر می شود. 
که  است  آن  مّدعا  این  روشن  نشانه 
ارتشی  روز  یک  که  صهیونیست  ارتش 
می شد  شمرده  برق آسا  و  شکست ناپذیر 
را  مهاجم  کشور  دو  بزرگ  ارتش های  و 
در ظرف چند روز متوّقف می کرد، امروز 
لبنان  نیروهای مبارز مردمی در  برابر  در 
اعتراف  و  عقب نشینی  به  مجبور  غّزه  و 
عرصه  حال  این  با  می شود.  شکست  به 
مبارزه بشّدت خطیر و تغییرپذیر و نیازمند 
مراقبت دائمی است و موضوع این مبارزه 
بسی مهم و سرنوشت ساز و حیاتی است. 
هر گونه غفلت و سهل اندیشی و خطا در 
محاسبات اساسی، زیان های سنگین وارد 

خواهد کرد.
که  کسانی  همه  به  اساس  این  بر 
دل در گرو مسئله ی فلسطین دارند چند 

توصیه می کنم:
فلسطین،  آزادی  برای  مبارزه   ۱
جهاد فی سبیل اهلّل و فریضه و مطلوب 
اسالمی است. پیروزی در چنین مبارزه ای 
تضمین شده است، زیرا فرد مبارز حّتی 
اِحدی  به  هم  شدن  کشته  صورت  در 
الُحسنیین دست یافته است. به جز این، 
مسئله فلسطین یک مسئله انسانی است، 
بیرون کردن میلیون ها انسان از خانه و 
مزرعه و محّل زندگی و کسب خود، آن 
هم با قتل و جنایت، هر وجدان انسانی 
صورت  در  و  می کند  متأثر  و  آزرده  را 
داشتن هّمت و شجاعت به مقابله وادار 
می سازد. پس محدود کردن آن به یک 
مسئله صرفًا فلسطینی و حّداکثر عربی، 
خطایی فاحش است. آنها که سازش چند 
عنصر فلسطینی یا حّکام چند کشور عربی 
و  اسالمی  مسئله  این  از  عبور  مجّوز  را 
در  دچار خطا  بشّدت  انسانی می شمرند، 
در  خیانت  دچار  احیانًا  و  مسئله  فهم 

تحریف آنند.
آزادی همه ی  این مبارزه،  ۲ هدف 
و  نهر  تا  بحر  ز  ا فلسطین  سرزمین 
کشور  به  فلسطینیان  همه  زگشت  با

تشکیل  به  آن  فروکاستن  است.  خویش 
آن  سرزمین،  این  از  گوشه ای  در  دولتی 
هم به شیوه ی تحقیرآمیزی که در ادبّیات 
صهیونیست های بی ادب از آن یاد می شود، 
نشانه ِی  نه  و  است  حق جویی  نشانه  نه 
امروز  است که  آن  واقع  است.  واقع بینی 
میلیون ها فلسطینی به مرتبه ای از اندیشه 
و تجربه و اعتماد به نْفس رسیده اند که 
بتوانند این جهاد بزرگ را وجهه ی هّمت 
پیروزی  الهی و  به نصرت  البّته  و  سازند 
نهایی مطمئن باشند، که فرمود: َو لََینُصَرنَّ 
َعزیٌز؛  لََقِویٌّ  اهلَل  اِنَّ  َین ُصُره،  َمن  اهلُل 
در سراسر  مسلمانان  از  بسیاری  بی شک 
همدردی  آنان  با  و  یاری  را  آنها  جهان 

خواهند کرد ان شاءاهلّل.
۳ هر چند بهره گرفتن از هر امکان 
حالل و مشروع در این مبارزه ُمجاز است 
و از جمله حمایتهای جهانی، ولی مؤّکداً 
نیز  و  غربی  دولتهای  به  اعتماد  از  باید 
مجامع جهانِی ظاهراً یا باطناً وابسته به آنها 
پرهیز کرد. آنها با هر موجودّیت اثرگذار 
اسالمی دشمنند؛ آنها به حقوق انسان ها و 
ملّتها بی اعتنایند؛ آنها خود عامِل بیشترین 
خسارتها و جنایت ها به اّمت اسالمی اند؛ 
هم اکنون کدام نهاد جهانی یا کدام قدرت 
جنایت کار پاسخگوی ترورها، قتل عام ها، 
جنگ افروزی ها، بمباران ها، و قحطی های 
و  اسالمی  کشور  چندین  در  مصنوعی 

عربی است؟
امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان 
اّما  در سراسر جهان می شمارد،  را  کرونا 
و  قاتل  نمی پرسد  و  نپرسیده  هیچکس 
مسئول صدها هزار شهید و اسیر و مفقود 
آن  در  اروپا  و  آمریکا  که  در کشورهایی 
کیست؟  کرده اند  روشن  را  جنگ  آتش 
خاک  بر  بناحق  خون  همه  این  مسئول 
عراق،  لیبی،  یمن،  افغانستان،  در  ریخته 
سوریه و دیگر کشورها کیست؟ مسئول 
و  تخریب  و  غصب  و  جنایت  همه  این 
ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچکس 
این میلیون ها کودک و زن و مرِد مظلوم 
چرا  نکرد؟  شمارش  را  اسالم  جهان  در 
کسی قتل عام شدن مسلمانان را تسلیت 
باید  فلسطینی  میلیون ها  چرا  نمی گوید؟ 
هفتاد سال از خانه و کاشانه ِی خود دور 
بوده و در تبعید به سر برند؟ و چرا قدس 
مورد  باید  مسلمانان  اّول  قبله ی  شریف، 
اهانت قرار گیرد؟ سازمان به اصطالح ملل 
به وظیفه خود عمل نمی کند و نهادهای به 

اصطالح حقوق بشری ُمرده اند.
و  کودک  حقوق  از  »دفاع  شعار 
زن« شامل کودکان و زنان مظلوم یمن 
است  چنین  این  نمی شود.  فلسطین  و 
مجامع  و  غربی  ظالم  قدرتهای  وضع 
وابسته ی جهانی؛ وضع برخی دولت های 
دنباله رو آنان در منطقه هم در بی آبرویی 
بیان  به  که  است  آن  از  بدتر  رسوایی  و 
دیندار  و  غیور  ُمسلِم  جامعه ی  آید. پس 
باید به خود و نیروی درونی اش تکیه کند؛ 
بیرون  آستین  از  را  خود  قدرتمند  دست 
از  خداوند  به  اعتماد  و  توّکل  با  و  آَوَرد 

موانع عبور کند.
نظر  از  نباید  که  مهّمی  نکته   4
نخبگان سیاسی و نظامی جهان اسالم دور 
بماند، سیاست آمریکا و صهیونیست ها در 
انتقال درگیری ها به پشت جبهه مقاومت 
در  داخلی  جنگ های  راه اندازی  است. 
کشتار  و  نظامی  محاصره  و  سوریه، 
شبانه روزی در یمن، و ترور و تخریب، و 
تولید داعش در عراق، و قضایای مشابه 
منطقه،  کشورهای  از  دیگر  برخی  در 
کردن  سرگرم  برای  ترفندهایی  همگی 
جبهه ی مقاومت و فرصت دادن به رژیم 
سیاستمداران  برخی  است.  صهیونیست 
برخی  و  نادانسته  مسلمان  کشورهای 
این ترفندهای دشمن  دانسته در خدمت 
قرار گرفته اند. راه جلوگیری از اجرای این 
و  خواست  عمدتًا  خباثت آمیز،  سیاست 
مطالبه ِ جّدی جوانان غیرتمند در سراسر 
همه ی  در  جوانان  است.  اسالم  جهان 
کشورهای  بویژه  اسالمی  کشورهای 
عربی، نباید توصیه امام خمینی عظیم را 
از نظر دور بدارند که فرمود: هر چه فریاد 
دشمِن  البّته  نیز  و  آمریکا  سر  بر  دارید 

صهیونیست بکشید.
۵ سیاست عاّدی سازی حضور رژیم 
صهیونیستی در منطقه یکی از عمده ترین 
سیاست های ایاالت مّتحده ی آمریکا است. 
برخی دولت های عربی منطقه که نقش 
پادوی آمریکا را ایفا می کنند، در این باره 
به تهّیه مقّدمات الزم آن، از قبیل ارتباطات 
این  پرداخته اند؛  آن  امثال  و  اقتصادی 

تالش ها یکسره عقیم و بی نتیجه است. 
رژیم صهیونیستی زائده ای مهلک و زیان 
بخش برای این منطقه است و به یقین 
ریشه کن و ازاله خواهد شد، و بی آبرویی 
و سیه رویی برای کسانی خواهد ماند که 
سیاست  این  خدمت  در  را  خود  امکانات 
توجیه  برای  برخی  نهاده اند.  استکباری 
که  می کنند  استدالل  زشت،  رفتار  این 
رژیم صهیونیستی واقعّیتی در منطقه است، 
واقعّیت های  با  که  آورند  یاد  به  بی آنکه 
و  کرد  مبارزه  باید  زیان بخش  و  مهلک 
آن را ازاله کرد. امروز کرونا یک واقعّیت 
است و همه انسان های باشعور، مبارزه با 
دیرپای  ویروس  می دانند.  واجب  را  آن 
دیری  پس  این  از  بی گمان  صهیونیسم 
غیرت  و  ایمان  و  هّمت  به  و  نمی پاید 
جوانان از این منطقه ریشه کن خواهد شد.

اینجانب  توصیه ی  اصلی ترین   ۶
توصیه به تداوم مبارزه و سامان بخشیدن 
به سازمان های جهادی و همکاری آنان 
با یکدیگر و گسترش عرصه جهاد در همه 
باید  همه  است.  فلسطینی  سرزمین های 
ملّت فلسطین را در این جهاد مقّدس یاری 
کنند. همه باید دست مبارز فلسطینی را 
ُپر، و پشت او را محکم کنند. ما با افتخار، 
هر چه در توان داشته باشیم در این راه 
انجام خواهیم داد. یک روز تشخیص ما 
این شد که مبارز فلسطینی، دین و غیرت 
دسِت  او  تنها مشکل  و  دارد  و شجاعت 
تهی از سالح او است. به هدایت و مدد 
الهی برنامه ریزی کردیم و نتیجه این است 
که موازنه ی قدرت در فلسطین دگرگون 
شد و امروز غّزه می تواند در برابر تهاجم 
بر  و  بایستد  صهیونیست  دشمن  نظامی 

آن پیروز شود.
این تغییر معادله در بخش موسوم به 
سرزمین های اشغالی خواهد توانست قضّیه 
فلسطین را به گام های نهایی نزدیک کند. 
تشکیالت خودگردان در این امر تکلیفی 
بزرگ برعهده دارد. با دشمن وحشی جز 
با اقتدار و از موضع قدرت نمی توان سخن 
در  بحمداهلّل  اقتدار  این  زمینه  و  گفت، 
ملّت شجاع و مقاوم فلسطین آماده است. 
از  دفاع  تشنه ِی  امروز  فلسطینی  جوانان 
کرامت خویشند. حماس و جهاد اسالمی 
در فلسطین و حزب اهلّل در لبنان، حّجت را 
بر همه تمام کرده اند. دنیا فراموش نکرده 
ارتش  که  را  روزی  آن  کرد  نخواهد  و 
شکست  را  لبنان  مرزهای  صهیونیست 
و تا بیروت پیش آمد و آن روزی را که 
قاتل جنایت کاری به نام آریل شارون در 
صبرا و شتیال حّمام خون به راه انداخت، 
نیز فراموش نکرده و نخواهد کرد آن  و 
روزی را که همین ارتش در زیر ضربات 
نیافت  این  جز  چاره ای  حزب اهلّل  کوبنده 
که با دادن تلفات فراوان و با اعتراف به 
عقب نشینی  لبنان  مرزهای  از  شکست، 
بیفتد؛  التماس  به  آتش بس  برای  و  کند 
دست ُپر و موضع قدرت یعنی این. حال 
بگذار فالن دولت اروپایی که باید به خاطر 
فروش مواّد شیمیایی به رژیم صّدام تا ابد 
شرمسار باشد، حزب اهلّل مجاهِد سرافراز را 
غیر قانونی بداند. غیر قانونی، رژیمی مثل 
آمریکا است که داعش را تولید می کند و 
که  است  اروپایی  دولِت  آن  مثل  رژیمی 
حلبچه ی  و  ایران  بانه ی  در  نفر  هزاران 
کام  به  شیمیایی اش  مواّد  اثر  بر  عراق 

مرگ می روند.
۷ سخن آخر آن است که فلسطین 
متعلّق به فلسطینیان است، و باید با اراده 
از همه  اداره شود. طرح همه پرسی  آنان 
ادیان و اقوام فلسطینی که از نزدیک به 
تنها  کرده ایم  ارائه  این  از  پیش  دهه  دو 
نتیجه ای است که باید بر چالش های امروز 
و فردای فلسطین مترتّب شود. این طرح 
نشان می دهد که اّدعای یهودی ستیزی 
با بوق های خود آن را تکرار  که غربیان 
می کنند، به کلّی بی اساس است. در این 
و  مسیحی  و  یهودی  فلسطینیاِن  طرح، 
مسلمان، در کنار هم در یک همه پرسی 
فلسطین  کشور  سیاسی  نظام  و  شرکت 
برود  باید  قطعًا  آنچه  می کنند؛  تعیین  را 
صهیونیسم،  و  است  صهیونیستی  نظام 
خود بدعتی در آئین یهود و کاماًل بیگانه 

از آن است.
در پایان، یاد شهیدان قدس، از شیخ 
احمد یاسین و فتحی شقاقی و سّید عّباس 
موسوی، تا سردار بزرگ اسالم و چهره ی 
قاسم  شهید  مقاومت،  نشدنی  فراموش 
شهید  عراقی،  بزرگ  مجاهد  و  سلیمانی 
ابومهدی المهندس و دیگر شهدای قدس 
را گرامی می دارم و به روح امام خمینی 
عظیم الّشأن که راه عّزت و جهاد را به روی 
ما گشود، درود می فرستم، و نیز برای برادر 
که  شیخ االسالم  حسین  مرحوم  مجاهد، 
رحمت  کرد،  تالش  راه  این  در  سالیانی 

الهی را مسئلت می کنم.
و  بینندگان  همه  به  یان  پا در 
شنوندگان عزیز عرض می کنم روز قدس 
امسال اولین روز قدسی است که در آن 
برای  ندارد.  حضور  عزیز  سلیمانی  قاسم 
شادی روح او همه یک حمد و یک قل 

هو اهلل بخوانید«.

مسئوالن استانی باید اختیارات بیشتری داشته باشند 
رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیان اینکـه طـرح معامله قرن 
بـا زور محقـق نمی شـود،  گفـت: از بین بردن ایـن طرح نیاز بـه کارهای 

دارد. میدانی 
علـی الریجانـی غروب پنجشـنبه هفته گذشـته در جلسـه شـورای 
اداری اسـتان قـم اظهـار داشـت: در طـول مدتـی کـه افتخـار نمایندگی 
مـردم قـم را در مجلـس شـورای اسـالمی داشـته ام، با همـکاری تمامی 

مسـئوالن اسـتان توفیقـات و پیشـرفت هایی حاصل شـد.
وی گفـت: دسـتگاه های اجرایـی اسـتان قـم در حوادثی مثل سـیل 
و همچنیـن ماجـرای کرونـا تـالش شـایان تقدیـری داشـتند و از همان 
سـاعات ابتدایـی بـا تشـکیل جلسـاتی بـرای مدیریـت ایـن چالش هـا 

برنامـه ریـزی کردند.
نماینـده مـردم قـم در دهمیـن دوره مجلس شـورای اسـالمی بیان 
داشـت: باید از تالش های وزارت بهداشـت در راسـتای مقابله با ویروس 
کرونـا تقدیـر کرد، در حالی که پرسـتاران در سـایر کشـورها بـا بلندگو به 
مـردم راهنمایی هـای می دادنـد، اما پرسـتاران کشـور ما حضـور فیزیکی 
در بیمارسـتان ها داشـتند و حتـی افـرادی غیـر از کادر درمانـی نیـز برای 
کمـک بـه بیماران بـه بیمارسـتان ها رفتند که این نشـان دهنـده مکتب 

اسـالمی اسـت که سـرمایه کشـور به حسـاب می آید.
* کرونا دو مکتب را در مقابل هم قرار داد

وی بـا بیـان اینکـه کرونا دو مکتب را در مقابل هـم قرار داد، افزود: 
مکتبـی در برخـی کشـورها گفـت کـه دیگـر نباید بـه سـالمندان کمک 

کـرد امـا در ایران بسـیاری بـه کمک نیازمنـدان آمدند.
الریجانـی عنـوان کـرد: در عرصـه حکمرانـی سیاسـی نیـز دو ایده 
وجـود داشـت که یکـی امثـال ترامپ هر روز نسـخه پزشـکی می پیچید 
و مدلـی نیـز در ایـران بـه وجـود آمد که بر اسـاس آن سـتادی تشـکیل 
شـد و همـگان حتـی رهبـر معظم انقـالب نیـز فرمودند تصمیمـات این 
سـتاد الزم االجـرا اسـت.وی ابـراز داشـت: در قـم بیماری کرونا شـرایط 
خاصـی داشـت و کادر درمانـی نیز تالش زیادی برای کنترل آن داشـتند 
کـه از همـه خدمـات صـورت گرفتـه سپاسـگزاریم و امیدواریـم هـر چه 

زودتـر ایـن بیمـاری از جهان رخـت بربندد.
رئیـس مجلـس دهـم عنـوان کرد: مـا امـروز ظرفیت هـای خاصی 
داریـم از جملـه رهبـری گرانقـدر و زیـر سـاخت ها و همچنیـن عواطـف 
مردمـی و اخـالص کـه در بیـن ملت ایـران وجـود دارد و در ایام مختلف 

ظهـور و بـروز می کند.
* وضعیت کشور بعد از کرونا مشکالتی خواهد داشت

وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه وضعیـت کشـور مـا بعـد از کرونـا 
مشـکالتی خواهـد داشـت کـه مدیـران بایـد تالش کننـد ایـن موانع را 
بردارنـد، افـزود: کرونـا داغ بیـکاری را عمیق تـر کـرده کـه ایـن روزهـا 
بسـیاری ها دچـار مشـکل شـدند، از جملـه اقشـار ضعیـف که بایـد برای 

بازگشـت بـه حالـت عـادی آنـان تدبیـر کرد.
الریجانـی گفـت: در قـم کـه حـرم مطهـر بسـته و زائـر بسـیار کم 
شـده اسـت، بسـیاری از کسـبه ها و اصناف از جمله سـوهان پزی ها دچار 

رکود و کسـادی شـدند.
وی ادامـه داد: رهبـر معظـم انقـالب در ابتدای سـال تأکیـد کردند 
کـه بایـد دنبـال جهش تولید باشـیم و مجلـس و دولت بایـد برای تحقق 

آن برنامـه ریـزی کنند.
* کارخانه های قم نباید دچار رکود شوند

نماینـده مـردم قم در دهمین دوره مجلس شـورای اسـالمی افزود: 
کارخانه هـای قـم نبایـد دچـار رکـود شـوند و برای توسـعه قـم باید چند 
وجهـی تصمیماتـی گرفـت و اولویـت زیـارت نبایـد موجـب شـود دیگر 
بخش هـا نادیـده گرفتـه شـود از جملـه صنعـت کـه می توانـد بسـیار 
راهگشـا باشـد.وی تأکیـد کرد: بـرای اقتصاد خـورد نیز بایـد فکری کرد 
و فرآینـد سـرمایه گذاری هـای کوچـک بایـد سـاده گرفتـه شـود و نباید 
سـخت گیـری هـای زیـادی کرد که در این راسـتا شـهرداری ها و سـایر 

نهادهـا می تواننـد کمـک کنند.
* مسئوالن استانی باید اختیارات بیشتری داشته باشند

الریجانـی اضافـه کـرد: مسـئوالن اسـتانی بایـد در ایـن شـرایط 
اختیـارات بیشـتری داشـته باشـند و دولت بایـد این امـکان را فراهم کند 

کـه ایـن امـر سـرمایه گـذاری را سـهل می کند.
وی بـا بیـان اینکـه از همـان ابتـدای نمایندگـی قـم در مجلس به 
امـر آبادانـی قـم بـا وجـود عقـب افتادگی هـای موجـود توجـه داشـتیم، 
افـزود: امـروز شـرایط قـم متفـاوت از قبل شـده، امـا باید تالش داشـت 
تـا بافـت فرسـوده قـم را احیا کـرد در ایـن زمینه تصمیماتی گرفته شـده 

کـه نیازمنـد پیگیری جـدی دارد.

توانایی جوانان نادیده گرفته شده است 
آبـادان- منتخـب مـردم آبـادان در مجلـس گفـت: برخـی مدیـران 
در شـهر آبـادان درصـدد بودنـد کـه از خـأل بیـن مجلس دهـم و یازدهم 
سوءاسـتفاده کننـد و تغییـرات مدیریتـی مدنظـر خـود را انجـام دهند اما 
جلـوی آنهـا گرفتـه شد.سـید مجتبی محفوظـی اظهار کرد: متأسـفانه در 
چنـد روز گذشـته شـاهد تحرکاتـی بـرای تغییـر برخی نیروهـای بومی و 
انتصـاب مدیـران غیربومـی در شهرسـتان آبـادان بودیـم که بـا قاطعیت 

موضـوع را پیگیـری کردیـم و مانـع این اتفاقات شـدیم.
وی افـزودروز  چهارشـنبه )هفتـه گذشـته( در یکـی از ادارات قـرار 
بـود یـک نیـروی غیربومـی جایگزین یـک نیروی بومی شـود کـه مانع 
آن شـدیم.محفوظی تصریح کرد: متأسـفانه برخی مدیـران درصدد بودند 
کـه از بحـث خـأل بیـن دو مجلـس دهـم و یازدهـم سوءاسـتفاده کنند و 
تغییـرات مدنظـر خـود را انجام دهند کـه جلوی این شـیطنت را گرفتیم.

وی گفـت: مـن قاطعانـه به مدیـران و حتی وزرا اعـالم می کنم که 
ورود مدیـر و نیـروی غیربومـی بـه آبادان ممنوع اسـت و بـه هیچ عنوان 

اجـازه نخواهیـم داد که کسـی نیروهـای بومی توانمنـد را نادیده بگیرد.
منتخـب مـردم آبادان در مجلس افزود: سـوال ما از آقایان مسـئول 
ایـن اسـت که چه زمانی قرار اسـت فرصت داده شـود تـا نیروهای بومی 
مـا رشـد و ارتقـا پیـدا کنند؟وی گفت: جوانـان بومی مـا از توانایی زیادی 
برخـوردار هسـتند امـا نادیـده گرفتـه شـده اند؛ چرا بـرای رشـد و ارتقای 

آنهـا کسـی تاکنون تالش نکرده اسـت؟

الیحه حذف صفرها را به مجلس برگردانید
جمعـی از منتخبیـن مجلس یازدهـم در نامه ای به شـورای نگهبان 
خواسـتار عودت الیحه حذف صفرها به مجلس شـورای اسـالمی شـدند 
تا با دقت بیشـتری نسـبت به رفع ابهام الیحه و تصویب آن اقدام شـود.  
در ایـن نامـه آمـده اسـت: مجلـس شـورای اسـالمی در روزهـای 
گذشـته الیحـه اصـالح قانـون پولـی و بانکی کشـور را تصویـب کرد تا 
فراینـد حـذف چهارصفـر از پـول ملـی بـه صـورت قانونی کلیـد بخورد. 
ایـن پیشـنهاد کـه در دولت های گذشـته و کنونی مورد بحـث قرار گرفته 
بـود، حـاوی ابعـاد بسـیار گسـترده و مهمـی در عملکـرد سـال های آتی 
اقتصـاد ایـران اسـت کـه انتظـار می رفت با دقـت در ابعـاد تخصصی آن 
مـورد بررسـی قـرار بگیـرد که متأسـفانه چنین نشـد. از منظـر تخصصی 

ایـرادات و ابهامـات متعـددی حـول این الیحه وجـود دارد:
بـر اسـاس ابهامـات فـوق الذکر دربـاره الیحـه ، درخواسـت جدی 
عـودت فـوری الیحـه اصـالح قانـون پولـی و بانکی به مجلس شـورای 
اسـالمی را بـرای رفع این ابهامات از شـورای محترم نگهبـان داریم تا با 
دقت و وسـواس بیشـتری نسـبت به رفع ابهام و تصویب آن اقدام شـود.

صهیونیست ها بزرگترین متجاوز حقوق بشر هستند 
وزیـر امـور خارجه گفت: اسـرائیل بزرگترین متجاوز حقوق بشـر و 
تنهـا دارنده سـالح های هسـته ای در منطقه و جدی تریـن تهدید مزمن 

بـرای صلـح و امنیت بین المللی اسـت.
محمـد جـواد ظریـف وزیر امـور خارجـه در صفحه شـخصی خود 
در توئیتـر بـا انتشـار مطلبـی به زبـان عربـی، روز بیت المقـدس را روز 
احیای حقوق فلسـطین دانسـت و نوشـت: »اسـرائیل بزرگترین متجاوز 
حقوق بشـر و تنها دارنده سـالح های هسـته ای در منطقه و جدی ترین 

تهدیـد مزمـن بـرای صلـح و امنیت بین المللی اسـت.«
وی افـزود: »توطئـه معاملـه نـژادی قـرن ثابت کرد که واشـنگتن 
شـریک متجاوز اسـت و هیچ امیدی ندارد. همه پرسـی راه حل اسـت«.

اسـارت اروپا به دسـت البی صهیونیسـت ها حیرت آور 
ست ا

سـخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اروپایی ها چرا از همه پرسـی 
در فلسـطین بـه عنـوان راه حلـی پایـدار واهمـه دارند؟ این همه اسـارت 

اروپا به دسـت البی صهیونیسـتی حیرت آور اسـت.
سـید عباس موسوی سـخنگوی وزارت خارجه در پیامی در صفحه 
شـخصی خـود در توئیتـر بـه مناسـبت گرامیداشـت روز قدس نوشـت: 
»اینهمـه اسـارت اروپـا به دسـت البـی صهیونیسـتی حیرت آور اسـت. 
اروپـا بـه لحاظ تاریخـی ناکام در توقف نقض حقوق بین الملل از سـوی 
رژیـم صهیونیسـتی )یعنی سـرکوب فلسـطینیان و الحاق سـرزمین( به 

اسـم امنیت اسـرائیل بوده اسـت.«
وی افـزود: »چـرا از همـه پرسـی در فلسـطین بـه عنـوان راه حلی 

پایـدار واهمـه دارند؟«.

مردم جهان در موضوع فلسطین متحدند 
عضو شـورای مرکزی جمعیت ایثارگران گفت:مسـئله فلسـطین و 
روز قدس یک انتخاب هوشـمندانه از سـوی امام بود و در این موضوع 
همـه آحـاد مـردم معتقدند که اشـغال سـرزمین فلسـطین توسـط رژیم 

صهیونیسـتی ظلمی آشـکار است.
رضـا روسـتا آزاد، عضو شـورای مرکزی جمعیـت ایثارگران و فعال 
اصولگـرا دربـاره اهمیت روز قدس گفت: مسـئله عمـده در دنیای امروز 
این اسـت کـه نظام صهیونیستی_سـرمایه داری عامل توسـعه ظلم در 
جهـان اسـت. علیرغـم همـه تجلیات مثبتی کـه در جهان هسـت مثل 
علـم، فنـاوری، نظـم و… همـه اینهـا پاشـنه عدالـت نشـده اند بلکـه 

تکیـه گاه ظلم شـده اند.
وی افـزود: مقـام معظـم رهبری خـوب توضیح داده انـد که علم و 
فنـاوری امـروز در خدمت توسـعه عدالت نیسـت بلکـه در خدمت ترویج 
و گسـترش ظلـم اسـت کـه ایـن ظلم انـواع مختلفـی دارد. مـردم یک 
سـرزمین را از خانـه بیرون کردن، کشـتار، فسـاد و… همـه ظلم هایی 

اسـت که در جهان گسـترش یافته اسـت.
وی همچنیـن گفـت: بـرای مبـارزه با ایـن وضع باید اقـدام کرد و 
ممکـن اسـت بـرای مبـارزه با هـر تجلی این ظلم و فسـاد مـردم اتفاق 
نظـر نداشـته باشـند، امـا امـام )ره( بـر روی موضوعی دسـت گذاشـت 
کـه همـه بـر سـر آن متحدنـد. غرب و شـرق و مسـیحی و مسـلمان و 
حتـی یهودیـان واقعی روی سـتمی که بر فلسـطینی ها مـی رود وحدت 

نظـر دارنـد و آن را اقدامـی نامشـروع می دانند.
روسـتا آزاد در ادامـه تاکیـد کـرد: انتخـاب مسـئله فلسـطین و روز 
قـدس یـک انتخـاب هوشـمندانه بـود کـه حضـرت امـام )ره( انجـام 
دادنـد و در ایـن موضـوع همـه آحاد مردم معتقدند که اشـغال سـرزمین 
فلسـطین توسـط رژیـم صهیونیسـتی ظلمی آشـکار اسـت و بـه همین 
خاطـر اسـت کـه می بینیـم در روز قـدس در چهارگوشـه عالـم مردم بر 
علیـه ایـن ظلـم آشـکار اعتـراض می کننـد و بـه خیابان هـا می آینـد تا 

حمایـت خـود از مـردم فلسـطین را اعـالم کنند.
اسـتاد دانشـگاه و رئیس اسـبق دانشگاه شـریف در پایان گفت: به 
نظـر می رسـد کـه در تداوم ایـن روز بزرگ مردم دنیـا می توانند بر علیه 
صهیونیـزم یهـودی و مسـیحی متحـد شـوند و یک وحـدت عالم گیر را 

علیـه ایـن ظلم بزرگ رقـم بزنند.

ملت ها ظرفیت باالیی 
برای دفاع از آرمان فلسطین ایجاد کرده اند

معـاون سیاسـی دفتـر عقیدتـی سیاسـی فرماندهی معظـم کل قوا 
گفـت: مـردم ظرفیـت باالیـی بـرای دفـاع از آرمـان فلسـطین ایجـاد 
کرده انـد، اگرچـه شـاید محافظـه کاری، برخـی دولتمردان را به سـمت 

سـازش سـوق داده است.
سـردار رسـول سـنایی راد معـاون سیاسـی دفتـر عقیدتی سیاسـی 
فرماندهـی معظم کل قوا گفـت: ابتکار امام خمینی)ره( در اعالم آخرین 
جمعـه مـاه مبـارک رمضان به عنـوان روز جهانی قـدس درواقع اقدامی 

بـرای زنـده نگاه داشـتن قدس در جهان اسـالم اسـت.
وی ادامـه داد: صهیونیسـت ها تـالش بسـیاری کردنـد کـه قدس 
را از مسـئله اول بـودن برای مسـلمانان خـارج کنند و اشـتباه راهبردی 
برخـی دولتمـردان منطقـه ای نیـز به این هـدف صهیونیسـت ها کمک 
کـرد و متاسـفانه شـکاف و اختـالف در جهان اسـالم به کـج پنداری از 
تهدیـدات واقعـی انجامید. مشـخص بودن دشـمن اصلی جهان اسـالم 

بسـیار اهمیت دارد
معـاون سیاسـی دفتـر عقیدتـی سیاسـی فرماندهـی معظـم کل 
جهـان  خـاص  شـرایط  از  اسـتفاده  بـا  صهیونیسـت ها  گفـت:  قـوا 
اسـالم بـه دنبـال سـو اسـتفاده از شـرایط و الحـاق کرانـه باختری به 
سـرزمین های اشـغالی هسـتند بنابرایـن اهمیـت روز قـدس امسـال 

بیـش از گذشـته اسـت.
سـردار سـنایی راد با اشـاره به عدم برگزاری راهپیمائی روز قدس 
اظهار داشـت: متاسـفانه شـیوع کرونا و ضرورت توجه به فاصله گذاری 
اجتماعـی شـرایط ویـژه ای را به وجـود آورده اما واقعیت این اسـت که 
انتخـاب روز قدس از سـوی امـام خمینی )ره( درواقع کشـاندن موضوع 
قدس از سـطح دولت ها به سـطح مردم اسـت و مردم قابلیت و ظرفیت 
باالیـی بـرای دفـاع از آرمـان فلسـطین ایجـاد کرده انـد، اگرچه شـاید 
شـرایط و محافظه کاری، برخی دولتمردان را به سـمت سـازش سـوق 
داده امـا بـا بیـداری که در ده های اخیر در جهان اسـالم بـه وجود آمده 
ملت هـا هیچـگاه بـه سـمت سـازش سـوق پیـدا نمی کننـد بـه همیـن 
دلیـل بزرگداشـت روز جهانـی قدس در هر شـرایطی یعنـی زنده ماندن 
آرمـان قـدس و پشـتیبانی از محـور مقاومـت و آزادی قدس شـریف از 

اشـغال دسـت رژیم غاصب صهیونیستی.
وی بابیـان اینکـه امسـال نیز بـا توجه به شـرایط موجود ملت های 
آزادی خواه جهان روز قدس را گرامی خواهند داشـت زیرا قدس مسـئله 
اول مسـلمانان و موضوعـی زنـده اسـت، افـزود: بـا توجـه بـه حماقـت 
صهیونیسـت ها در اعـالم سیاسـت توسـعه اشـغال گری و تـالش برای 
تصـرف کرانـه باختـری، روز قـدس امسـال بـا شـکوه همـه سـاله و با 

اسـتفاده از شـیوه های جدید گرامی داشـته می شـد.
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زیر نظر: ناظم رام

رئیس سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش 
و پرورش اصول و پروتکل های بهداشتی جهت جلوگیری 
امتحانات  برگزاری حضوری  برای  کرونا  ویروس  شیوع  از 

را اعالم کرد. 
بهداشتی  پروتکل های  و  اصول  به  ساکی  خسرو 
جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اشاره و اظهار کرد: 
رعایت کلیه اصول و پروتکل های بهداشتی جهت جلوگیری 
مورد  امتحانات  برگزاری  زمان  در  کرونا  ویروس  شیوع  از 

تاکید است.
وی افزود: پروتکل های بهداشتی برای حفظ سالمت 
باید  حوزه ها  به  تردد  هنگام  در  سایر همکالسی ها  و  خود 

بیشتری  نظارت  آنها   به  نیز  گرامی  اولیای  و  رعایت شود 
داشته باشند.

رئیس سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش 
و پرورش توصیه هایی برای دانش آموزان داشت و گفت: از 
حضور زودهنگام در محل حوزه امتحانی و توقف در حوزه 
بعد از پایان امتحان خودداری شود. در تمام مدت از ماسک 
و حتی المقدور از دستکش استفاده شود و بهتر است ماسک 

و دستکش ذخیره همراه داشته باشید.
صحبت  و  دادن  دست  تجمع،  از  داد:  ادامه  ساکی 
مستقیم با همکالسی ها در محیط حوزه و هنگام تردد در 

مسیرها خودداری کنید.

وی با تاکید بر اینکه الزم است ملزومات و مایحتاج 
خود نظیر نوشت افزار ذخیره )خودکار و ...(، آب آشامیدنی، 
با  و  تهیه کرده  به صورت شخصی  را    ... و  مواد خوراکی 
خود به جلسه امتحان ببرید گفت: به هیچ عنوان از وسایل 

اشتراکی استفاده نکنید.
وزارت  آموزشی  کیفیت  پایش  و  سنجش  رئیس 
بر  نشستن  و  زدن  دست  از  افزود:  پرورش  و  آموزش 
به  کنید،  ری  خوددا دیگران  نی  متحا ا صندلی  روی 
صندلی  روی  بر  مستقیمًا  و  تنها  آموزان  دانش  عبارتی 
شده  نصب  آن  روی  آموز  دانش  داوطلبی  شماره  که 

شوند. مستقر  است، 

توصیه های بهداشتی به دانش آموزان برای حضور در جلسه امتحانات 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1465- شنبه 3 خرداد 41399 انرژی اقتصاد- 

التهاب بازار طال در روزهای اخیر، 
تقاضا  باالرفتن  قیمت ها،  شدید  رشد 
افزایش خرید  و  و کمبود عرضه سکه 
طالی آب شده را به همراه داشته است 
که رییس اتحادیه طالی تهران در این 
قیمت  مهار  در  موفقیت  می گوید:  باره 
آرامش  برگرداندن  ضمن  می تواند  ارز 
به بازار طال، قیمت ها را نیز کاهش دهد.

بازار  موج جدید رشد قیمت ها در 
رکورد  موجب  اخیر  روزهای  در  طال 
شده  بازار  این  در  جدید  شکنی های 
است به طوری که نرخ سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید از هفت میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان عبور کرده و قیمت هر گرم 
طالی ۱۸ عیار نیز از ۷۰۰ هزار تومان 

عبور کرده است.
میزان رشد تقاضا و التهاب در بازار 
طال در روزهای اخیر به گونه ای بوده که 
برخی شنیده ها از کمبود سکه در بازار 

حکایت دارد.
بازار  التهاب  تاثیر گذار در  عوامل 

طال
ابراهیم محمدولی درباره علل رشد 
نرخ طال و سکه گفت: در نوسانات اخیر 
قیمت  مانند  عواملی  و سکه  بازار طال 
دالر، اونس جهانی و معامالت گواهی 

سکه در بورس کاال، نقش داشته اند.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
افزود: معامالت گواهی سکه در روزهای 
و  سکه  بازار  در  التهاباتی  باعث  اخیر 
برخی  به طوری که  طالی کشور شد 
افراد از این معامالت، سواستفاده کرده 

و قیمت ها را باال بردند.
محمدولی با استقبال از محدودیت 
گواهی  معامالت  بر  بیشتر  نظارت  و 
باید کارشناسی  سکه گفت: تصمیمات 
و سنجیده اتخاذ شود تا تاثیر منفی بر 

بازارها نداشته باشد.
میان،  این  در  کرد:  اضافه  وی 
فضای روانی جامعه بیشتر ملتهب شد 
و در نتیجه نوسان های شدیدی در بازار 

طال رخ داد.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
ادامه داد: افزایش قیمت دالر در داخل 
بازارهای  در  اونس جهانی  و همچنین 
و  طال  قیمت  رشد  باعث  نیز  خارجی 
نشان  خاطر  شد.وی  کشور  در  سکه 
کرد: موفقیت در مهار قیمت ارز و دالر 
به  آرامش  برگرداندن  تواند ضمن  می 

بازار طال، قیمت ها را نیز کاهش دهد.
کمبود عرضه سکه

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
با اشاره به کمبود عرضه سکه در بازار 
جو  و  داده  رخ  شرایط  دلیل  به  گفت: 
برای  تقاضا  اخیر  روزهای  در  روانی، 

خرید سکه باال رفته است.
محمدولی افزود: تقاضا برای خرید 
کافی  عرضه  که  بوده  حالی  در  سکه 
نیست و بر این اساس، حجم تقاضا از 

عرضه پیشی گرفته است.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشت 
در  سکه  برای  تقاضا  باالی  حجم  که 
روزهای اخیر به یکباره ایجاد شده که 

باید کنترل شود.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
افراد تعداد زیادی  اظهار داشت: برخی 
باید  که  اند  کرده  خریداری  را  سکه 
کنترل بیشتری روی آنها صورت گرفته 

و شناسایی شوند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید 
با ضرب سکه پاسخگوی نیاز بازار باشد، 
گفت: ظرفیت بانک مرکزی برای ضرب 
سکه محدود و بر اساس نیاز است، البته 
و  کنترل  باید  معمولی  غیر  تقاضاهای 

شناسایی شود.
رونق دوباره بازار طالی آب شده

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
گفت: خریداران در این روزها کمتر به 
دنبال مصنوعات طال بود و بیشتر در پی 

آب شده می روند.
محمدولی با انتقاد از فروش طالی 
باید در  آب شده، گفت: طالی آب شده 
کارگاه های ساخت طال، گردش داشته 
باشد و فروش آن به افراد عادی برای 

سرمایه گذاری درست نیست.
جواهر  و  طال  تحادیه  ا رییس 
تهران اضافه کرد: اکنون حدود پنج تا 
۱۰ درصد تقاضای بازار طال مربوط به 
به طالی  نیز  درصد   ۳۵ و  مصنوعات 

خرید  به  نیز  بقیه  دارد.  تعلق  آب شده 
سکه اختصاص دارد.

وی یادآور شد: در یک دوره زمانی، 
تب خرید طالی آب شده فروکش کرده 
برای  تقاضا  اخیر  روزهای  در  اما  بود، 
گذاشته  افزایش  به  رو  آب شده  طالی 

است.
هشدار نسبت به تخلف در فروش 

طالی آب شده
جواهر  و  طال  تحادیه  ا رییس 
طالی  خریداران  به  هشدار  با  تهران 
وارد  نباید  ناآشنا  افراد  گفت:  آب شده 
خرید طالی آب شده شوند، زیرا امکان 
دارد فریب بخورند و سرمایه آنها با خطر 

مواجه شود.
وی افزود: برخی افراد کالهبردار 
اقدام به تخلف در فروش طالی آب شده 
می  خریداران  زیان  باعث  که  می کنند 
شود، زیرا افراد کم اطالع قادر به این 

سوءاستفاده ها نیستند.
محمدولی خاطر نشان کرد: اگر در 
بخش مصنوعات طال، تخلف رخ دهد، 
قابل رصد است، اما طالی آب شده به 

سختی قابل پیگیری است.
در  تخلف  میزان  البته  گفت:  وی 
بازار طال و فروش طال و سکه تقلبی 
به گذشته کاهش  بازار، نسبت  این  در 
زیادی یافته که نتیجه افزایش نظارت 
و  نظارتی  نهادهای  مرکزی،  بانک 

اتحادیه طالوجواهر است.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
بازار طال در روزهای  درباره چشم انداز 
فعلی،  وضعیت  بر  اگر  گفت:  نیز  آتی 
کنترل بیشتری صورت گرفته و حادثه 
فعلی  روند  ندهد،  رخ  جدیدی  و  مهم 
ادامه خواهد یافت که همراه با آرامش 

و نوسان های محدود خواهد بود.

خرید اعتباری از فروشگاه های ایران مال با طرح »آینده داران« 
بانک آینده

بانک آینده با هدف حمایت از مشتریان خود، از طرح 
»آینده داران« رونمایی کرد.

 همه مشتریان بانک آینده که دارای یکی از انواع 
سپرده های قرض الحسنه )جاری و پس انداز(، سپرده های 
بلندمدت شتاب و آینده ساز باشند، می توانند از اول خردادماه 
abplus.( امسال، با ثبت نام در سامانه پیشخوان مجازی

ir( یا مراجعه به شعب بانک آینده، بر اساس موجودی حساب انتخابی، اعتباری 
بین ۱۰ )ده( میلیون ریال تا ۵۰ )پنجاه( میلیون ریال، دریافت کرده و با مراجعه 
حضوری به فروشگاه های ایران مال که دارای نشان»آینده داران« هستند از مزایای 

این طرح بهره مند شوند.
به صورت  اعتبار،  این  است؛  خرید  از  بعد  ماه  سه  طرح،  این  پرداخت  زمان 
قرض الحسنه بوده، هیچ گونه هزینه ای بابت دیرکرِد پرداخت، به حساب مشتری منظور 
نمی شود. این در حالی است که مشتری از ابتدای ثبت درخواست، امکان پرداخت 

یک باره مبلغ خرید، لغو اعتبار دریافت شده و انصراف از مشارکت در طرح را دارد.
گفتنی است خرید مازاد بر اعتبار ثبت شده مشتری از کارت های دیگر او، به 

طور نقدی کسر می شود.

همتی: سرمایه گذاران در بازار ارز ریسک آن را بپذیرند
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با توصیه به 
اینکه سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در بازار ارز بپرهیزند، 
تاکید کرد: کسانی که در این بازار سرمایه گذاری می کنند، 

باید ریسک آن را نیز بپذیرند.
همتی درباره راهکارهای بانک مرکزی برای ثبات 
در بازار ارز، گفت: شرایطی که اسفند ماه اتفاق افتاد اول 
تحریم بود و ما در فشار حداکثری هستیم و اینکه تالش 

می شود مشکل اقتصادی ایجاد شود و دومین اتفاق نیز کرونا و سومین نیز سقوط 
قیمت نفت بوده است.

وی افزود: این امر باعث شد که اختالالتی ایجاد شود، البته ما از نظر اسکناس 
مشکلی نداریم و آن چیزی که در بازار اثر گذاشته حواله است و البته بعد از دو ماهی 

که مشکالت کرونا بوده است، صادر کنندگان نیاز به حواله دارند.
همتی با بیان اینکه، ۲۰  میلیارد دالر ارز هنوز از سال ۹۸ توسط صادر کنندگان 
بازنگشته است و البته آنها چهار ماه فرصت برای بازگشت داشته اند، ادامه داد: پیش 
بینی می شود هفته آینده عرضه ارز سال ۹۸ توسط صادر کنندگان اتفاق بیفتد و 

امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: نرخ ارز باید به گونه ای باشد که 

برای وارد کننده و تولید کننده صرفه داشته باشد.
وی تصریح کرد: نمی خواهیم در نرخ دخالت کنیم و نوسانات بازار طبیعی نیست 
و به خاطر شرایط خاص کشور است و مردم سختی های زیادی برای استقالل کشیدند 
و هزینه داده اند.همتی با اشاره به اینکه من افتخار می کنم مسئول بانک مرکزی 
کشوری هستم که در دو سال گذشته با بدترین فشارها مقاومت کرده و مردم نیز 
مقاومت کردند، افزود: مردم سختی های زیادی دیدند ولی باالخره استقالل هزینه 

دارد و من اطمینان دارم در آینده نزدیک نتایج آن را خواهیم دید.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ های فعلی ارز طبیعی نیست، 
افزود: نرخ های قبل از اسفندماه، نرخ هایی بود که اقتصاد کشور با آن می چرخید، 
یک مقدار شایعات و جوسازی و اینکه امسال تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهیم داشت 
بازارها تشدید شود، ولی من اطمینان دارم که قابل مدیریت است  باعث شد که 
و تعادل را در بازار ارز برقرار خواهیم کرد و نشانه های آن نیز ثابت شده و حتما 

تعدیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت عرضه در سامانه نیما در فروردین ماه خوب نبود 
ولی امروز گزارشی که همکاران من دادند چیزی حدود ۲.۸ میلیارد دالر در دو ماه 
اخیر عرضه داشتیم برای وارد کنندگان که ۱.۸ میلیارد دالر آن در نیما اتفاق افتاد 
و حدود یک میلیارد دالر نیز واردات در مقابل صادرات بود که از صادرکننده ها به 

صورت مستقیم گرفته بودند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این رقم برای این دو ماه است که کامال 
صادرات در تمام کشورهای همسایه نیز مختل شده بود. روند فعلی اصالح خواهد 

شد و ما در طول روزهای آینده شاهد بهتر شدن شرایط خواهیم بود.
همتی در ادامه درباره پیش بینی ها درخصوص تورم نیز گفت: پیش بینی های 
بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دالری و صادراتی که داریم، پیش 
بینی ما این است که تورم نباید بیشتر از ۲4 درصد شود و ما بر روی ۲۲ درصد 
هدف گذاری می کنیم. خوشبختانه امسال ما با ابزار بازار باز اقداماتی را خواهیم 
بانک مرکزی به  اوراق خزانه توسط دولت منتشر خواهد شد و  داشت. به زودی 

عنوان بازارگردان اقدام خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه من مطمئن هستم نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال 
قبل خواهد بود، افزود: تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر می کنم 
انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها 

ایجاد می شود. کار سخت است ولی مدیریت خواهیم کرد.
رییس کل بانک مرکزی در پایان گفت: من نه می دانم و نه به کسی چیزی 
درباره نرخ ارز می گویم و من همیشه گفته ام نرخ ارز باید نرخ طبیعی بازار باشد. 
شما هر جا می خواهید سرمایه گذاری کنید ولی در ارز سرمایه گذاری نکنید. می 
خواهید بخرید باید ریسک آن را نیز بپذیرید. در حال حاضر ارتباطات ما با کشورها 
آزاد شدن می  این  آزاد می شود و  ما  از منابع  بهبود است و یک سری  در حال 

تواند تاثیر بگذارد.

افتتاح ۳۰۰۰ حساب خانوار در طرح اقدام ملی مسکن 
مدیرامور اعتباری بانک مسکن گفت: تا کنون ۳ هزار 
نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در سراسر کشور بعد 
از طی مراحل تایید صالحیت موفق به افتتاح حساب شده اند.

به گزارش بانک مسکن، محمدحسن علمداری افزود: 
اقدام ملی تولید و عرضه  متقاضیان واجد شرایط در طرح 
مسکن بعد از ثبت نام اولیه و بررسی شرایط و صالحیت آنها 
توسط وزارت راه و شهرسازی الزم است در  بانک مسکن 

حساب مخصوص این طرح را افتتاح کنند تا نسبت به واریز آورده نقدی برای خانه 
دارشدن در این طرح اقدام الزم را انجام دهند. تا کنون ۳ هزار نفر در سراسر کشور 

بعد از طی مراحل تایید صالحیت موفق به افتتاح حساب شدهاند.
مدیر امور اعتباری  بانک مسکن با ارایه گزارشی از آخرین اقدامات بانک در 
طرح اقدام ملی در گردهمایی غیرحضوری مدیران ارشد  بانک مسکن گفت:  بانک 
مسکن مسولیت تامین مالی ساخت و تکمیل ۱4۰ هزار واحد مسکونی در طرح 
تومان تسهیالت  میلیون  پرداخت ۱۰۰  برای  برنامهریزی  با  را  اقدام ملی مسکن 
به هر واحد مسکونی برعهده گرفته است. نرخ سود این تسهیالت فعاًل ۱۸ درصد 
تعیین شده و دوره مشارکت در ساخت به مدت ۲ سال و دوره فروش اقساطی نیز 

۱۰ ساله تعیین شده است.
علمداری با تاکید بر اینکه پروژههای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن 
مشتری محور است افزود: بعد از پذیرش پروژهها در این طرح و معرفی افراد واجد 
شرایط به بانک مسکن، الزم است مدیریتهای شعب استانی، مجموعهای از شعب 
در شهرها را به شکل ویژه برای انجام اقدات این طرح اختصاص دهند.علمداری 
افزود: فعاًل از ۱4۰ هزار واحد مسکونی، توافقات و توزیع استانی مربوط به ۱۰۵ 
هزار واحد مسکونی با بنیاد مسکن به میزان سهمیه ۲۰ هزار فقره تسهیالت، شرکت 
عمران شهرهای جدید به میزان سهمیه ۳۰ هزار فقره تسهیالت، ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( به میزان سهمیه ۲۵ هزار واحد و همچنین سازمان ملی زمین و 

مسکن به میزان سهمیه ۳۰ هزار واحد مسکونی انجام شده است.
مدیر امور اعتباری  بانک مسکن در ادامه گفت:  سال گذشته سیاستهای هدفمند  
بانک مسکندر پرداخت تسهیالت ساخت مسکن موجب استقبال شرکتهای ساختمانی 
استفاده کننده از فناوری نوین از تسهیالت  بانک مسکن شد. تعداد تسهیالت ساخت 
پرداختی به این گروه ۲۲4 درصد رشد کرد در حالی که دریافت تسهیالت توسط 

سنتیسازها ۲۵ درصد کاهش داشت.
علمداری اهداف حوزه اعتبارات  بانک مسکن در سال ۹۹ را تامین مالی طرح 
اقدام ملی،  افزایش منابع ارزان قیمت، حمایت از ساخت واحدهای مسکونی میان 
متراژ، افزایش سقف تسهیالت و سقف تقسیط و همچنین افزایش حدود و اختیارات 
شعب استانی برای افزایش وصول مطالبات و حمایت بیشتر از مشتریان عنوان کرد.

در ادامه این گردهمایی محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه  بانک 
مسکن نیز با ارایه گزارشی از عملکرد  بانک مسکن در سال گذشته گفت:  بانک 
مسکن در حوزه جذب منابع موفق شد ۸۶ درصد اهداف سال ۹۸ را محقق کند. 
همچنین در سال گذشته قمیت تمام شده منابع در بانک مسکن نیز به میزان کمتر 

از یک درصد کاهش پیدا کرد.

وزیر نفت: 
فعال  پروژه هایمان  و  نمی شویم  متوقف  تحریم  در شرایط 

است
وزیر نفت از پایان بخش دریایی پارس جنوبی و تکمیل ۱۷ فاز در 
دولت تدبیر و امید خبرداد و گفت: آنچه در شرایط کنونی مهم است اینکه 
ما در دوران تحریم متوقف نمی شویم و با وجود تحریم کارمان را پیش 
می بریم و همه پروژه هایمان اعم از میدان های مشترک، پروژه گوره – 

جاسک، پروژه های غرب کارون و پتروشیمی فعال است.
بیژن زنگنه روز پنجشنبه گذشته، یکم خردادماه، در آیین آغاز مراحل 
عملیات نصب پایه نخستین عرشه طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشاره 
به اینکه این میدان موهبتی الهی برای ملت ایران است، یادآور شد: عملیات 

توسعه فازهای این میدان مشترک گازی پس از سال ۱۳۷۶ آغاز شد.
وی مقدار برداشت از میدان مشترک گازی پارس جنوبی را در سال 
این رقم  اینکه  بیان  با  و  میلیون مترمکعب عنوان کرد  روزانه ۲۸۰   ۹۲
اکنون به روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است، تصریح کرد: امسال 

نیز ۵۰ میلیون مترمکعب به این مقدار افزوده می شود.
وزیر نفت افزود: خوشبختانه برای نخستین بار در این دولت آنچه 
بود،  این میدان  از  با سهم مان  متناسب  برداشت  ایران در  خواست ملت 

محقق شده است.
نفت ۱۰۰ دالری نداشتیم

زنگنه با اشاره به اینکه بخش عمده ای از توسعه میدان گازی مشترک 
پارس جنوبی در سال های اخیر در زمان تحریم محقق شده است، اظهارکرد: 
را  نیاز  از کاالهای مورد  توانستیم بسیاری  البته در فرصت کوتاه برجام 

وارد کشور کنیم.
وی با یادآوری اینکه پیش از آغاز به کار این دولت ۱۰ فاز پارس 
جنوبی تکمیل و ۱۷ فاز ناتمام وجود داشت، اظهار کرد: خوشبختانه ۱۷ 
فاز نیمه تمام جز پاالیشگاه فاز ۱4 پارس جنوبی اکنون به بهره برداری 

رسیده است و امسال همه فعالیت های دریایی این میدان پایان می یابد.
وزیر نفت ادامه داد: این فعالیت ها در شرایطی انجام شده است که با 
مشکالت مالی روبه رو بودیم و نفت ۱۰۰ دالری هم نداشتیم البته صندوق 

توسعه ملی در این مدت کمک زیادی به ما کرد.
کناره گیری توتال و سی ان پی سی آی از فاز ۱۱

زنگنه از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به  عنوان آخرین فاز این 
میدان مشترک نام برد و یادآور شد: قرارداد توسعه این میدان سال ۹۶ با 
کنسرسیوم بین المللی متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت 
این  و  شد  امضا  ایران  پتروپارس  و  )سی ان پی سی آی(  چین  نفت  ملی 
کنسرسیوم پیش از ترک ایران ۱۰۰ میلیون دالر در این طرح هزینه کردند.

وزیر نفت با بیان اینکه با بازگشت تحریم ایران ابتدا توتال و سپس 
سی ان پی سی آی چین از این پروژه خارج شدند، گفت: با خروج این شرکت ها 

توسعه این پروژه به طور کامل به شرکت پتروپارس سپرده شد.
وی هدف از اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش بیش 
از 4 میلیارد دالر را افزون بر برداشت روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز از 
این میدان مشترک، استفاده از فناوری فشارافزایی عنوان کرد و افزود: 
برداشت گاز از میدان پارس جنوبی در آینده با افت تولید همراه می شود 

بنابراین قرار بود در این فاز از این فناوری استفاده کنیم.
به گفته زنگنه، ۲ میلیارد و 4۰۰ میلیون دالر از مبلغ بیش از 4 میلیارد 

دالری این قرارداد مربوط به سکوی فشارافزایی بوده است.
برداشت از فاز ۱۱؛ ۱4 ماه بعد

وزیر نفت با بیان اینکه عملیات نصب جکت سکوی ۱۱B طرح توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی امروز در موقعیت خود )بلوک B( که در مرز هم قرار 
داد آغاز می شود، افزود: با نصب این جکت که ارزش آن ۲۵ میلیون دالر 
است امکان حفاری ۱۲ حلقه چاه تولیدی فراهم می شود که حفاری پنج 

حلقه چاه در مرحله نخست برنامه ریزی شده است.
این جکت  برای  اندیشیده شده  با تمهیداتی که  اینکه  بیان  با  وی 
سکوی بهره برداری ساخته نمی شود، تصریح کرد: با نصب این جکت و 
حفاری پنج حلقه چاه امکان برداشت روزانه ۱4 میلیون مترمکعب از این 

فاز ظرف ۱4 ماه آینده میسر می شود.
زنگنه با بیان اینکه موضوع فشارافزایی از دو مسیر دریایی و خشکی در 
حال بررسی است، ادامه داد: نتیجه این بررسی احتمال دارد مهر یا آبان ماه 

مشخص شود و می توانیم در این زمینه تصمیم گیری کنیم.
وزیر نفت با یادآوری اینکه حجم این پروژه نسبت به پروژه های دیگر 
زیاد نیست، یادآور شد: آنچه در این شرایط مهم است اینکه ما در شرایط 
تحریم متوقف نمی شویم، با همه این تحریم ها کارمان را پیش می بریم و 
همه پروژه ها اعم از میدان های مشترک، پروژه گوره – جاسک، طرح های 

توسعه میدان های غرب کارون و پتروشیمی فعال است.
پارس  فاز ۱۱  توسعه  نخستین سکوی طرح  عملیات نصب جکت 
رئیس  روحانی،  حسن  دستور  با   B بلوک  مخزنی  موقعیت  در  جنوبی 
جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس در آب های نیلگون خیلج فارس آغاز شد.

بومی سازی تیغه اکسترودر در پلی پروپیلن جم
اکسترودر  دستگاه  مهم  قطعه  پلی پروپیلن جم  متخصصان شرکت 

را بومی سازی کردند.
به گزارش شرکت پلی پروپیلن جم، تیغه اکسترودر این شرکت، ساخت 
شرکت کاپریون آلمان است که به دلیل تحریم ها سال هاست خرید و تهیه 
آن امکان پذیر نبود. حیاتی بودن این قطعه در فرآیند تولید، متخصصان 
بومی  شرکت پلی پروپیلن جم را بر آن داشت تا پس از تحقیقات گسترده  

این قطعه حساس و مهم دستگاه اکسترودر را با موفقیت بسازند.
با  اکسترودر  واحد  از قطعات مهم  Pelletizer یکی  تیغه بخش 
ماهیت مصرفی است. اهمیت این قطعه به دلیل نقش تعیین کننده در برش 
مناسب پلیمر و دستیابی به تولید گرانول با شکل یکسان و بدون زایده 
است. همچنین مناسب نبودن تیغه و عدم کارایی آن به دلیل ایجاد مواردی 
همچون کلوخه، اندازه کوچک تر یا بزرگ تر از حالت نرمال گرانول سبب 
توقف دستگاه می شود. با توجه به این موارد و از آنجا که به دلیل تحریم 
امکان خرید تیغه از شرکت Coperion به عنوان سازنده اکسترودر فراهم 
نبود، در سال های گذشته خرید این قطعه از طریق واسطه ها انجام می شد 

که گاهی کاالی تهیه شده به دلیل مغایرت فنی یا کیفی تأیید نمی شد.
در برخی مواقع نیز این قطعه از دیگر سازندگان خارجی مثل شرکت 
AMN فرانسه تهیه می شد که این موارد هم به دلیل افت کیفیت در 
سال های گذشته سبب بروز مشکالتی در روند تولید شده بود و  مشکالتی 
همچون عدم دانه بندی مناسب، تولید فاین بیشتر از حداستاندارد و عدم 

امکان تولید برخی گریدها با MFR باالتر از ۳۵ را به همراه داشت.
با توجه به اینکه برای ساخت و آزمون تیغه افزون بر اهمیت کیفیت 
قطعه و حفظ سالمت Die plate، امکان تست به روش سعی و خطا 
به تولید مستمر و  با توجه  راه اندازی های مکرر  به دنبال آن توقف و  و 
از سوی  باید  این قطعه  ندارد، ساخت  اکسترودر وجود  حساسیت بخش 
شرکت یا شرکت هایی انجام می شد که افزون بر دانش و فناوری، سابقه 
صنعت  در  مشابه  شرکت های  با  همکاری  و  قطعه  این  موفق  ساخت 
پتروشیمی  را داشته باشند.تولید این قطعه در داخل حداقل ۱۷۰۰ میلیون 
ریال صرفه جویی اقتصادی در هر ست ۳۶ عددی را به همراه دارد. بی اثر 
نوع  تیغه  ارتقای  تأمین،  مشکل  رفع  و  قطعه  این  درباره  تحریم  شدن 
قدیمی  به جدید بدون ارتباط با سازنده اصلی، در دسترس بودن سازنده و 
همچنین پاسخگو بودن آن در زمان تبادل اطالعات فنی و اعمال نظرات 
شرکت به عنوان مصرف کننده، کمک و حمایت از توسعه و ارتقای صنایع 
جانبی در کشور از دستاوردهای دیگر تولید این محصول در داخل است.

رییس اتحادیه طالی تهران خبر داد؛

طالی تقلبی و کمبود سکه، چالش جدید بازار طال
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

در  گفت:  خودروسازان  انجمن  دبیر 
صحبت های مطرح شده با رئیس جمهوری 
اعالم کردیم که با توجه به حمایت دولت 
اتخاذ  تدابیری  است  بهتر  سرمایه،  بازار  از 
شود تا خودروسازان هم به بورس کاال ورود 
و خودروهای تولید داخل را در این بورس 

عرضه کنند.
اینکه  به  اشاره  با  نعمت بخش  احمد 
برای از بین بردن رانت و فساد در خرید و 
فروش خودرو دو راه بیشتر وجود ندارد، گفت: 
با تدابیری که به تازگی در مورد شرایط خرید 
و فروش خودرو و ثبت نام اعالم شده، شرایط 
تا حدودی متعادل شده و بحث داللی نیز به 

نسبت از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: به نظر می رسد دو راه 
بیشتر را نمی توان برای ساماندهی کامل بازار 
خودرو در پیش گرفت، یا فروش خودرو در 
حاشیه بازار انجام شود یا از ظرفیت بورس 
که  شود  استفاده  خودرو  عرضه  برای  کاال 
قرار  امتحان  مورد  گذشته  در  روش  این 
گرفته شده و با نتیجه مثبت همراه بوده است.

نعمت بخش با تاکید بر اینکه مواد اولیه 
خودرو از جمله آلومینیوم، فوالد، مس، مواد 
خریداری  خودروسازان  توسط  و...  پلیمری 
از  خودروسازان  هم اکنون  افزود:  می شود، 
آمادگی کامل برای عرضه محصوالت خود 
در بورس کاال برخوردارند و از این حیث هیچ 
مشکلی وجود ندارد.دبیر انجمن خودروسازان 
معتقد است که عرضه خودرو در بورس کاال 
رانت دو نرخی بودن قیمت خودرو را از بین 
می برد و باعث ایجاد شفافیت در بازار خودرو 

خواهد شد.
خودرو  عرضه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
در بورس کاال باعث تک نرخی شدن این 
محصول و از بین رفتن بحث داللی در بازار 
آزاد خواهد شد، اظهار داشت: تجربه موفق 

حضور صنایعی که در بورس کاال هستند و 
در  آنها  توسعه ای  طرح های  اجرای  شاهد 
سال های اخیر هستیم، خود گویای مزایای 

حضور کاالها در بورس کاال است.
نعمت بخش ادامه داد: آلومینیوم قبل 
از اینکه در بورس کاال معامله شود، قیمت 
آن به کیلویی 4۲ هزار تومان نیز رسید، اما 
وجود  اقتصاد  در  که  تورمی  وجود  با  امروز 
دارد، قیمت آن در بورس کاال کیلویی ۲۵ 

هزار تومان است.
دبیر انجمن خودروسازان اظهار داشت: 
در  دیگر  صنایع  موفق  تجربه  به  توجه  با 
بورس کاال، بهتر است خودرو نیز در بورس 
کاال عرضه شود تا بحث رانت و داللی در 
بازار خودرو که ناشی از دو نرخی بودن است 
از بین برود؛ در این رابطه رئیس قوه قضائیه 
نیز پیشنهاد عرضه مستقیم خودرو در بورس 
کاال را ارائه داد که به نظر می رسد با پرورش 
این ایده قادر به عملیاتی کردن این موضوع 

خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه دو نرخی بودن 
و  رانت  ایجاد  موجب  کاالیی  هر  بازار  در 
فساد می شود، اضافه کرد: با ورود خودرو در 
بورس کاال، شفافیت و امکان نظارت دقیق از 
سوی نهادهای مسوول، جای خود را به بحث 
قیمت گذاری می دهد و این بروکراسی اداری 

برای قیمت گذاری بین شورای رقابت و ستاد 
تنظیم بازار نیز دیگر وجود نخواهد داشت.

***
و  کیلومتر  صفر  ماشین های  تخلیه 

بدون پالک از پارکینگ ها
سازمان  رییس  و  وزیر صمت  معاون 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت 
طی نامه ای به معاون وزیر کشور و رییس 
کشور،  شهرداری های  همیاری  سازمان 
خواستار تخلیه ماشین های صفر کیلومتر و 

بدون پالک از سطح پارکینگ ها شد.
عباس تابش در این نامه با اشاره به 
ستاد  اخیر  مصوبه  و  جمهور  رئیس  تاکید 
تنظیم بازار کشور به منظور ساماندهی بازار 
خودرو، اعالم کرد که نگهداری خودروهای 
صفر کیلومتر در پارکینگ های سطح شهر 
ممنوع بوده و صاحبان پارکینگ ها موظفند 
حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن تماس با 
مالکان خودروها، پارکینگ ها را از خودروهای 

صفر کیلومتر تخلیه کنند.
وی همچنین در این نامه تاکید کرد 
که  »خودروهایی که با هدف افزایش قیمت 
و برهم زدن نظم و تعادل بازار، گرانفروشی 
و کسب منافع نامشروع در پارکینگ ها دپو 

شده اند باید به بازار عرضه شود.
طبق اعالم رییس سازمان حمایت در 

این، پس از انقضای مهلت مقرر ، نگهداری 
خودرو صفر کیلومتر در پارکینگ ها در حکم 
احتکار بوده و با متخلفین در چارچوب قوانین 
و  تعزیری  برخورد  کشور  جاری  مقررات  و 

قضایی صورت خواهد گرفت.
در پی افزایش قیمت نجومی در بازار 
خودرو در نهایت در جلسه روز دوشنبه، ۲۲ 
اردیبهشت ماه در ستاد تنظیم بازار مقرر شد 
و  درصد   ۲۳ سایپا  خودروهای  قیمت  که 
درصد   ۱۰ خودرو  ایران  قیمت محصوالت 
بازار  کف  در  خودرو  قیمت  و  یابد  افزایش 
عالوه  به  کارخانه  درب  قیمت  شامل  هم 

حداکثر ۱۰ درصد سود باشد.
شد  مقرر  جلسه  این  در  همچنین 
متقاضیان  برای  جدیدی  محدودیت های 
مثال هر کدملی  برای  اعمال شود،  خودرو 
فقط یک خودرو می تواند بخرد و در موقع 
حساب  نامه،  گواهی  ملی،  کارت  نام  ثبت 
شخص  نام  به  باید  کارت  سیم  و  بانکی 
مهیا  صورت  در  و  باشد  نام  ثبت  متقاضی 
نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبت نام 

برای شخص فراهم نخواهد شد.
باالی  سن  باید  متقاضی  همچنین 
داشته  نندگی  را گواهینامه  و  سال   ۱۸
از  یک  هیچ  از  گذشته  ماه   ۳۶ در  و  باشد 
خودروسازان خودرویی دریافت نکرده باشد. 
چند روز بعد هم وزارت صمت اعالم کرد که 
پارکینگ ها حق پذیرش خودرو بدون پالک 
را ندارند و سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان طی اطالعیه ای به خریداران 
هشدار داد که در هنگام خرید خودرو صفر 
کیلومتر از بازار آزاد به وضعیت اعتبار گارانتی 
خودرو توجه کنند، چراکه خودروهایی که تا 
سه ماه بعد از تحویل خودرو برای سرویس 
اولیه مراجعه نکند، گارانتی خودرو آنها از درج 

اعتبار ساقط خواهد شد.

دوپیشنهاد دبیر انجمن خودروسازان برای کنترل بازار؛

عرضه خودرو در بورس کاال یا فروش خودرو در حاشیه بازار!

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطالعیه ای اعالم 
کرد: کسانی که قصد فروش سهام عدالت خود را دارند، از 
سه شنبه به شعب بانک هایی که قباًل در آن دارای حساب 

بانکی بوده اند، مراجعه کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ابالغیه مقام 
آزادسازی سهام  بر  مبنی  العالی(،  )مدظله  رهبری  معظم 
عدالت و با عنایت به مصوبه مورخ ۳۰/۲/۹۹ شورای عالی 

بورس طی اطالعیه ای صادر کرد.
بر اساس این اطالعیه کلیه دارندگان سهام عدالت 
که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، میتوانند از 
روز سه شنبه، ۶/۳/۹۹ به شعب بانک هایی که قباًل در آن 
دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به 
سازمان خصوصی سازی معرفی کرده اند، مراجعه و با تکمیل  
فرم های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد 

از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.
سهام  سامانه  در  شده  اعالم  مهلت  اتمام  از  پس 
طریق  از  بانک ها   ۱۰/۳/۹۹ تاریخ  از   )  ۸/۳/۹۹( عدالت 
به  داد،  قرار  کارگزاری های طرف  یا  کارگزاری های خود 
تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و 
وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز 

خواهند کرد.

وزیر اقتصاد خبر داد؛
فروش سهام عدالت از روز سه شنبه 

کشورهای بزرگ، آمار رشد اقتصادی 
سه ماهه را منتشر کرده اند. اعداد رشد، در 
از  و  دارد  قرار  منفی  بازه  در  تمام کشورها 
سه  در  فقط  کرونا  ویروس  ویرانگری های 

ماه، روایت می کند.
آثار ویروس کرونا بر اقتصاد کشورها 
این  بوده است.  در سراسر جهان، فاجعه بار 
واقعیت را آمارهای اقتصادی کشورها آشکار 
می کند. آمریکا، چین و ژاپن به عنوان سه 
اقتصاد بزرگ جهان، هر سه در رکود قرار 
که  وحشتناک  اعداد  با  رکودی  گرفته اند. 
سال  پایان  تا  می دهد  نشان  پیش بینی ها 

۲۰۲۰، وحشتناک تر نیز خواهد شد.
آمار  که  است  کشوری  آخرین  ژاپن 
رشد اقتصادی سه ماهه اول ۲۰۲۰ را این 
هفته منتشر کرد. رشد اقتصادی ژاپن، منفی 
۳.4 درصد بوده است. البته رشد اقتصادی 
سال  با  مقایسه  بدون  مدت  این  در  ژاپن 
گذشته، منفی ۰.۹ درصد بوده است؛ عددی 
فرانسه،  چین،  کشورهای  به  نسبت  که 

اسپانیا و ایتالیا کمتر
ژانویه  ماه های  بین  نیز  چین  اقتصاد 
و مارس، ۶.۸ درصد کوچک شد. در بیانی 
دیگر، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه 
اول  امسال بدون مقایسه با سال گذشته، 
بانک های  است.  بوده  درصد   ۹.۸ منفی 
از  نیز گزارش  اسپانیا  مرکزی در فرانسه و 

زیان ۵ تا ۶ درصدی دادند. رشد اقتصادی 
درصد   ۱.۲ منفی  نیز،  آمریکا  ساالنه  غیر 

بوده است.
داده پردازی  پایگاه  گزارش  اساس  بر 
اروپایی  از کشورهای  بهتر  ژاپن  استاتیستا، 
و آمریکا اقتصاد خود را در سه ماه گذشته، 
در مدار حرکت نگه داشته است، در حالیکه 
نیز کنترل  را  توانسته شیوع ویروس کرونا 
در  مبتالیان  تعداد  افزایش  با  اما  کند. 
که  شد  مجبور  کشور  این  آوریل،  ماه 
را  قرنطینه  و  رفت وآمد  محدودیت های 
شدیدتر کند. بنابراین در سه ماهه دوم سال، 
رشد اقتصادی اوضاع بدتری خواهد داشت.

کره جنوبی نیز در اوضاع مشابهی قرار 
دارد، این کشور هم در پیش بردن اقتصاد 
کرده  اعالم  کره جنوبی  بود.  موفق  خود 
سه  در  آن  داخلی  ناخالص  تولید  که  است 
از  پیش  به فصل  نسبت  اول ۲۰۲۰،  ماهه 
بر خالف  است.  کرده  افت  درصد   ۱.4 آن 
ژاپن، کره جنوبی هنوز محدودیت های خود 

را تشدید نکرده است.

تـازه تریـن گـزارش رسـمی حاکی از 
کاهـش تورم سـاالنه تا کمتـر از ۳۰ درصد 
در اردیبهشـت و البته رشـد تورم نسـبت به 

همیـن ماه در سـال قبل دارد.
از  آمـار  مرکـز  اعـالم  تریـن  تـازه 
وضعیـت شـاخص قیمـت مصـرف کننـده 
نشـان مـی دهـد کـه نـرخ تـورم سـاالنه 
اردیبهشـت مـاه امسـال بـرای خانوارهـای 
کشـور بـه ۲۹.۸ درصـد رسـیده که نسـبت 
بـه فروردیـن  ۲.4 واحد درصد کاهش دارد.

امـا نـرخ تـورم نقطـه ای بـا افزایـش 
همـراه بـوده اسـت، یعنـی درصـد تغییـر 
شـاخص قیمـت، نسـبت بـه مـاه مشـابه 
سـال قبـل در اردیبهشـت رشـد داشـته به 
طـوری کـه با افزایش ۱.۲ درصدی نسـبت 
بـه فروردیـن بـه ۲۱ درصد رسـیده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه نـرخ تـورم 
 ، »خوراکی هـا عمـده  گـروه  نقطـه ای 
آشـامیدنی هـا و دخانیات« بـا افزایش ۱.۳ 
درصـدی بـه ۱۲درصـد و گـروه »کاالهای 
غیـر خوراکـی و خدمـات« بـا افزایش یک 
درصـدی بـه ۲۵.۷ درصـد رسـیده اسـت.

بـرای  نقطـه ای  تـورم  بررسـی 
خانوارهـای شـهری نیز ۲۱.۳ درصد اسـت 
کـه نسـبت بـه مـاه قبـل ۱.۱ واحـد درصد 
بـرای  نـرخ  ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش 
بـوده  ۱۹.۳ درصـد  روسـتایی  خانوارهـای 

که نسـبت به مـاه قبل ۱.۲ درصـد افزایش 
داشـته اسـت.

افزایش نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشور

تغییـر  درصـد  دیگـر  عبارتـی  بـه 
شـاخص قیمـت، نسـبت بـه فروردیـن ماه 
۲.۵ درصد اعالم شـده اسـت کـه نرخ تورم 
ماهانـه اردیبهشـت ۱۳۹۹ بـه ۲.۵ درصـد 
رسـیده کـه در مقایسـه بـا همیـن اطـالع 
در مـاه قبـل، ۰.4 درصـد افزایـش داشـته 
اسـت. تورم ماهانـه برای گروه هـای عمده 
»خوراکی هـا، آشـامیدنی ها و دخانیـات« و 
»کاالهـای غیـر خوراکـی و خدمـات« بـه 
ترتیـب ۰.4 درصد و ۳.۵ درصد بوده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه نـرخ تـورم 
ماهانـه برای خانوارهای شـهری ۲.۶ درصد 
اسـت کـه نسـبت به مـاه قبـل، ۰.۶ درصد 
افزایـش داشـته اسـت. هم چنیـن ایـن نرخ 
بـرای خانوارهای روسـتایی ۲.۱ درصد بوده 
کـه نسـبت بـه ماه قبـل ۱.۰ واحـد کاهش 

داشـته است.

ویرانگری کرونا در اقتصاد جهانتورم اردیبهشت به زیر ۳0 درصد رسید
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تمجید سایت فدراسیون جهانی بسکتبال از ایران
در  بسکتبال  جهانی  فدراسیون  سایت 
فدراسیون  بشردوستانه  خدمات  از  مطلبی 

بسکتبال تمجید کرد.
فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
بسکتبال، فعالیت های اجتماعی و انسان دوستانه 
خانواده بسکتبال از سال گذشته تاکنون که باعث 
شد مردم کشورمان بحران های سختی از جمله 

سیل، زلزله و ویروس کرونا را پشت سر بگذارند ادامه داشته است.
این فعالیت های انسانی نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح دنیا چنان تاثیری 
داشته است که فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا در خروجی سایت خود برای اولین بار 
گزارش جامعی از اقدامات خیرانه بسکتبالی ها ارائه کرده است که نشان دهنده ارزش 

باالی این هم دلی وهمکاری ها در ورزش است.
در ابتدای این گزارش نگارنده با اشاره به حمایت فدراسیون بسکتبال از تمامی 

اقشار تحت فشارهای متفاوت اجتماعی می نویسد:
»در دوره ای که به علت شرایط COVID-۱۹ هر یک از افراد و جوامع به گونه 
ای در حال تجربه کردن نوعی بحران هستند، به همان اندازه مهم است که افراد جامعه 
بتوانند در درون خود همچنان متحد بمانند و به یکدیگر کمک کنند. فدراسیون بسکتبال 
ایران همواره از نظر اجتماعی فعال بوده و در جریان این وضعیت COVID-۱۹ نیز به 
این فعالیت های خود ادامه می دهد. فدراسیون بسکتبال ایران همواره در تالش بوده 
است تا با کمک گرفتن از تمامی اعضای خانواده بسکتبال و مشارکت دادن همه در 
کمک رسانی، از اقشار مختلف جامعه که هر یک به نوعی تحت فشارهای متفاوت 

اجتماعی هستند، از افراد بی سرپناه گرفته تا کادر پزشکی، حمایت کند.«
در ادامه مطلب، نویسنده به معرفی گروه خیرین و پیشکسوتان بسکتبال می 
پردازد که یکی از متولیان اصلی این امور خیریه هستند و در این شب ها دست بی 

سرپناهان را خالی نگذاشته اند:
»گروه خیرین و پیشکسوتان بسکتبال که در دل جامعه بسکتبال تشکیل شده، این 
روزها شدیدا در بدنه فدراسیون بسکتبال مشغول فعالیت است، فعالیت هایی با محوریت 
تهیه غذاهای بهداشتی و خانگی برای افراد بی سرپناه. علی شکوری ، رئیس کمیته 
پیشکسوتان و عضو هیئت مدیره فدراسیون بسکتبال ایران گفت: افراد بی سرپناه به 
طور معمول از رستوران ها یا به واسطه برخی نیکوکارها گاها از رستوران ها کمک یا 
غذا دریافت می کنند، ولی شرایط فعلی و تعطیلی رستوران ها، امکان تهیه غذا را برای 
این افراد دشوار کرده است. بنابراین ، فدراسیون بسکتبال ایران از تاریخ ۳۰ مارس 
به طور داوطلبانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ وعده غذایی میان افراد بی سرپناه و نیازمندان توزیع 
کرده است. شکوری اظهار داشته که این فعالیت تا زمانی که امکان داشته باشد، بدون 

متوقف شدن ادامه خواهد داشت.
عالوه بر کمک رسانی به نیازمندان، فدراسیون بسکتبال ایران  همچنین از 
طریق کارگروه های آنالین، کارگاه های آموزشی، کلینیک ها و وبینارها به طور فعال 
با اعضای مختلف جامعه بسکتبال در ارتباط بوده است. از جمله فعالیت های متنوع 
و متعدد رسانه های اجتماعی فدراسیون بسکتبال ایران ، می توان پویش خانه بمان، 
ویدیوهای تمرینات کنترل توپ و دریبلینگ از بازیکنان، راه اندازی مسابقات آنالین، 
مصاحبه ها و دوره های آموزشی را عنوان کرد. این برنامه ها همچنین گفت وگوهای 
زنده ویدئویی از داوران و آمارگیران لیگ مانند آتنا طاهری و سینا طالبیان را نیز شامل 
شده است که به عنوان پزشک یا کادر درمان در خط مقدم مبارزه با کرونا فعالیت می 

کنند و اطالعات مفید و الزم را درباره گذران این وضعیت دشوار ارائه دادند.
سایر اعضای خانواده بسکتبال نیز در این زمان ها هرکدام به نوبه خود دست 
کمک داوطلبانه خود را به سمت جامعه دراز کرده اند. فدراسیون بسکتبال ایران همواره 
بازیکنان و سایر اعضای جامعه بسکتبال را به فعالیت اجتماعی تشویق کرده است و 

آنها نیز همواره به این فراخوان ها، پاسخ مثبت داده است.

برتر  لیگ  برگزاری  برای  اعمال محدودیت های شدید کرونایی 
تنیس روی میز

نظر  در  میز  روی  تنیس  فدراسیون 
اعمال  با  را  میز  روی  تنیس  برتر  لیگ  دارد 

محدودیت هایی به پایان برساند.
پیمان حسنی در باره نحوه برگزاری ادامه 
برتر  لیگ  بیان کرد:  میز  رو  تنیس  برتر  لیگ 
تنیس روی میز در مرحله پلی آف تعطیل شد 
و  تصمیم گرفتیم لیگ برتر مردان و بانوان را 

در اواخر خرداد و اوایل تیر ماه برگزار کنیم. اکنون هم منتظر هستیم تا فدراسیون 
پزشکی ورزشی پروتکل هایی بهداشتی الزم را ارسال کند تا طبق آن استاندارد ها 
سالن و محل مسابقات را آماده کنیم. ما خودمان نیز کارهایی انجام می دهیم تا لیگ 

بدون مشکل به پایان برسد. 
حسنی در مورد محدودیت هایی که فدراسیون در نظر گرفته تا لیگ بدون مشکل 
به پایان برسد، گفت: مسابقات بدون حضور تماشاگر خواهد بود. همچنین  بازی های 
پلی آف به صورت همزمان برگزار نخواهد شد بلکه یک مسابقه صبح و یک مسابقه 
عصر برگزار می شود تا بین دو مسابقه فرصت داشته باشیم سالن را ضدعفونی کنیم.  
همچنین تیم ها نمی توانند با حداکثر تعداد نفراتی که معرفی کرده اند در سالن حاضر 
شوند. پیش از این هر تیم با ۱۲ نفر معرفی شده وارد سالن می شد اما اکنون حداکثر 

شش بازیکن به همراه سرمربی، مربی و سرپرست می توانند در سالن حاضر شوند.
 او ادامه داد: در مرحله پلی آف هم اگر در سه بازی تکلیف مشخص شود و بازی 

چهارم دیگر در روند بازی تاثیری نداشته باشد، برگزار نخواهد نشد.
دبیر فدراسیون تنیس روی میز در مورد نحوه اسکان تیم ها در طول مسابقات نیز 
تاکید کرد: ما قبال خوابگاه در اختیار تیم ها می گذاشتیم اما اکنون به دلیل پروتکل های 
بهداشتی نمی توانیم این کار را انجام دهیم و 4۰-۵۰ نفر را در یک مکان جمع کنیم. 
از این رو تیم ها باید خودشان فکری برای محل اسکان خود کنند. حتی تمرینات تیم 
ها هم به صورت همزمان نخواهد بود و برنامه ای در اختیار تیم ها می گذاریم که هر 

تیم در ساعت مجزا تمرین کند.

بانوی ملی پوش گلف ایران:
کرونا نباید بهانه ای برای ورزش نکردن باشد 

لیال سربازی می گوید که کرونا باعث 
شده شهامت بسیاری از کارها را که در روز 
عادی نداشته به دست بیاورد و معتقد است که 
کرونا نباید بهانه ای برای ورزش نکردن باشد.

درباره  ایران،  گلف  پوش  ملی  بانوی 
کرونا  شیوع  به  توجه  با  خانه  در  تمریناتش 
نیاز  بازی گلف  گفت: درست است که برای 

به زمین بازی داریم اما موضوعی که به اشتباه جا افتاده و کرونا باعث شد بسیاری 
ندارد.  به فضای زیادی  نیاز  یادگیری گلف  بود که  این  از دوستان متوجه شوند 
دوستاران این ورزش می توانند در خانه گلف بازی کنند و یا تمرینات مربوط به 

این رشته را پشت سر بگذارند.
او در باره نحوه تمرین گلف در خانه گفت: برای بازی گلف در خانه به فضای 
۱۲ یا ۱۵ متری نیاز دارید و این فضا کافی خواهد بود. می توان عالوه بر بازی 
و تمرین به دیگران در همین فضا گلف را آموزش دهیم. در این مدت کرونا من 

هم تمرینات خود را داشته و هم به شاگردانم آموزش می دادم.
بانوی ملی پوش گلف ایران افزود: باید توجه داشت که شرایط بهداشتی باید 
به درستی رعایت شود تا مشکلی پیش نیاید. اما برای رکورد گیری و مسابقات 
حرفه ای قطعا به زمین نیاز داریم اما یادگیری و یا مرور تکنیک نیازی به زمین 

گلف نیست و در هرجایی می توان تمرینات را دنبال کرد.
به شیوع  توجه  با  تیم ملی گلف  لغو شده  اردو و مسابقات  درباره  سربازی 
کشوری  قهرمانی  مسابقات  ماه  اردیبهشت  یا  فروردین  در  هرسال  گفت:  کرونا 
برگزار می شد اما این مسابقات برای امسال به دلیل شیوع کرونا جابجا شد. می 
توان گفت که کرونا بر برگزاری مسابقات بی تاثیر نبوده است اما برای بازیکنانی 

که باید تمرین خود را در هر رشته ادامه دهند کرونا بهانه خوبی نیست. 
او در پاسخ به اینکه بانوان در سال گذشته به چه مسابقاتی اعزام شدند؟ 
انفردادی و تیمی  برگزار می شود. در  پاسخ داد:  مسابقات در گلف به صورت 
تیمی  مسابقات  برای  و  رفت  خواهد  مسابقات  برای  تنهایی  به  بازیکن  انفرادی 
نهایتا چهار نفر به مسابقات اعزام خواهند شد. در ایران مسابقات قهرمانی کشور 
در سال گذشته برگزار شد و همچنین قرار بود مسابقات لیگ برگزار شود اما به 
زمان دیگری موکول شد. در حال حاضر من نفر دوم رنکینگ بانوان هستم. اگر 
بانوان،  رنکینگ  برتر  نفر  چهار  بین  از  تواند  می  باشد  داشته  اعزامی  فدراسیون 
نفرات را انتخاب کرده و اعزام داشته باشد. امسال مسابقات پاکستان برگزار شد 
که قرار بود دو نفر به این مسابقات اعزام شوند که فدراسیون گلف برای ایجاد 
بازیکنان نفر اول باالی ۱۸ سال و نفر اول زیر ۱۸ سال را به این  انگیزه بین 

مسابقات اعزام کرد.

لوئیس انریکه در مصاحبه یوتیوبی؛
رفتنم به بارسا ایده خوبی بود!

لوئیس انریکه پس از ۲4 سال در مورد 
رئال  به  بارسا  از  اش  جنجالی  انتقال  دلیل 

صحبت کرد.
لوئیس انریکه سال ۱۹۹۶ و پس از پنج 
فصل خوب در رئال مادرید به عنوان بازیکن 
آزاد راهی بارسلونا شد تا یکی از جنجالی ترین 
انتقال های تاریخ فوتبال اسپانیا رقم بخورد. او 
در ماه های انتهایی حضورش در رئال از حضور 
در تمرینات نیز منع شده بود چرا که از زمستان 
و مخفیانه با بارسا قرارداد امضا کرده بود. مساله 

ای که همان زمان توسط رسانه ها فاش شد.
انریکه با پیراهن بارسا توانست ۵ گل به رئال مادرید بزند و تبدیل به یکی 
از منفورترین ها در میان هواداران مادریدی شود. او در تمام این سال ها از دلیل 

پیوستنش به بارسا حرف نزده بود.
سرمربی تیم ملی اسپانیا ۲4 سال پس از انتقال به بارسا و در مصاحبه با یک 
کانال یوتیوب در مورد دلیل جدایی از رئالگفت:» به عنوان بازیکن آزاد از رئال به 
بارسا رفتم و فکر می کنم ایده خوبی بود.در رئال همیشه با من خوب رفتار می 
شد و با هواداران هم مشکلی نداشتم. در سال سوم حضورم، پیشنهاد تمدید به من 
شد که به توافق نرسیدیم و سپس دیگر با من تماس نگرفتند. احساس کردم در 
سطحی نبوده ام که سران باشگاه را برای تمدید، متقاعد کنم؛ در نتیجه پیشنهاد 
بارسلونا که رسید، آن را قبول کردم. به این نتیجه رسیده بودم که در رئال بازیکن 
مهمی نیستم و به بارسا رفتم تا ارزش هایم را اثبات کنم و معتقدم کارم را هم به 

بهترین شکل نیز انجام دادم.
همان سال فابیو کاپلو سرمربی رئال شد و در انتقاد از سیاست باشگاه گفت 
که چطور اجازه دادند لوئیس انریکه رایگان به بارسلونا برود؟ این حرف او برای من 

ارزش زیادی داشت.«
انریکه در مورد سوت های هواداران رئال گفت:» آن یک اتفاق طبیعی بود 
و انتظارش را داشتم. اصال شگفت زده نشدم. برنابئو ورزشگاهی است که وقتی در 
آن برابر تیمی کوچک بازی دارید، باید حتما اتفاق خاصی رخ بدهد تا هواداران به 
حمایت همه جانبه بپردازند ولی در لیگ قهرمانان، فضای برنابئو به گونه ای دیگر 

شده و تاثیر هواداران در بردهای رئال نیز دو برابر می شود.«

لیپی: پیانیچ مناسب بارسلونا است
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا به 
ستایش از پیانیچ پرداخت و او را بازیکنی مناسب 

برای بارسلونا دانست.
به گزارش کادناسر، میرالم پیانیچ هافبک 
قرار  بارسلونا  توجه  مورد  یوونتوس  بوسنیایی 
احتمال  درباره  زیادی  و خبرهای  است  گرفته 

حضور او در آبی  اناری ها به گوش می رسد.
در  پیانیچ  حضور  درباره  لیپی  مارچلو 
بارسلونا گفت: پیانیچ یک هافبک بسیار خوب 
و با کالس است.او تجربه زیاد باشگاهی و ملی 

دارد و سبک بازی اش کامال مناسب با بارسلونا است و بر این باور هستم که در 
این تیم موفق خواهد شد.

او درباره الئوتارو مارتینس هم که گزینه اصلی برای تقویت خط حمله بارسلونا در 
تابستان است، گفت: مارتینس از مهاجمانی است که من سبک بازی او را دوست دارم.

کاپلو پاسخ نیستلروی را داد
سخنان  به  مادرید  رئال  سابق  سرمربی 

شاگرد سابق خود در رئال واکنش نشان داد.
به گزارش مارکا، کاپلو روز گذشته خاطره 
ای را از نیستلروی در رئال مادرید تعریف کرد 
که خیلی سریع با واکنش این بازیکن هلندی 

مواجه شد.
کاپلو گفت که نیستلروی در رختکن رئال 
استشمام  را  الکل  بوی  است که  گفته  مادرید 

می کند و منظور او رونالدو نازاریو بوده است.
این اظهار نظر کاپلو خیلی سریع با واکنش 

نیستلروی همراه شد و او تاکید کرد که هیچ وقت چنین سخنی را بر زبان نیاورده است.
کاپلو در واکنش به این اظهار نظر نیستلروی گفت: نیستلروی چنین سخنی 
را به من گفت و دلیلی ندارد که من دست به قصه سرایی بزنم. من درباره کسی 
که هم بازی او را قبول داشتم و هم شخصیتش را دوست داشتم دست قصه سازی 
نمی زنم. من هیچ وقت بوی الکل را حس نکردم چرا که فاصله ام با رونالدو دور 

بود و این نیستلروی بود که به من خبر داد. البته این داستان را زیاد مهم نکنید.
او ادامه داد: رونالدو بازیکن بسیار باکیفیتی بود. او به همراه نیستلروی می 
توانستند بهترین زوج تاریخ را تشکیل دهند اما متاسفانه در ۶ بازی تن به شکست 
دادیم. وزن رونالدو زیاد بود و او حاضر نبود که وزنش را کم کند. به هرحال او بازیکن 

بزرگی بود اما داستانش با من خوب نبود.

کانته برای چلسی بازی نمی کند!

باشگاه چلسی مشکلی ندارد که انگولو کانته به دلیل شیوع کرونا حاضر به 
بازی کردن برای تیمش نباشد.

به گزارش ساکرنت، بعد از شیوع ویروس کرونا رقابت های لیگ برتر انگلیس در 
شرف آغاز شدن است. هرچند خیلی از بازیکنان از جمله تروی دینی، دنی رز، رحیم 
استرلینگ ستاره تیم فوتبال منچسترسیتی و انگولو کانته واکنش منفی نشان دادند.

انگولو کانته، هافبک فرانسوی چلسی اعالم کرده است که دوست ندارد در این 
ایام برای تیمش به میدان برود و هرگونه کسر قرارداد را می پذیرد. البته باشگاه چلسی 
و فرانک لمپارد موافقت خودشان را با استراحت این بازیکن در طول فصل اعالم کردند.

است  کرده  اعالم  نیز  ستاره چلسی  آبراهام،  تامی  که  است  حالی   در  این 
پدرش از بیماری آسم رنج می برد و به همین خاطر دوست ندارد ریسک کند و به 

کرونا مبتال شود.
باید دید این دو ستاره چلسی تصمیم شان را تغییر خواهند داد یا آبی پوشان 
لندنی بدون دو بازیکن بزرگ خود در این فصل بازی های خود را انجام خواهد داد.

ویدال: نمی خواهم بروم، از بارسا راضی ام
آرتورو ویدال، ستاره شیلیایی بارسلونا با وجود شایعات درباره انتقالش به 
اینتر می گوید به باشگاه کاتاالن متعهد است و از حضورش در بارسلونا کامال 

راضی است.
آرتورو ویدال، هافبک شیلیایی بارسلونا در حالی که این اواخر شایعات بسیار 
زیادی درباره انتقالش به اینترمیالن و ملحق شدن او به مربی سابقش آنتونیو کونته 
مطرح شده می گوید از شرایطش در بارسا کامال راضی است و خود را به باشگاه 

کاتاالن متعهد می داند.
بر اساس برخی شایعات ویدال ممکن است به عنوان بخشی از توافق دو باشگاه 
برای انتقال الئوتارو مارتینز به نوکمپ، راهی اینتر شود. ولی این ملی پوش شلیایی 
که تا سال ۲۰۲۱ با بارسا قرارداد دارد از عدم تمایل خود برای ترک نوکمپ پرده 

برداشته و می گوید از شرایطش در  بارسلونا بسیار راضی است.
ویدال در این باره گفت:« من در بارسلونا خیلی راضی و راحتم و البته شکی 
نیست که می خواهم اینجا ادامه بدهم. من االن از هر زمان دیگری آماده تر هستم”.

ستاره شیلیایی در ادامه گفت:« من اینجا راضی و خوشحالم. ما گروه خیلی 
خوبی هستیم و من در رختکن بارسا دوستهای معرکه ای دارم. از نظر فیزیکی احساس 
می کنم وضعم خوب خوب است، بهتر از هر وقت دیگری. در تمام دوران فوتبالی ام 

هیچوقت اینقدر زمان برای تمرین و آماده شدن نداشته ام«.

سیون  ا فدر بیرکل  د درنشست 
پایه  های  کمیته  مسووالن  با  فوتبال 
دوباره  سازی  فعال  با  فدارسیون  این 
 کار گروه تخصصی توسعه فوتبال پایه 

موافقت شد.
این  در  نبی«،  محمد  »مهدی 
نشست که با محوریت تحوالت، چشم 
انداز و برنامه های آتی در زمینه پیشرفت 
و توسعه فوتبال پایه برگزارشد؛ درباره 
مهم ترین مسایل این حوزه با »مرتضی 
»اکبر  فنی،  کمیته  رییس  محصص« 
محمدی« رییس کمیته جوانان و »نیما 
نکیسا« مسوول واحد گرسروتز بحث و 

گفت وگو کرد.
وی فوتبال پایه را بسیار با اهمیت 
خواند و تاکید کرد:  باید نسبت به این 
حوزه حساس باشیم. توسعه فوتبال پایه 
در کشور و استعدادیابی مناسب در آن 
تقویت تیم های ملی را در پی خواهد 
به  برنامه مناسب  به  این رو  از  داشت؛ 
ایران در  ارتقای جایگاه فوتبال  منظور 

این بخش نیاز داریم.
ارائه  با  محمدی  اکبر  ادامه  در 
گزارشی از آخرین وضعیت فوتبال پایه 
در ایران و جایگاه آن در آسیا گفت: ما 
در هر دو بخش توسعه فوتبال جوانان 
آسیا و گرسروتز AFC در نمودار برنزی 
و  داریم  قرار  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
الزم است با انجام برنامه ریزی مناسب 

و فعالیت بیشتر جایگاه فوتبال ایران در 
این حوزه را ارتقا دهیم.

همچنین مرتضی محصص رییس 

نیما  و  فوتبال  فدراسیون  فنی  کمیته 
این  در  خود  دیدگاه های  نیز  نکیسا 
ضرورت  بر  و  کرده  بیان  را  خصوص 

استفاده از تجارب فعالیت های گذشته 
در راستای ارتقای فوتبال ایران در این 

دو بخش تاکید کردند.
ن  یندگا نما سفر  به  توجه  با 
به  ایران  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
منظور بازدید و بررسی میدانی از فعالیت 
شرایط  کشور،  فوتبال  های  آکادمی 
باشگاه ها در رده پایه و فعالیت مدارس 
استانداردسازی  مسیر  در  که  فوتبال 
فدراسیون  همکاری  با  ها  لیت  فعا
فوتبال صورت خواهد گرفت بر داشتن 
خصوص  این  در  مناسب  برنامه ریزی 
از  فوتبال  تاکید شد.دبیرکل فدراسیون 
کمیته ها و واحدهای مرتبط به فوتبال 
ظرفیت  تمامی  از  کرد  درخواست  پایه 
همه  همکاری  جهت  در  موجود  های 
AFC  در راستای  نمایندگان  با  جانبه 
استانداردسازی فعالیت های این بخش 

استفاده کنند.
کارگروه  بزودی  اساس  این  بر 
با  پایه کشور  فوتبال  توسعه  تخصصی 
حضور رییس کمیته فنی، رییس کمیته 
دو  و  گرسروتز  واحد  مسوول  جوانان، 
کارشناس متخصص دارای تحصیالت 
آکادمیک، آشنا به زبان انگلیسی و دارای 
AFC تشکیل خواهد  از  مدارک معتبر 
و  گذاری  سیاست  راستای  در  تا  شد 
ترسیم چشم انداز  اهداف فوتبال پایه 

کشور فعالیت کند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال خبر داد؛

فعال شدن کارگروه تخصصی توسعه فوتبال پایه در فدراسیون فوتبال 

سرمربی سابق پرسپولیس مذاکره 
تکذیب  را  ایران  فوتبال  فدراسیون  با 
ملی  تیم  در  ایده سرمربیگری  اما  کرد 

را جذاب دانست.
سابق  سرمربی  کالدرون،  گابریل 
پرسپولیس در پاسخ به سواالتی درباره 
اخبار  برخی  همینطور  و  خود  جدایی 
فدراسیون  با  مذاکره  مانند  حواشی  و 

فوتبال سخن گفت.
*ممکن است در ابتدا درباره دالیل 
مسائل  آیا  کنید؟  صحبت  تان  جدایی 
مالی نقش مستقیمی در جدایی شما از 

پرسپولیس داشت؟
ز  ا من  یی  ا جد صلی  ا لیل  د
پرسپولیس اتفاقاتی بود که باعث سلب 
اعتماد من نسبت به مدیرعامل باشگاه 
شد. مسلما مشکالت مالی وجود داشتند 
و من در مدت حضورم کمک کردم تا 
کند  را حل  مدیرعامل وقت مشکالت 
و  پزشکی  کادر  بازیکنان،  دستمزد  و 
را پرداخت کند. من همیشه  کارمندان 
به حرف های او اعتماد می کردم. این 
مسئله و احترام زیادی که برای باشگاه 
و بازیکنان و هواداران قائل بودم، باعث 
شدند نسبت به مربیانی که در شرایط 

مشابه من بودند، بیشتر تحمل کنم.

باعث  چیزی  چه  مقطع  آن  *در 
اختالف شما و مدیرعامل وقت شد؟

نسبت  من  اعتماد  سلب  مشکل 
به ایشان بود. همیشه به حرف هایش 

گفت  می  ینکه  ا شتم،  ا د طمینان  ا
کرد  خواهد  حل  را  باشگاه  مشکالت 
اما با گذشت زمان متوجه شدم نه تنها 
به  من  به  بلکه  نشدند  حل  مشکالت 

عنوان فردی حرفه ای بی احترامی می 
شد. این مسئله باعث شد علی رغم اینکه 
هدف من ادامه راه و کسب قهرمانی بود، 

مجبور به ترک پرسپولیس شوم.
بر  مبنی  خبرهایی  روزها  *این 
شکایت شما از پرسپولیس مطرح شده 
است. این موضوع به کجا رسیده است؟ 
آیا برای دریافت مطالبات خود حاضر به 

مذاکره هم هستید؟
وکیلم به مسائل حقوقی رسیدگی 
مورد  این  در  جدیدی  خبر  و  کند  می 
بگویم  توانم  می  که  چیزی  ندارم. 
این است که من همیشه اهل مذاکره 

بوده ام.
ای  شایعه  اخیر  های  هفته  *در 
برای  شما  اینکه  بر  مبنی  شد  مطرح 
ایران با  قبول هدایت تیم ملی فوتبال 
فدراسیون ایران مذاکره کرده اید. این 

موضوع را تایید می کنید؟
با  ه  کر ا مذ نه  هرگو من  خیر 
کنم.  می  تکذیب  را  ایران  فدراسیون 
همان طور که همیشه گفتم، من روحیه 
رقابتی و کیفیت فوتبالیست های ایرانی 
ایده جذابی  را تحسین می کنم. مسلما 
خواهد بود که بتوانم روزی هدایت تیم 

ملی فوتبال ایران را بر عهده بگیرم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

با فدراسیون فوتبال ایران صحبتی نکرده ام؛

کالدرون: هدایت تیم ملی ایران ایده جذابی است

کرونای  تست  که  صورتی  در 
شود،  مثبت  فوتبال  تیم  یک  عضو   ۵
گذاشته  کنار  برتر  لیگ  از  تیم  آن 

خواهد شد.
برای  الزم  مجوزهای  صدور  با 
شروع دوباره مسابقات فوتبال در ایران 
وزارت بهداشت و درمان قصد دارد موارد 
لیگ  در  را  ای  سختگیرانه  بهداشتی 
برتر اجرا کند تا از ابتالی افراد شاغل 
کرونا جلوگیری  ویروس  به  فوتبال  در 

کنند. در این خصوص پروتکل بهداشتی 
سفت و سختی را تنظیم کرده و در اختیار 
فدراسیون  و  لیگ  سازمان  مسئوالن 

فوتبال قرار دادند.
یکی از مواردی که در این پروتکل 
احتمال  شده  اشاره  آن  به  سختگیرانه 
در  برتر  لیگ  از  ها  تیم  گذاشتن  کنار 
است.  موارد مشکوک  صورت مشاهده 
وجود  »درصورت  آمده:  بخش  این  در 
بیش از پنج نفر با عالئم مثبت یا مثبت 

بر  مبنی  تشخیصی  های  تست  شدن 
ابتالی فرد، فعالیت تیم مربوطه تا زمان 
بهبود مبتالیان و کسب گواهی سالمت، 

معلق خواهد شد.«
وزارت  مسئوالن  اعالم  طبق 
بهداشت و سازمان لیگ حداقل قبل از 
شروع تمرینات و قبل از آغاز مسابقات 
کرونا  تست  باید  تیمها  همه  اعضای 
بدهند و این مساله ممکن است در آینده 
بازهم انجام شود. از این رو احتمال دارد 

با  در این تست های دوره ای افرادی 
ابتالی  یا  کرونا  به  مشکوک  عالئم 
شوند  مشاهده  ویروس  این  به  قطعی 
در  جالبی  تمهید  بهداشت  وزارت  که 

نظر گرفته است. 
بر این اساس اگر در زمان آمدن 
جواب تست های کرونا مشخص شود 
۵ عضو یک تیم لیگ برتری تست شان 
مثبت است، فعالیت های آن تیم معلق 
می شود و دیگر حق حضور در لیگ برتر 

را نخواهد داشت.
بی تردید اگر تیمی در آینده از ادامه 
حضور در لیگ برتر محروم شود و به 
ناچار آن را از لیگ کنار بگذارند، جدول 
مسابقات بار دیگر دچار تغییرات عجیبی 
می شود و یک بحران جدید به وجود می 
آید. همین حاال هم باشگاه های زیادی 
مخالف برگزاری لیگ برتر هستند و حال 
فرض کنید به خاطر ابتال به کرونا یک 
یا چند تیم هم از مسابقات کنار گذاشته 
اتفاقات  بازهم شاهد  آن وقت  و  شوند 

عجیبی خواهیم بود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه تا 
از شروع مسابقات دو دوره تست  قبل 
کرونا انجام می شود این احتمال وجود 
دارد که در تیم ها موارد ابتال به کرونا 
مشاهده شود وحتی برخی تیم ها نتوانند 
وارد بازی ها شوند که این مساله نیز خود 

دردسرهای زیادی خواهد داشت.

بندجنجالی پروتکل بهداشتی لیگ برتر؛

هر تیمی 5 کرونایی داشته باشد، معلق می شود

و  او  بیـن  تـازه ای  ارتباطـی«  »راه  کـه  کـرد  تاییـد  کـی روش  کارلـوس 
فدراسـیون فوتبـال بـرای انجـام مذاکـرات بـر سـر پـاداش جـام ملت های آسـیا 

ایجـاد شـده اسـت.
پـس از شـکایت کارلـوس کـی روش در فیفا برای دریافت پـاداش ۲۰۰ هزار 
دالری جـام ملت هـای آسـیا از فدراسـیون فوتبـال ایـران، فیفـا به نفـع این مربی 
رای داد. پـس از ایـن اتفـاق و بـا وجـود اطالعیه این فدراسـیون برای درخواسـت 
تجدیدنظـر در دادگاه CAS، مهـدی محمدنبـی اعـالم کـرد بـه طـور مسـتقیم با 

ایـن مربـی صحبـت کـرده تـا موضوع بـا گفت وگو حل شـود. 
 کارلـوس کـی روش در اظهـار نظـری کـه در اختیار ایسـنا قرار گرفته اسـت 
دربـاره آخریـن وضعیـت پرداخـت پـاداش جـام ملت هـای آسـیا و شـکایت مطرح 
شـده در فیفا با اشـاره به اهمیت برگشـت مهدی محمدنبی به فدراسـیون فوتبال 
گفـت: با برگشـتن آقـای نبی به فدراسـیون می توانم تایید کنم کـه کانال ارتباطی 

بین من و فدراسـیون برقرار شـده اسـت.
سـرمربی پیشـین تیـم ملـی افـزود: بـا ایـن حـال مذاکـرات هنـوز بـه پایان 

است. نرسـیده 

کی روش:

با آمدن نبی کانال ارتباطی بین من و فدراسیون ایجاد شده است
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
مشهد  باقرزاده:شهردار  سمیه  مشهد 
از  درصد   ۱۰ جاری  سال  در  گفت: 
سرجمع اعتبارات عمرانی شهرداری که 
حدود هزار میلیارد تومان بود، در اختیار 

دفاتر تسهیل گری قرار گرفت.
محمدرضا کالئی در جلسه شورای 
اداری استان که در محل دفتر استاندار 
از تشکیل  بعد  اظهار کرد:  برگزار شد، 
سازمان بازآفرینی شهری در مدل جدید 
و طراحی موضوعات بازآفرینی، ۲۸ دفتر 
تسهیل گری در مشهد تشکیل شد که 
۳۱ محله را تحت پوشش قرار می دهد.

وی افزود: همچنین ۲۳ دفتر توسط 
شهرداری، چهار دفتر توسط استانداری 
اداره امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
راه و  اداره کل  نیز توسط  و یک دفتر 

شهرسازی تشکیل شده است.
ینکه  ا بیان  با  مشهد  ر  شهردا
شهر  حاشیه  در  دفاتر  این  مجموع 
از  درصد   ۷۰ و  مساحت  از  درصد   ۵۵
جمعیت این منطقه را پوشش می دهد، 
که  جدی  کارهای  از  یکی  کرد:  بیان 
فارغ از موضوعات کالبدی در محالت 
هشت گانه طرح نجات و سایر محالت 
دنبال شده، شبکه کسب و کارهای خرد 
و خانگی است که از ابتدای سال جاری 
بعد از شیوع ویروس کرونا فعالیت خود را 
آغاز کرده و تاکنون سبب ایجاد اشتغال 
چند  ساخت  و  نفر   ۲۰۰ حدود  برای 

کارگاه در مقیاس کوچک شده است.
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  کالئی 
موضوعات مهم که همواره مورد تاکید 
استاندار خراسان رضوی می باشد، تهیه 
اسناد محالت بازآفرینی بوده که در حال 
تهیه است. همچنین سه سند به شورای 
بازآفرینی شهری ارائه شده در این زمینه 

از فرماندار مشهد تشکر می کنم.
وی اضافه کرد: دفاتر تسهیل گری، 
به  و  تهیه  را  بازآفرینی  اجرایی  اسناد 
تصویب می رساند، اما اجرایی شدن آن 
در  مختلف  نهاد   ۳۰ همکاری  نیازمند 

شهر مشهد است.
امید  کرد:  تصریح  مشهد  شهردار 
اهمیت  به  توجه  با  دوستان  که  دارم 
پیش  از  بیش  را  خود  نقش  مساله، 
تشویق  بسته های  همچنین  کنند.  ایفا 
تصویب  به  که  تسهیالت  و  نوسازی 
رسیده،  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
دارای اهمیت زیادی ست. در سال جاری 
۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی 
شهرداری که حدود هزار میلیارد تومان 
است، را در اختیار دفاتر تسهیل گری قرار 
داده ایم؛ یعنی پروژه های کوچک شهری 
براساس اسناد بازآفرینی کلید می خورند 
که این امر ما را از قرار گرفتن در مسیر 

بودجه ای رها می سازد.
 ۱۶ تبصره  خصوص  در  کالئی 
مطرح کرد: به منظور بررسی وضعیت 
سقف  با  متناسب  بازآفرینی،  محالت 
در  مختلف  دستگاه های  که  مبلغی 
مناطق بازآفرینی هزینه می کنند، مبلغی 

اختصاص  تومان  میلیارد   ۵۰ حدود  در 
خواهیم داد که این امر کمک می کند 
تا دستگاه ها پیشنهادات جدیدی را ارائه 
کنند و الزم است ما نیز در این زمینه 

انعطاف داشته باشیم.
وی ادامه داد: همچنین ۵۰ میلیارد 
تومان دیگر را برای بازگشایی معابر و 
مسیر  در  واقع  ساختمان های  بازسازی 
چهار  تسهیالت  عنوان  به  محالت 
درصدی در نظر گرفته ایم و در این زمینه 
طی توافقی که با بانک ها صورت گرفته، 
این  اجماال آن را سپرده می کنیم که 
امر همچنان در حال طی کردن مسیر 
خود است و تاکنون عملیاتی نشده است.

موضوع  در  گفت:  مشهد  شهردار 
تامین سرانه های خدماتی و فرهنگی نیز 
مصوبه ای دریافت کرده ایم، به گونه ای 
نمی توانند  دستگاه ها  از  بسیاری  که 
در  را  خود  رقم سهم  و  عدد  لحاظ  به 
بازآفرینی که تکلیف قانونی دارند، تامین 
کنند. براساس این تبصره ساختمان هایی 
که در محالت هدف قرار دارند و بدون 
استفاده هستند به صورت پنج ساله در 
اختیار مدیریت شهری قرار می گیرد که 
با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

این ملک ها جزو سهم افراد قرار خواهد 
گرفت و در مجموع این عوامل در جهت 
بهبود وضعیت خدماتی و کاربری های 
سایر  و  آموزشی  درمانی،  بهداشتی، 
قرار  استفاده  مورد  خدماتی  موضوعات 

می گیرد.
کالئی با بیان اینکه بحث اجرایی 
شدن تبصره دو ماده پنج آیین نامه های 
اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری در 
اجرای پروژه های محالت هدف است، 
اظهار کرد: همچنین بر اساس اجازه ای 
که در این رابطه از شورای اسالمی شهر 
مشهد دریافت کردیم، این آمادگی وجود 
دارد که در هر کدام از برنامه هایی که 
دسته های مختلف قصد اجرایی شدن آن 
را دارند؛ چنانچه به لحاظ تورم اعتبارات 
آن ها کفایت نکند، مدیریت شهری ۳۰ 
درصد را پرداخت خواهد کرد تا این امر 

به سرانجام برسد.
از  درصد   ۳۰ حدود  افزود:  وی 
هستند،  درگیر  امر  این  در  دستگاه ها 
اینکه  بر  باور  و  آن ها  کمک  بنابراین 
ما  مهم  پروژه های  از  یکی  پروژه  این 
قابل  نکته  بود،  خواهد  جاری  سال  در 

توجهی است.
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  کالئی 
انجام  استان  در  که  دیگری  اقدامات 
پنج  ماده  ویژه  تشکیل کمیسیون  شد، 
که  است  بازآفرینی  هدف  محالت  بر 
این امر در قانون احیا و تفاهم نامه ای که 

سال گذشته منعقد کردیم، وجود دارد.
وی اضافه کرد: همچنین موضوع 
 ، نهادها سایر  همکاری  دیگر  مهم 
مخصوصا آموزش و پرورش در موضوع 
به  امر  این  که  بوده  فضا  تخصیص 
کمک  خدماتی  نه های  سرا فزایش  ا

شایانی می کند.

شهردار مشهد در نشست شورای اداری استان خبرداد؛

اختصاص ۱0 درصد از اعتبارات عمرانی شهرداری به دفاتر تسهیل گری
مدیر کل بیمه سالمت در نشست شورای اطالع رسانی

تعرفه های حق بیمه مصوب سال ۹۹ از ابتدای فروردین ماه 
الزم االجرا می باشد

دنیای جوانان گروه شهرستان مرکزی 
- حامد نوروزی : محمد رضا جیریایی ، 
 : در نشست شورای اطالع رسانی گفت 
با عنایت به مصوبه هیئت وزیران تعرفه 
های حق بیمه سال ۹۹ از ابتدای فروردین 
گزارش  به  باشد.  می  االجرا  الزم  ماه 
روابط عمومی اداره کل ، جیریایی در این 
بیمه خدمات  خصوص گفت: حق سرانه 
درمانی در سال ۹۹ مبلغ پانصد و پنجاه 
و هفت هزار ریال به ازاء هر نفر در ماه و 

مبلغ شش میلیون و ششصد و هشتاد و چهار هزار ریال در سال تعیین شده 
است . وی افزود: حق بیمه افراد تبعی ۲ معادل حق سرانه مصوب به مبلغ 
پانصد و پنجاه و هفت هزار ریال در ماه و افراد تبعی ۳ که شامل پدر، مادر ، 
خواهر ،برادر ،عروس ، داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوقها می باشند 
معادل دونهم مازاد بر حق سرانه مصوب به مبلغ ششصد و هشتاد هزار و 
هفتصد و هفتاد و هشت ریال به ازای هر نفر در ماه می باشد .مدیر کل بیمه 
سالمت همچنین در این نشست ادامه داد، میزان بخشودگی سهم مشارکت 
بیمه شدگان سالمت همگانی و روستایی مطابق تصویب نامه هیئت وزیران 
در خصوص آئین نامه اجرایی ارزیابی وسع می باشد .نامبرد تصریح کرد، 
صد در صد نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال ۹۹ برای کلیه بیماران 
خاص تحت پوشش صندوقهای بیمه ای ایرانیان و سالمت همگانی توسط 
دولت تامین می شود .وی در خصوص اتباع بیگانه نیز اضافه کرد : نرخ حق 
سرانه بیمه در سالجاری برای اتباع و مهاجرین خارجی مبلغ یک میلیون 
و بیست و سه هزار و پانصد سال به ازای هر نفر در ماه و معادل دوازده 
میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار ریال به ازای هر نفر در سال می باشد

به همت فرمانداری شهرستان شهریار صورت گرفت: 
اجرای پروژه های زیربنایی در حوزه حمل و نقل وترافیک 

درسطح شهرستان شهریار

:مهندس  باغی:  قره  شهریار-زهرا  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
محمدرضا عبدالعلی- معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان 
به  پروژه ها و وظایف محول شده  ارائه توضیحاتی در زمینه  به  شهریار- 
فرمانداری پرداخت و گفت: مطابق قانون، اعتبار موجود از مالیات بر ارزش 
افزوده روستاهای فاقد دهیاری در اختیار فرمانداری است به همین دلیل 
بخش عمده ای از اعتبارات مذکور را به پروژه های زیربنایی و حمل و نقل 
عمومی مانند بهسازی و آسفالت روستای قشالق مهرچین )با اعتباری معادل 
۹۰۰ میلیون تومان( و دوربرگردان های فرارت )با بالغ بر یک و نیم میلیارد 

تومان هزینه( اختصاص داده ایم.
وی ادامه داد: یکی از پروژه هایی که حدود ۵-4 سال انجام آن به دلیل 
عدم تأمین اعتبار به طول انجامید؛ تقاطع غیر همسطح ورودی فردوسیه 
و وحیدیه بود که با اختصاص ۷/۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش 
افزوده این پروژه به اتمام رسید و با حضور استاندار مورد افتتاح قرار گرفت. 
یادآور  شهریار  شهرستان  فرمانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
شد: پروژه ۲۵ متری ناجی نیز حدود ۱۵ سال بالتکلیف باقی مانده بود. 
این پروژه حدفاصل روستای فرارت تا محور حصارساتی است و یکی از 
محورهای پر مخاطره و حادثه خیز شهرستان محسوب می شود، در این راستا 
فرمانداری وارد عمل شد و با اختصاص ۵/۵ میلیارد تومان اعتبار، در حال 

حاضر پیشرفت فیزیکی آن به ۸۰ درصد رسیده است. 
وی در ادامه ابراز داشت: محور جوقین - امتداد جاده امام حسین)ع( 
که دهستان جوقین تا روستای بکه را در برمی گیرد- جاده بسیار باریک و 
خطرناکی بود و روزانه تصادفات متعددی در آن رخ می داد لذا با اختصاص 
حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار، اقدامات الزم جهت رفع این معضل انجام 
گرفت. »اجرای کمربندی شرقی و غربی محور شهریار از سمت باغستان« 
با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار یکی دیگر از پروژه های انجام شده فرمانداری 

شهرستان شهریار بود که با حضور استاندار مورد بهره برداری قرار گرفت.
عبدالعلی ضمن اشاره به تعریض پل بادامک باغستان و لکه گیری آن 
با ۳ میلیارد تومان اعتبار گفت: یکی دیگر از اقدامات انجام شده در زمینه 
عبور و مرور و حمل و نقل جاده ای، روشنایی بخشی  در ورودی های سطح 
شهرستان مانند محور کرج )با ۲ میلیارد تومان اعتبار( ، محور شهریار ) با 
۳ میلیارد تومان اعتبار( ، محور رباط کریم از سمت وحیدیه )با ۲ میلیارد و 

دویست میلیون تومان اعتبار( است. 
بنابراعالم معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان شهریار ، 
طبق اسناد موجود، طی بیست و پنج سال اخیر پیشرفت فیزیکی بیمارستان 
امام خمینی )ره( کمتر از ۳۰ درصد بود اما از سال گذشته که احداث بیمارستان 
به متولی اصلی آن یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شد، 
پیشرفت فیزیکی آن به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. قطعاً در صورت تأمین 
اعتبار الزم، عملیات فیزیکی و عمرانی پروژه بزودی به اتمام خواهد رسید.

مطلب بعدی که مورد تأکید مهندس عبدالعلی قرار گرفت؛ بالتکلیفی 
وضعیت جاده امام حسین)ع( در وحیدیه بود که سال ۸۹ طراحی واحداث 
آن برعهده وزارت راه و ترابری قرار گرفت اما به دالیل متعدد مانند ادغام 
نیافت و همچنان نگهداری و تکمیل این  این امر تحقق   دو وزارتخانه، 
محور بدون متولی باقی مانده است. بنابر اعالم وی، یکی دیگر از مشکالت 
این پروژه، بحث آزاد سازی و سپردن آن به شهرداری است. طبق قانون، 
اما  دهد  تغییرکاربری  و  کند  تملک  حریم  اراضی  در  نمی تواند  شهرداری 
احداث  از  پس  و  نمود  تملک  را  مذکور  طرح  در  واقع  اراضی  شهرداری 
محور،  وضعیت جاده امام حسین)ع( همچنان بالتکلیف باقی مانده است. 
وی در پایان به شهروندان عزیز اطمینان داد که یکی از اولویت های 
فرمانداری شهرستان شهریار، تعیین تکلیف این پروژه است به طوری که 
آقای مهندس طاهری - فرماندار شهرستان شهریار- موارد را شخصًا و به 
دقت مورد پیگیری قرار می دهند و در این راستا جلسه ای با حضور مدیرکل 
مدیرکل  و  استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل  تهران،  استانداری  فنی  دفتر 
راهداری حمل و نقل جاده ای استان تهران با حضور آقای مهندس طاهری، 
شهرداری شهریار و وحیدیه برگزار خواهد شد تا کارگروهی جهت بررسی، 

رفع مشکالت و تعیین تکلیف نهایی جاده امام حسین)ع( تشکیل شود.

باهدف افزایش ضریب اطمینان شبکه اجرایی شد؛
طرح اصالح و بهینه سازی دوهزارمتر شبکه فشار ضعیف در 

شهرستان آرادان
دنیای جوانان گروه شهرستان سمنان رضا تبیانیان : عملیات اصالح و 
بهینه سازی دوهزار متر شبکه فشار ضعیف هوایی در خیابان های آیت اله 
سعیدی غربی، سر آسیاب، تندگویان و پازوکی شهرستان آرادان به انجام رسید.

مدیرتوزیع برق شهرستان آرادان با اعالم این مطلب گفت: به منظور 
اجرای این پروژه عمرانی، دو هزار متر شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی 
بردن  باال  افزود:  اشرفی  رحمان  تبدیل شد.  کابل خودنگهدار  به  فرسوده 
ضعیـف،  فشار  مانوری  نقاط  ایجاد  رسانی،  برق  خطوط  اطمینان  ضریب 
پیشگیری از سـرقت شبکه توزیع برق و افزایش رضایت مندی مشترکان، 

در زمره اهداف طرح مذکور است.
وی همچنین هزینه صرف شده جهت عملیاتی نمودن این پروژه را، 

یک میلیارد و ۲۷4 میلیون ریال اعالم کرد. 

در  گیری  اندازه  دستگاه   ۳۰۰ از  بیش  کالیبراسیون  انجام 
شرکت گاز استان اردبیل در سال ۱۳۹8

عمومی  گزارش روابط  به   : /اردبیل  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
شرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اشاره 
به لزوم توجه به دقت در اندازه گیری گاز طبیعی و تطابق میزان دریافت و 
مصرف گاز در مبادی ورودی و مصرفی ، گفت: با برنامه ریزی های انجام 
شده و مطابق استانداردهای مدیریتی استقرار یافته در شرکت گاز استان 
اردبیل و بر مبنای روش اجرایی کالیبراسیون، تجهیزات پایش و اندازه گیری 
کلیه تجهیزات اندازه گیری در ایستگاههای گاز و جایگاههای CNG در 
سطح استان بر اساس زمانبندی مورد بازبینی و کالیبراسیون قرار گرفتند 
که در سال گذشته بیش از ۳۰۰ دستگاه اندازه گیری توسط کارشناسان و 

متخصصین مجرب کالیبره شده است.
وی این فرآیند رادر راستای صحه گذاری بر میزان دقیق مصرف گاز و 
شناسایی نقاط آسیب پذیر و مقابله با هدر رفت گاز طبیعی بر شمرد و اظهار 
داشت: با توجه به ارتباط عملکرد صحیح دستگاه های اندازه گیری با میزان 
گاز مصرفی و کاهش هدر رفت گاز، کالیبراسیون تجهیزات مرجع و تطابق 

اندازه گیری های انجام شده با استانداردهای بین المللی ضروری است.
وی تصریح کرد: در برنامه کالیبراسیون دوره ای تجهیزات برای امسال 
تعداد ۳۵۰ دستگاه جهت انجام برنامه کالیبراسیون پیش بینی شده است که 
تعداد ۲۰۰ دستگاه در شش ماهه نخست امسال کالیبره در برنامه قرار دارند 
که در صورت تحقق اهداف تعیین شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۱۷ درصد رشد خواهد داشت.

مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد :
کاالهای  ورود  با  بندرامیرآباد  در  کاال  مراودات  تنوع 

کانتینری افزایش می یابد
دنیای جوانان-گروه شهرستان مازندران—درخشنده:مدیر منطقه ویژه 
اقتصادی بندرامیرآباد با بیان اینکه یکی از مزیت های بندرامیرآباد در اختیار 
داشتن تجهیزات تخلیه و بارگیری کاالهای کانتینری عالوه بر دارا بودن 
تجهیزات تخلیه و بارگیری کاالهای فله ای می باشد گفت ورود کاالهای 
کانتینری در ماههای گذشته عالوه بر تنوع کاال ، موجب افزایش نوع مراودات 

کاال در این بندر شده است.
پور  سعیدی  اصل  محمدعلی  بندرامیرآباد؛  عمومی  روابط  گزارش  به 
با بیان اینکه اغلب کاالهای ورودی و خروجی در بندرامیرآباد با توجه به 
پایلوت بودن در غالت و همچنین زیرساخت های موجود ، فله ای می باشد 
از پهلوگیری کشتی حامل کاالهای کانتینری در یکی از اسکله های این 

بندر خبر داد.
مدیر بندرامیرآباد اظهار داشت این کشتی  که حامل TEU ۶4 کانتینر 
حاوی تایر کامیون و وانت به تناژ یک هزار و ۵۷ تن جهت مصرف در بازارهای 

داخلی می باشد از بندر آکتائو به مقصد بندرامیرآباد بارگیری شده است.
وی همچنین تعداد کانتینرهای ورودی در سال گذشته را سه هزار و 
TEU ۳۱۹ برشمرد که پیش بینی می شود با توجه به ورود یک هزار و 
TEU ۱۵۸ کانتینر از آغاز سال ۹۹ تاکنون ، این تعداد تا پایان سال جاری 
رشد چشمگیری داشته باشد.الزم به ذکر است تایر ، کاتیتنرهای خالی ، 
پنبه و ... عمده کاالهای کانتینری هستند که در سال جاری در بندرامیرآباد 

تخلیه و بارگیری شده است.

مدیر منابع آب شهرستان نور: 
نور در  بستر رودخانه های شهرستان  از  ۱۶ هزار متر مربع 

سال ۹8 آزاد شد
روابط  مازندران-درخشنده:به گزارش  دنیای جوانان-گروه شهرستان 
عمومی آب منطقه ای مازندران آقای مهندس مصطفی رضایی مدیر منابع 
آب شهرستان  نور با اعالم این مطلب گفت: با تالش همکاران امور منابع 
آب شهرستان نور و حمایت مراجع قضایی در سال گذشته ۱۶ هزار متر مربع 

از بستر رودخانه که در تصرف غیرقانونی افراد بود آزاد شد 
ایشان افزود: عالوه بر آزادسازی بستر رودخانه ها ۱۲ کیلومتر از رودخانه 
های شهرستان الیروبی و ساماندهی گردید و حدود ۱.۵ کیلومتر آن دیواره 
سازی انجام شد.رضایی با بیان اینکه عمده سردهنه های شهرستان در اثر 
امور در  این  بودند گفت:  وقوع سیالب در فروردین ماه ۹۸ تخریب شده 
راستای خدمت رسانی به مردم بخصوص کشاورزان زحمتکش ۶۰ سردهنه 
سنتی  را بازسازی و مرمت کرده و حدود ده فقره برداشت های غیرمجاز از 
رودخانه را شناسایی و جلوگیری نمود که این امر نیز در حفظ و نگهداری 
رودخانه ها و سازه های تقاطعی و تاسیسات آبی آن از جمله سردهنه ها از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است
مدیر منابع آب شهرستان نور از اقدامات برجسته سال گذشته امور در 
بخش رودخانه را پاسخگویی به مردم در زمینه استعالم حریم ذکر کرد و 
گفت: طی یک سال گذشته همکاران بخش مهندسی رودخانه موفق شدند 
به درخواست ۱۳۰۰ نفر از متقاضیان پاسخ دهند که نتایج این تالش تعیین 

حریم به میزان ۲۶ کیلومتر از منابع و مجاری آبی شهرستان بوده است.
رضایی در پایان گفت: با اعتباراتی که در اختیار طرح های عمرانی این 
شهرستان در بخش آب قرار گرفت در سال ۹۸ شاهد اتمام و بهره برداری 
دو بند انحرافی مدرن و کانال های انتقال آب بودیم که احداث این سازه ها 
ضمن تسهیل و تسریع در مدیریت تامین و انتقال آب، مشکالت چندین 

ساله بهره برداران را مرتفع می کند

دستگاه های دولتی، بستر را برای فعالیت بخش خصوصی، 
مهیا نمایند

دنیای جوانان گروه شهرستان گلستان / محدثه ساوری نژاد :   به گزارش 
روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس چوپانی در دیدار با سرپرست جدید شرکت 
آب منطقه ای استان گلستان، بیان کرد: با عنایت به فرمایشات مقام معظم 
رهبری و تاکید بر جهش تولید، دستگاه های دولتی، بستر را  برای فعالیت 
بخش خصوصی، مهیا نمایند.مهندس چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن 
و کشاورزی گرگان به به اتمام نرسیدن پروژه های در دست اقدام اشاره کرد 
و اظهار داشت: در حال حاظر نباید نگاه طوری باشد که چند پروژه را بصورت 
موازی پیش ببریم زیرا به نتیجه نخواهد رسید، بلکه در اجرای پروژه ها باید 
اولویت را مد نظر قرار دهیم. امید است با این نگاه سد چلچای  و دیگر پروژه 
ها به اتمام برسد. وی افزود: متاسفانه در برخی دستگاه ها عالقه زیادی به 
هزینه های گزاف از منابع بیت المال وجود دارد و بهره وری در مقابل آن نیز 
اندک است، گاها در مطالعات پروژه ها  تا حدی اعداد و ارقام نادرست و بیش از 
واقعیت برآورد می گردد که اجرا کننده منصرف می شود، لذا در چنین شرایطی 
دچار تنزل شده ایم. رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان 
در انتها تاکید کرد: پیمانکاران استان گلستان از توانمندی زیادی برخوردارند 
و انتظار است در واگذاری پروژه ها به این ظرفیت بومی توجه ویژه ای شود. 
امیر یوسفی نایب رییس اتاق گرگان نیز در این دیدار گفت: یکی از مسائل 
حیاتی کشاورزی، موضوع تامین آب است، با توجه به تاکید بر افزایش تولید، 
امکانات و بستر نیز باید تامین شود، وی به اهمیت کشاورزی در معیشت مردم 
استان اشاره کرد و افزود: قوانین دست و پا گیر، سرمایه گذاران را بی انگیزه 
کرده است و در صورتی که این موانع رفع نگردد، توسعه، اشتغالزایی و افزایش 

درآمد سرانه محقق نخواهد شد.

در راستای یکپارچه سازی شرکت های آبفا؛

به نژاد مدیر عامل آب و فاضالب استان اردبیل شد
شهرستان/ گروه  جوانان  دنیای 

یکپارچه سازی  راستای  :  در  اردبیل 
و  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت های 
دو شرکت  این  ادغام  اردبیل  روستایی 

در اردبیل انجام شد. 
اردیبهشت   ۲4 که  مراسمی  در 
و  آب  شرکت  در  مناسبت  همین  به 
صورت  به  و  اردبیل  شهری  فاضالب 
فرامرز  شد،  برگزار  ویدئوکنفرانس 
شرکت  مدیرعامل  عنوان  به  بهنژاد 
معرفی  اردبیل  استان  فاضالب  و  آب 
فاضالب  و  آب  شرکت  دو  تا  شد 
صورت  به  اردبیل  روستایی  و  شهری 
مراسم  این  کند.در  فعالیت  یکپارچه 
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور 
یکپارچه سازی مدیریت آب و فاضالب 
شهری و روستایی را در خدمات رسانی 
بهینه ضروری دانست و اظهار کرد: به 
رغم اتفاقات بدی که به لحاظ اقلیمی 
در سال های ۹۲ و ۹۳ در کشور داشتیم 
مدیریت  با  توانست  ردبیل  ا استان 
پشت  خوبی  به  را  برهه  این  مناسب 
سر بگذارد.حمیدرضا جانباز خاطرنشان 

فاضالب  و  آب  یکپارچه سازی  کرد: 
اقدامی  استان ها  روستایی  و  شهری 
مناسب در راستای خدمت رسانی بهینه 
به جامعه هدف است که در این میان 
مبانی یکپارچه سازی در هر دو شرکت 

طی شده است.
ادغام  این  ما  کرد:  بیان  وی 
اجرای  با  استان ها  از  بسیاری  در  را 
دستورالعمل های مناسب یکپارچه سازی 
و  جز بیل  د ر ا و  یم  د کر یی  ا جر ا
این  به  که  است  استان هایی  آخرین 
یکپارچه سازی ملحق می شود.مدیرعامل 

استفاده  کشور  آبفای  مهندسی  شرکت 
بهینه از منابع انسانی و نیروهای هر دو 
شرکت را بعد از ادغام یادآور شد و تصریح 
تمامی  باید  ادغام  این  جریان  در  کرد: 
دستورالعمل ها و استفاده بهینه از نیروی 
انسانی و منابع باید به دقت اجرایی شود 
و با رعایت اعتدال در شهرها و روستاها 
نیروهای  بکارگیری  شود.جانباز  عمل 
متعهد، متخصص و جوان را در بهره وری 
شرکت ها مهم ارزیابی کرد و گفت: انتظار 
می رود در شرکت آب و فاضالب با یک 
ساختار سرزنده و شاداب مواجه شویم و با 

سطوح مدیریتی موفق بتوانیم کارها را به 
پیش ببریم.وی همچنین بر تعیین تکلیف 
اموال شرکت ها تاکید کرد و افزود: حفظ 
نیروها با رفع دغدغه های فکری و روانی 
امر  این  کارمندان بسیار مهم است که 
خود می تواند بر افزایش راندمان کاری 

در شرکت بینجامد.
مراسم  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضالب 
استان اردبیل نیز از پوشش ۲۶ شهر و 
۹۹۱ روستا خبر داد و اظهار کرد: از یک 
هزار و ۶۹۶ روستای اردبیل ۹۹۱ روستا 
تحت پوشش آب و فاضالب هستند که 
در حوزه شهری ۹۰۶ هزار و ۵۲۷ نفر و 
در حوزه روستایی بالغ بر 4۰۱ هزار نفر 

را تحت پوشش برده ایم.
فرامرز بهنژاد تکمیل و بهره برداری 
احداث  دست  در  تصفیه خانه های  از 
گفت:  و  شد  یادآور  را  اردبیل  در 
امیدواریم با اختصاص اعتبارات مناسب 
این  در  ساختاری  ورفعمشکالتوموانع 
تصفیه خانه ها شاهد بهره برداری به موقع 
آنها در روستاها و شهرهای استان باشیم.

دنیای جوانان گروه شهرستان /لرستان مدیرعامل 
انجام  به  توجه  با  گفت:  لرستان  فاضالب  و  آب 
گندزدایی های مستمر شبکه های آب استان، هیچ گونه 
مشکل بهداشتی در خصوص وجود موارد منفی از جمله 

ویروس »کرونا« و »وبا« در آب شرب وجود ندارد.
حمیدرضا کرموند در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
خرم آباد، ضمن سالم خواندن آب شرب سراسر لرستان، 
آلوده  اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه گزارشی مبنی بر 
بودن آب شرب استان به موارد منفی ارسال نشده است.

م  نجا ا به  توجه  با   : کرد خاطرنشان  وی 
گندزدایی های مستمر شبکه های آب استان، هیچ گونه 

مشکل بهداشتی در خصوص وجود موارد منفی از جمله 
ویروس »کرونا« و »وبا« در آب شرب سراسر شهرها 

و روستاهای استان وجود ندارد.
بیان  با  لرستان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
تمامی  دارای  شرکت  این  مرجع  آزمایشگاه  اینکه 
به  آزمایشگاه  این  افزود:  است،  الزم  استانداردهای 
صورت مرتب وضعیت آب سراسر مناطق استان را از 

نظر کیفیت و سالمت کنترل می کند.
کرموند بیان داشت: سالمت شهروندان خط قرمز 
شرکت آب و فاضالب استان بوده، از این رو نظارت های 
مسمتر توسط کارشناسان این حوزه و همچنین دانشگاه 

علوم پزشکی انجام می شود.
وی با اشاره به افزایش سرانه مصرف آب توسط 
شهروندان طی دو ماهه امسال، تصریح کرد: با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و تأکید مراجع سالمت بر حفظ 
بهداشت فردی، میزان مصرف آب در ماه های اخیر به 

طور محسوسی افزایش یافته است.
مدیرعامل آب و فاضالب لرستان با بیان اینکه 
روزهای گرم سال در راه است، گفت: از شهروندان در 
برای  شرب  آب  از  می شود  درخواست  استان  سراسر 
ماشین  شستن  همچون  غیرضروری  شست وشوی 

استفاده نکنند.

عدم وجود هرگونه آلودگی در آب شرب لرستان
 افزایش محسوس سرانه مصرف آب

دنیای جوانان گروه شهرستان ایالم-  
آذر یعقوبیان:  علی اصغر کاظمی مدیرکل راه 
و شهرسازی استان ایالم گفت: وزارت راه 
و شهرسازی در جهت اجرای فرامین مقام 
تولید،  رونق) جهش(  رهبری جهت  معظم 
اشتغال و موازی با آن تامین مسکن اقشار 
را  ملی مسکن  اقدام  جامعه، طرح  مختلف 
واحد  هزار   4۰۰ تعداد  با  کشور  سراسر  در 

مسکونی در سال ۸۹ آغاز نموده است.
وی افزود: در راستای اجرای اقدام ملی 
در استان ایالم، اداره کل راه و شهرسازی) 
واحد  و۲۰۰  هزار   ۹ احداث(  و  ساخت 
مسکونی  با ارزش 4۶ هزار میلیارد ریال در 
قالب ۱۱۱ قطعه به مساحت ۱۶ هکتار خالص 
به صورت پروژه های مشارکتی و تفاهم نامه  

در دست اقدام دارد.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
 ۱4۸ و  هزار   ۵ گذشته   کرد: سال  تصریح 
نظر  در  ایالم  استان  برای  مسکن  واحد 
گرفته شده بود که با توجه به پیگیری هایی 
با  که  نامه هایی  تفاهم  و  شد  انجام  که 
بنیاد ها و دستگاه های مختلف صورت گرفت 

خوشبختانه حدود ۲ برابر میزانی که در ابتدا 
در نظر گرفته شده بود، یعنی ۹ هزار و ۲۰۰ 

واحد در استان تامین شد.
وی بیان داشت: در تفاهم نامه با بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی ۲ هزار و ۶۸۱ واحد 
، سپاه پاسداران ۱ هزار واحد، بنیاد شهید ۱ 
هزار و ۱۹۲ واحد،بهزیستی جهت خانوارهای 
دارای دو معلول 4۳ واحد، نیروی انتظامی 
۳۵۰ واحد، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی) 
ره( ۳۵۰ واحد و پروژه های مشارکتی سازمان 

ملی زمین و مسکن به تعداد ۱ هزار و ۵۵ 
واحد و احداث خود مالکی از طریق تسهیالت 
شرکت بازآفرینی شهری به تعداد ۲ هزار و 

۵۲۹ واحد است.
*بیشترین مسکن ملی در شهر ایالم 

احداث می شود
با  ایالم  شهر  شد:  خاطرنشان  وی 
بیشترین سهم و شهر  ۷هزار و ۶۲۰ واحد 
لومار با ۲۰ واحد کمترین واحد برنامه را به 

خود اختصاص داده اند.

شهرستان  همچنین  داد:  ادامه  وی 
مهران  4۷۱ واحد، شهرستان دره شهر ۳۶۷ 
واحد، شهرستان ارکواز ملکشاهی۲۲۲ واحد، 
شهرستان  ۲۰۷واحد،  دهلران  شهرستان 
 ۷۰ آبدانان  شهرستان  واحد،   ۱۸۲ ایوان 
واحد، شهرستان سرابله 4۱ واحد در برنامه 

اقدام ملی دارند.
با  متقاضیان  به  زمین  *واگذاری 

پرداخت اقساط ۳۶ ماهه
کاظمی ادامه داد: زمین هایی که  به 
متقاضیان برای ساخت مسکن ملی واگذار 
افراد  این  از  ماهه   ۳۶ اقساط  در  می شود 

بازپرداخت می شود.
این  تحویل  زمان  کرد:  تصریح  وی 
واحدها ۲ ساله می باشد و آورده اولیه توسط 
تعیین  تومان  میلیون   ۷۰ حدود  متقاضی 
شده است و به طور کلی استان ایالم ۱۱ 
شهرستان و ۵۸۰ هزار نفر جمعیت دارد.به 
ایالم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  ی  گفته 
واگذار شده و  ارگان های مربوطه  به  زمین 
به زودی ساخت و ساز مسکن ملی در این 

استان آغاز می شود.

احداث ۷۶۲0 واحد مسکن ملی در شهر ایالم

دنیای جوانان گروه شهرستان گلستان / محدثه 
ساوری نژاد : دکتر هادی حق شناس استاندار گلستان 
ضمن تاکید براینکه روابط عمومی ها باید ظرفیت بالقوه 
سازمانها را بدانند آن را به مردم بشناسانند گفت: روابط 
عمومی هنر است و باید ازین هنر برای ارائه اطالعات 

درست به مردم استفاده کرد. 
وی با اشاره به اینکه اگر مردم واقعیت ها رابدانند 

و آگاهی آنها افزایش یابد سطح انتظارات خود را کاهش 
داده و نگاهشان به مسائل علی الخصوص در بحران 

ها تغییر خواهد کرد . 
روابط عمومی  اداره  رئیس  این نشست که   در 
استاندار گلستان   ، نیز حضور داشت  استان  مخابرات 
دانست  را الزم  اجرایی  دستگاههای  بین  افزایی  هم 
حل  زمینه  شد  خواهد  موجبد  موضوع  این  گفت:  و 

مشکالت فراهم گردد. 
الزم به ذکر است این نشست با حضور مسئوالن 
و دست اندرکاران روابط عمومی های ادارات سازمانها 
و دستگاههای اجرایی استان  بصورت حضوری برگزار 
شد و مسئوالن فرمانداریهای شهرستانهای استان نیز 
بصورت ویدئو کنفرانس با محل برگزاری نشست در 

ارتباط بوده اند.

روابط عمومی ها ظرفیت بالقوه سازمانها را به درستی به مردم بشناسانند
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غالمرضا امامی )سمت چپ( با جالل آل احمد در قهوه خانه یی نار اروندرود - 
خرمشهر، ۱۳4۶ اختصاصی دنیای جوانان

با رقص شعله
در شررم سبز می شوی 

اکبر بهداروند

چون روح بیشه در نظرم سبز می شوی
مثل سپیده در سحرم سبز می شوی

پیراهن بهار به تن کرده ای تو مگر
کاین گونه سبز در نظرم سبز می شوی

یاد تو زادراهـ  مگو صبر آمدهـ 
چون لحظه لحظه در سفرم سبز می شوی

افتد به پرده دلم آتش ز یاد تو
با رقص شعله در شررم سبز می شوی

چون رود شعر، راه به دریای دل کشد
در جان پاک هر اثرم سبز می شوی

باغی مگر؟ که در تو مرا آشیانه ای ست
داغی مگر؟ که در جگرم سبز می شوی

آغوش انتظار ُپر از نوشکوفه هاست
وقتی خیال گون به بََرم سبز می شوی

بهارانه  فصلی  طرح  پایان  با 
 ۲۵۵ و  هزار   ۳۰4  ،۹۹ کتاب 
۱۱۷میلیارد  مبلغ  به  کتاب  نسخه 
و  ر  ۷۱۰هزا و  4۸۸میلیون  و 
و  هزار   ۱۰۸ توسط  ۵۷4ریال 

۲۵۸نفر خریداری شد.
سراسر  از  کتاب فروشی   ۶۸۵
کتاب« ۹۹  »بهارانه  در  کشور، 
تعداد،  این  از  که  داشتند  فعالیت 
شهرستان ها  در  ۱4۹کتاب فروشی 

و ۵۳۶کتاب فروشی در مراکز استان ها  در این طرح شرکت 
کردند. بین ۳۱ استان  شرکت کننده در طرح بهارانه کتاب۹۹، 
استان تهران با  ۱۰۹ کتاب فروشی در صدر قرار دارد و پس 
از آن، استان اصفهان با ۸۰ کتاب فروشی، خراسان رضوی با 
۷۰ کتاب فروشی در رده های بعدی قرار گرفته اند. همچنین 
قم با ۵۷ کتابفروشی،  فارس با 4۵کتابفروشی و کردستان با 

۳۸ کتابفروشی در این طرح شرکت 
کرده اند.

تهران  استان  طرح،  این  در 
نسخه   ۶۵۱ و  4۶هزار  با  توانست 
کتاب در صدر پرفروش ترین استان 
بر اساس کتاب قرار بگیرد و استان 
خراسان رضوی با فروش ۳4 هزار 
دوم  رتبه  کتاب  نسخه   ۶۲۶ و 
براساس  استان ها  پرفروش ترین 
اختصاص  خود  به  را  کتاب  تعداد 
داد. همچنین، استان اصفهان با فروش ۳۳ هزار و 4۱۹نسخه 
کتاب، رتبه سوم طرح بهارانه کتاب ۹۹در این بخش را از آن 
خراسان  و  اصفهان  تهران،  استان های  همچنین،  کرد.  خود 
در  فروش  مبلغ  اساس  بر  استان ها  پرفروش ترین  رضوی 
سیزدهمین دوره طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی ها 

شناخته شدند.

پایان »بهارانه کتاب« با حدود ۱۲میلیارد تومان فروش

این که  بیان  با  امامی  غالمرضا 
آشنایی  فلسطین  ادبیات  با  ما  مردم 
فلسطین  ادبیات  می گوید:  دارند،  کمی 
به زیبایی زندگی است؛ دور از شعار و با 

شعور آمیخته است. 
اشاره  با  مترجم  و  نویسنده  این 
درباره  منتشرشده اش  کتاب های  به 
این  کنون  تا  گفت:  فلسطین  ادبیات 
فلسطین  ادبیات  درباره  را  کتاب ها 
منتشر کرده ام: »قصه ها« نوشته غسان 
کنفانی، نشر روزبهان، »قندیل کوچک« 
امید«  »باغ های  کنفانی،  غسان  از 
نوشته و نقاشی بچه های غزه و »قدس 
کودکان  نقاشی  و  نوشته  ما«  رویای 
فلسطین با دیباچه و ترجمه من که در 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
است.  آخرین  شده  منتشر  نوجوانان  و 
عهده  بر  را  که  ویراستاری اش  کتابی 
داشتم  »درخت زیتون« تحقیق و تألیف 
غسان کنفانی با ترجمه زنده یاد سیروس 
طاهباز  بود که در نشر روزبهان منتشر 
کارهایی  مجموعه  این ها  است.  شده 
است که من برای فلسطین انجام داده ام.

فلسطین  ادبیات  گفت:  سپس  او 
به زیبایی زندگی است؛ دور از شعار و با 
شعور آمیخته است. ادبیات فلسطین که 
مهاجرت  ادبیات  نوعی  می توان  را  آن 
 ۱۹4۸ سال  از  پس  نامید  پایداری  و 
ادب  و  فلسطین  دامن  در  گرفت.  پا 
و  روییدند.  نویسندگان  گل هایی  آن 
در  گمانم  به  اما  برآورند  سر  شاعرانی 
این باغ بزرگ دو سرو سرسبز همچنان 
نثر  و  در  می کشند.  قد  آسمان  به  رو 
وی  چد  هر  کنفانی.  غسان  داستان 
۳۶سالگی  در  و  نداشت  بلندی  عمر 
سوی  از  لمیس  خواهرزاده اش  همراه 
موساد، جان باخت، ولی نقشی ماندگار 
گذاشت.  جای  خویش  به  از  پایدار  و 
این چهره نامی ادبیات فلسطین نه تنها 
داستان هایی بس زیبا برای بزرگساالن 
نگاشت که داستان های کوتاه وی برای 
اولین بار به ترتیب زمانی نگارش با نام 
روزبهان  انتشارات  سوی  از  »قصه ها« 
خوانندگان  استقبال  با  و  یافت  نشر 
پارسی زبان رویارو شد. در زمینه ادبیات 
و  زیبا  کتاب  نیز  نوجوانان  و  کودکان 
خواندنی »قندیل کوچک« را نوشت و 

در  زادروز  او قصد داشت  نقاشی کرد. 
خواهرزاده اش، لمیس، این کتاب را به 
او هدیه کند اما از شگفتی های روزگار 
این است که غسان کنفانی و لمیس هر 
دو با هم جان باختند و این کتاب پس 
از پرواز جاودانه وی نشر یافت.  کنفانی 
محققی نامدار بود، روزنامه نگاری صادق 
که زندگی مردمش را به تصویر کشید.

نامورترین  کنفانی  افزود:  امامی 
یز  جوا که  است  فلسطینی  نویسنده 
جهانی بسیاری نصیبش شده و بسیاری 
تا  و  درآمده  فیلم  به  او  داستان های  از 
آن جا که من باخبرم قصه هایش به بیش 
از ۳۰ زبان زنده دنیا برگردان شده است. 
کار دیگر با گردآوری غسان کنفانی که 
به فارسی به نام »درخت زیتون« و با 
نشر  سوی  از  طاهباز  سیروس  ترجمه 
روزبهان نشر یافته، مزین به دیباچه ای 
است درباره ادبیات فلسطین که وی در 
این  چشمگیر  عنصر  سه  دیباچه  این 
یک،  برمی شمارد:  این گونه  را  ادبیات 
»عشق«؛ در ادبیات فلسطین چه نثر و 
چه شعر،  »عشق به مادر«، »عشق به 
معشوق« و »عشق به زمین و سرزمین« 
در هم تنیده شده است. دو، »طنز«؛ در 
این ادبیات برعکس آن که در نگاه اول 
چشم  به  طنز  می رسد،  نوعی   نظر  به 
به  دلبستگی  »پایداری  سه،  می خورد. 
پایداری  ادبیات  فلسطین  در  آزادی«؛ 
هستند. همسان  بال  دو  آزادی   و 

او در ادامه بیان کرد: از بخت خوش در 
کتاب »درخت زیتون« که سروده های 
فلسطین:  شاعران  از  تن  پنج   زیبای 
سالم  القاسم،  سمیح  درویش،  محمود 

جبران، توفیق زیاد و بانو فدوی طوقان 
آمده، انعکاس فلسطین در سروده های 
نیز  ایران  نوپرداز  شاعران  از  تن  پنج  
همچون  شاعرانی  است؛  شده  ضمیمه 
قیصر  د،  ا ز آ م.  نلو،  سپا محمدعلی 
بانو  و  شاهرودی  اسماعیل  امین پور، 

سیمین بهبهانی.
به  کرد:  خاطرنشان  مترجم  این 
جغرافیا  یک  تنها  روی  فلسطین  هر 
تاریخی  است؛  ریخ  تا یک  نیست، 
برای رهایی  سراسر تالش  و کوشش 
درازنای  تاریخ  همواره  در  آزادی.  و 
نقش فلسطین  در دل و دیده آزادگان 
جهان جا گرفته است. هرکجا که ستم 
فلسطین  وستم ستیزی،  است  دیده ای 
سرزمین  یک  تنها  آنجاست.فلسطین 
در  است  تاریخی  ستمی  نماد  نیست، 
نبردی  از  است  پایداری  نمود  جغرافیا. 

بی امان برای رهایی و آزادی.
زمینه  در  کرد:  اظهار  همچنین  او 
جوانان  و  نوجوانان  و  کودکان  ادبیات 
»باغ های  کتاب  پیش  چندی  فلسطین، 
بین المللی  )دفتر   IBBY امید« توسط
کتاب برای نسل جوان( شعبه فلسطین نشر 
یافت. این کتاب دربرگیرنده داستان های 
و  کودکان  نقش های چشمگیر  و  کوتاه 
نوجوانان غزه است که به رسایی زندگی 
آنان را بازمی نمایاند و نیز کتاب »قدس 
رویای ما« نوشته ها و نقاشی های کودکان 
فلسطین با موضوع قدس و نگاه عاشقانه 

آن ها به این شهر مقدس.
ادبیات  تأثیر  درباره  سپس  امامی 
ادیبان  کرد:  بیان  دیگران  بر  فسلطین 
فلسطین همچنان که ذکر شد بی شمارند. 

غسان کنفانی در نثر و محمود درویش 
در شعر؛ غسان کنفانی و محمود درویش 
هرچند که زاده فلسطین اند اما با خشت 
واژه ها پلی جاودانه به جهان بنا می کنند 
بی هیچ مرز زبانی و گستره مکانی چراکه 
آنان به یگانگی انسان می اندیشند. شاید 
و  آموزش  وزارت  که  روست  همین  از 
پرورش فلسطین اشغالی درسال ۲۰۰۰ 
سروده   ۵۰ خواهان  چاپ  میالدی 
محمود درویش در کتب درسی شد و 
من  گفت  درویش  دشمن  »شارون« 
است اما شعرهایش را دوست دارم. از یاد 
نبریم که ادیبان با دستانشان بر جهان 
می افزایند و سیاستمداران با دهانشان از 

جهان می کاهند.
او در ادامه گفت: ادبیات فلسطین 
آن چه  از  پاک  و  روشن  است  آینه ای 
می گذرد  فلسطینیان  اندیشه  و  دل  بر 
 ، آرزوها آالم،  ز  ا است  زتابی  با و 
عشق ها و رنج های این ملت؛ بی هیچ 
این روست  از  دیواری.  هیچ  و  شعاری 
برای  فلسطین  ن  شاعرا وقتی  که 
شهره  خوانندگان  یا  و  مشتاقان  انبوه 
شاعران  شعر  فیروز  همچون  عرب 
آنان  با  همگان  می خوانند  را  فلسطین 
نامی  هنرمند  می دهند.  سر  را  شعرها 
صدای  با  که  هنگامی  خلیفه  مارسل 
نی اش  سروده های  شاعران  جاودا
همگی  مردم  ند  می خوا را  فلسطین 
زمزمه  را  سروده ها  این  جان  و  دل  با 

می کنند.
دبیات  ا ین که  ا ره  با در مامی  ا
فلسطین چقدر در کشورمان شناخته شده 
که  گفت  باید  دریغ  با  گفت:  است، 
از  برخی  میان  در  عرب ستیزی  نوعی 
روشنفکران ما اندک اندک نمایان شده 
است و این دیواره نفرت سبب شده مردم 
باشند.  آشنا  کم  فلسطین  ادبیات  با  ما 
زیباست  و  است  زنده  فلسطین  ادبیات 

به زیبایی زندگی. 
خاطرنشان  پایان  در  مترجم  این 
کرد: همین جا بیفزایم دفاع از فلسطین 
و گستره ادب آن به هیچ روی »یهودی 
ستیزی«  نیست. »یهودی ستیزی« و 
روی  یک سکه  ستیزی«  دو  »عرب 
اندیشه کسانی است که  است. حاصل 

یگانگی انسان  را باور ندارند.

ادبیات فلسطین به زیبایی زندگی است 

»آتیش پاره« به کتابفروشی ها آمد
»آتیش پاره«  نوجوان  رمان 
توسط  ری  بختیا فاطمه  نوشته 
و  منتشر  جمکران  کتاب  انتشارات 

راهی بازار نشر شد.
نوشته  »آتیش پاره«  رمان 
توسط  به تازگی  بختیاری  فاطمه 
و  منتشر  جمکران  کتاب  انتشارات 
راهی بازار نشر شده است. این رمان 
برای نوجوانان با حال و هوای طنز 

نوشته شده است.
درباره  »آتیش پاره«  داستان 
که  زهراست  به نام  نوجوانی  دختر 
در  و  دارد  زیادی  جنب وجوش 

سال های جنگ تحمیلی در یک روستا زندگی می کند. همسایه خانه زهرا، 
پیرزنی به نام َمش طلعت است که پسرش جعفر به جبهه رفته و برای مادرش 
نامه می نویسد. زهرا نامه های جعفر را برای مش طلعت می خواند و عوض 

این کار، عسل می گیرد.
جعفر مدام به جبهه می رود و زخمی برمی گردد. به همین دلیل مردم 
روستا اسمش را رزمنده همیشه زخمی گذاشته اند. در ادامه داستان اتفاقی 

می افتد که شرایط زندگی زهرا را تغییر می دهند...
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

رفتم سر دیوار و سرک کشیدم. شاخه و برگ درخت انار آن قدر بلند 
بود که کسی مرا نمی دید. عموی جعفر داد زد: »خدا نگذرد از کسی که 
این نان را توی دامن من گذاشت.« نفهمیدم چرا سر یک تکه نان دعوا می 
کنند. رقیه خانم، زن عموی جعفر، با گریه گفت: »فهیمه شده یک تکه پوست 
از وقتی خبر زن گرفتن و بچه داشتن جفعر را شنیده، شب  و استخوان. 
و روزش گریه شده است.« مش طلعت گفت: »شرمنده رویتان هستم... 

اما...« بقیه حرف مش طلعت را نشنیدم چون از پشت سر کشیده شدم..
این کتاب با ۱۹۰ صفحه و قیمت ۲4 هزار تومان منتشر شده است.

میزان عرضه کتاب بر تقاضا پیشی گرفته است
حمید خلیلی، مدیر انتشارات شهید کاظمی می گوید که کرونا مشکالت 
مهمی را در صنعت چاپ و نشر ایجاد کرده است و نشر شهید کاظمی نیز 

این میان دچار مشکالت مهمی در زمینه فروش کتاب شد.
گسترش ویروس کرونا، ناشران را با مشکالت عدیده ای چون عدم 
چون  دالیلی  به  نیز  عادی  روزهای  در  نشر  اقتصاد  کرد.  مواجه  فروش 
مشکالت ارز کاغذ و بازدهی پایین ناچیز بود و کرونا نیز همین ناچیزی را 

به صفر نزدیک کرد.
در شرایط بی ثباتی اقتصادی اول کاالیی که از سبد خرید روزانه مردم 
حذف می شود کتاب و محصوالت فرهنگی دیگر است. بسیاری از ناشران 
تنظیم  کتاب  نمایشگاه  روی  را  خود  کتاب های  عرضه  و  فروش  عقربه 
کرده بودند. اما با به تعلیق درآمدن این نمایشگاه همه رشته های شان پنبه 
آماده شده برای  شد. حاال دیگر معلوم نیست وضعیت فروش کتاب های 

نمایشگاه چه می شود؟
انتشارات شهید کاظمی یکی از ناشرانی است که این روزها با کرونا و 
مشکالت آن در صنعت نشر دست و پنجه نرم می کند. در حال حاضر بیش 
از ۳۷۰ عنوان کتاب از سوی این انتشارات به چاپ رسیده است. این مرکز 

نشر در سال های ۹۵ و ۹۶ به عنوان ناشر برگزیده انتخاب شد.
حمید خلیلی مدیر مسئول نشر شهید کاظمی درباره مشکالت و موانع 
موجود سر راه این انتشارات در ایام شیوع کرونا گفت: انتشارات شهید کاظمی 
حول محورهایی چون فرمایشات و بیانات مقام معظم رهبری، انقالب و دفاع 
مقدس فعالیت می کند. در روزهایی که کرونا غالب بر اوضاع و شرایط جامعه 
و نیز بازار نشر بود ما با سه مشکل عمده مواجه شدیم. نخست آنکه، فصل 
داغ بازار فروش ما نیمه های دوم سال و همزمان با برگزاری برنامه هایی 
چون راهیان نور است. در این دوره اغلب کتاب های دوران دفاع مقدس بیش 

از پیش به فروش می رسیدند.
وی افزود: دوم اینکه، کتاب های زیادی به منظور عرضه در نمایشگاه 
کتاب تهیه و آماده شده بودند. شوربختانه به دلیل لغو آن تمام برنامه هایمان 
بهم ریخت و با مشکل مواجه شدیم. از طرفی ما نیمه اول سال به نشر 
کتاب هایی که نوبت چاپ اول دارند می پردازیم و در نیمه دوم سال کتاب ها 
به تجدید چاپ می رسند. اما متاسفانه، با توجه به شیوع و گستردگی کرونا و 

عدم عرضه آنها با حجم انبوهی از کتاب روبه رو شدیم.
وی ادامه داد: هم زمان با گسترش کرونا، بیش از ۲۰ عنوان کتاب 
به چاپ اول خود رسیده بودند. قرار بر این بود تا این کتاب ها در نمایشگاه 
کتاب به مخاطبان عرضه شوند. پس از لغو نمایشگاه به دلیل اینکه روند 

چاپ روال خود را طی می کرد قادر به فسخ آن نبودیم.
مدیر مسئول انتشارات شهید کاظمی در ادامه با اظهار نارضایتی از 
فروش کتاب در روزهای کرونا زده گفت: پیش از کرونا از وضعیت فروش 
قابل قبولی برخوردار بودیم. با شیوع آن در یک بازه زمانی میزان فروش 
کاماًل به صفر رسید. در روزهایی که مردم روزهای خود را در قرنطینه به 
سر می بردند نیز هیچگونه فروش حضوری نداشتیم. اکنون ما خدماتی به 
منظور عرضه کتاب به مشتریان خود در نظر گرفته ایم از جمله فعالیت بیش 
از پیش سایت انتشارات شهید کاظمی، حضور در فضای مجازی و ارسال 
اما با وجود  کتاب به درب منزل توسط پیک از جمله این خدمات است. 
چنین امکاناتی میزان فروش چشمگیر نیست و نمی تواند توقع ما را در این 

امر برآورده کند. زیرا میزان عرضه از تقاضا پیشی گرفته است.
کتاب  شدن  دیده  امکان  کتاب  خانه  بهارانه  طرح  می رسد  نظر  به 
از پیش کرده است. خلیلی در این  ناشران مختلف و فروش آنها را بهتر 
باره اشاره کرد: بخشی از تمهیدات فروش در اختیار ماست. ما از طریق 
فضای مجازی و طرح بهارانه خانه کتاب، اعمال تخفیف در ارسال پستی 
و… توانستیم کمی در مساله فروش قدم برداریم. بخش دیگری خارج از 
اختیارات ماست و دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید در این باره 

تصمیم های موثری بگیرند.
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شولوخوف؛ راوی جنگ، عشق و زمین

تولد  سالروز  با  است  مصادف  مه،   ۲۲ با  مطابق  خرداد،  سوم  امروز، 
میخاییل شولوخوف نویسنده   انقالبی روسیه و نویسنده کتاب معروف دن آرام.

ادبیات  تاریخ  نویسندگان  برجسته ترین  جمله  از  شولوخف  میخائیل 
روسیه به شمار می آید که به سبب نگارش رمان های کوتاه و بلندش در 
میان مخاطبان ایرانی و جهانی شهرت فراوانی دارد. رمان »دن آرام« از 

مشهورترین نوشته های شولوخوف است.
کروژلین  روستای  در  میالدی   ۱۹۰۵ مه   ۲۲ در  شولوخف  میخائیل 
واقع در بخش قزاق نشین وشنسکایا متولد شد. پدرش یک دهقان خرده 
مالک بود. شولوخف تا ۱۹۱۸ میالدی تحصیل  کرد، ابتدا در دبستان روستا 
و سپس در دبیرستان شهر به تحصیل پرداخت اما با آغاز جنگ داخلی، وی 
از تحصیل بازماند و از ۱۹۱۸ میالدی مشغول به کار شد. در مدت ۵ سال، 
او بارها پیشه خود را تغییر داد. از ۱۹۲۳ میالدی نوشته های شولوخف در 
مطبوعات به چاپ رسید و در جنگ جهانی دوم، شولوخف به عنوان خبرنگار 

در جنگ شرکت داشت.
رمان حماسی دن آرام از مهم ترین آثار وی به شمار می رود که در چهار 
جلد از ۱۹۲۸ تا۱۹4۰ میالدی به نویسندگی آن مشغول بود. از معروف ترین 
آثار او داستان خال است که در دهه 4۰ خورشیدی در کتاب هفته ترجمه 

و چاپ شد.
شولوخوف در ۱۹4۱ میالدی برنده جایزه استالین و در ۱۹۶۰ میالدی 
برنده جایزه لنین در شوروی شد و در ۱۹۶۵ میالدی، جایزه نوبل ادبیات را 

از آن خود ساخت. این نویسنده روسی در ۱۹۸4 میالدی درگذشت.
میخائیل شولوخف را در ایران و جهان با رمان درخشان و زیبای دن 
رئالیستی  تراژدی و سنت  ژانر حماسه و  این رمان ۲  آرام می شناسند. در 
روایی تولستوی با مکتب واقع گرایی سوسیالیستی ژدانف استالین در قالب 
روایت پرکشش و جذاب حماسه نبرد قهرمانانه قزاقان دن با دولت نوپای 
حزب کمونیست شوروی سابق و تراژدی شکست شخصیت های اصلی رمان 
هنرمندانه تلفیق شده اند.زمین نوآباد نام رمانی از میخائیل شولوخوف و خالق 
رمان بزرگ دن آرام است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان به شمار 
می رود که محمود اعتمادزاده با نام مستعار م. ا. به آذین این کتاب و همین 

طور رمان دن آرام را به فارسی برگردانده است.
رمان دن آرام، مشهورترین و بهترین اثر شولوخف را محمود اعتمادزاده 
با نثری روان اما رسمی و متداول و احمد شاملو با نثری نزدیک به نثر رمان 

در زبان اصلی به فارسی ترجمه کرده اند.
قهرمان اصلی این رمان، گریگوری ملخوف در صف ارتش سفید علیه 
سرخ ها می جنگد اما در چند صفحه آخر این رمان چهار جلدی به ناگهان 
ارشاد شده و بر پایه دستورالعمل های مکتب رئالیزم سوسیالیستی به پرولتاریا 

پیوسته و یک شبه به قهرمانی از منظر این مکتب، مثبت بدل می شود.
* شولوخوف از محبوبیت تا جایزه نوبل ادبیات

شولوخف که پس از جنگ داخلی روسیه با انتشار داستان های کوتاه و 
رمان دن آرام به شهرت و محبوبیت بسیار دست یافته بود در دوران استبداد 
سیاه استالین از سرکوب نویسندگان و روشنفکران حمایت و در ۱۹4۱ میالدی 
جایزه استالین و در ۱۹۶۰ میالدی جایزه لنین را دریافت کرد. در ۱۹۶۵ میالدی، 
یک سال پس از آن که نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی ژان پل سارتر 
جایزه ادبی نوبل را در اعتراض به جهت گیری سیاسی کمیته نوبل به سود 
راست و علیه نویسندگان چپ گرا رد کرد و غوغایی بزرگ برانگیخت، کمیته 
نوبل جایزه ادبی خود را به میخائیل شولوخف اهدا کرد که نویسنده محبوب 
استالین و حزب کمونیست شوروی و مدافع سرکوب روشنفکران دگراندیش بود.

*تاثیرگذاری شولوخوف بر حیات فردی و اجتماعی مردم
مطبوعات جهان با تفسیر کتاب های شولوخف آنها را شاهکارهای ادبی، 
صخره های ادبیات جهانی و فرهنگ شکوهمند سده بیستم نامیده اند. ژان 
کاتاال نویسنده  فرانسوی درباره  او نوشته است: شولوخف نویسنده  ای است 
که افکار او با هنرش چنان در آمیخته که نمی توان یکی را از دیگری جدا 
ساخت و نویسنده  ای که خالقیت او عبارتست از بیان زندگانی انسانیت. 
میخائیل شولوخف داستان های بسیار نگاشته که بعضی از آنها مانند سرنوشت 
یک انسان، کره اسب، دن آرام و آنها برای میهن پیکار می کردند به فارسی 
ترجمه شده است و یادداشت ها و مقاالت بسیار نیز به رشته  تحریر در آورده 
است. کتاب های او به بیش از ۷۰ زبان ترجمه شده و در میلیون ها نسخه 

منتشر شده و از روی برخی از آنها فیلمنامه ها تهیه و ساخته شده است.
فرد  هر  که  است  گرامی  مردم  برای  بدین سبب  میخائیل شولوخف 
تمام  بیابد.  خود  زندگانی  از  بسیار  نکته های  او  کتاب های  در  می تواند 
داستان های اولیه که شولوخف نوشته در واقع طرح و استخوان بندی آثار 
حماسی  دن آرام  و زمین نوآباد  بوده که از نظر تلفیق نیروی هنری واقعیتی 
اعجاب انگیز است. آثار شولوخف سه مرحله تاریخ روسیه را منعکس می کند.

این سه مرحله در دن آرام،  زمین نوآباد و  آنها برای میهنشان می جنگند، 
جلوه  گر است. رمان دن آرام از نظر توصیف عمیق زندگی و کثرت قهرمانان 
داستان و از نظر وصف طبقات مختلف جامعه و سرنوشت افرادی که به وقایع 
انقالب و جنگ های داخلی جلب شده اند تا اندازه  ای همانند رمان جنگ و 

صلح  لئو تولستوی است.
بارزترین و عمیق ترین روحیه   ادبیات روس بیان کننده   شولوخف در 
قشرهای مردم به شمار می رود. تحول در زندگانی دهقانان در رمان های او 
متجلی است و این بزرگ ترین موفقیت ادبیات معاصر روس است و چنان 
با  تاثیر بزرگی در حیات اجتماعی مردم به جا گذاشت که می توان آن را 
تاثیر ندای نیرومند لئو تولستوی در مردم روسیه، مقایسه کرد. رمان دن آرام،  

از زبان  مردم و گویی با الهام از احساسات درونی آنها نوشته شده است.

حسن حسینی نژاد
در گلستان، طرح »بهارانه کتاب ۹۹« 
والدت  با  همزمان  اردیبهشت   ۲۰ از  که 
امام حسن مجتبی )ع( با شعار »بهار کتاب 
همزمان با بهار دل ها« در  ۶۸۵ کتابفروشی 
از ۳۱ استان کشور کار خود را آغاز کرده بود، 
فروش  رکورد  ثبت  با  و  اردیبهشت ماه   ۳۰
مبلغ  به  کتاب  نسخه  هزار   ۳۰4 از  بیش 
حدود ۱۲ میلیارد تومان، به کار خود خاتمه 
دادند. در این دوره از طرح های حمایتی از 
 ۸ نیز   گلستان  استان  در  کتابفروشی ها، 
مشارکت  گرگان  در شهرستان  کتابفروشی 
و  مدیران  از  برخی  با  در گفت وگو  داشتند. 
متصدیان فروش در این کتابفروشی ها، کم و 
کیف اجرای بهارانه کتاب ۹۹ را جویا شدیم.

»عبدالکریم ارمی« مدیرکتاب فروشی 
پاتوق کتاب که خود دانش آموخته ریاضی 
است،  عالقه مند  رمان  خواندن  به  و  است 
و  کتاب  دوستداران  استقبال  میزان  گفت: 
وضعیت  علی رغم  دوره  این  در  کتابخوانی 

کرونایی خوب بوده است.
وی با اشاره به اینکه در کتابفروشی اش 
پروتکل های بهداشتی از ابتدای شیوع کرونا 
به خاطر  ما  کرد:  اظهار  است،  شده  رعایت 
و  داشته ایم  اینترنتی  فروش  کرونا  شیوع 
یا  پیک  ازطریق  را  تقاضا  مورد  کتاب های 
اما  رسانده ایم  مشتریانمان  دست  به  ُپست 
نبود  سامانه  در  کتاب ها  از  برخی  متاسفانه 
شامل  می خواست،  را  آن  مشتری  وقتی  و 

تخفیفات طرح نمی شد.
ارمی درباره میزان تخفیفات ارائه شده 
در این دوره از طرح های حمایتی، گفت: در 
اعمال  برای همه  تخفیف  درصد  طرح ۲۰ 
برخی  برای  آن  بر  عالوه  ما  و  بود  شده 
درصد(   ۳۵ )مجموعا  درصد   ۱۵ کتاب ها 

تخفیف خرید کتاب قائل شدیم.
با  کتاب  پاتوق  کتابفروشی  مدیر 
اشاره به اینکه کتاب نخوانی و کتاب گریزی 
ریشه ای تاریخی در فرهنگ ما دارد، گفت: 
در  کتاب خوانی  و  کتاب  فرهنگ  امیدوارم 

جامعه ما نهادینه شود.
نذر  رویداد  درباره  ارمی  عبدالکریم 
رویداده  اش،  فروشی  کتاب  در  که  کتابی 
است، گفت: ما در راستای طرح نذر کتاب، 
تا  گاه  تخفیف های  با  را  کتاب ها  از  برخی 
به  کتابفروشی  در  هم  تخفیف  درصد   ۵۰

مخاطبان عرضه می کنیم.
»فاطمه جمالی« از متصدیان فروش 
از  که  هم  گرگان  کتاب  شهر  کتابفروشی 
با  گفت:  است،  ایرانی  رمان  دوستداران 
اول  روز  سه  در  مشتریان  خوب  استقبال 

طرح بهارانه کتاب،
متصدی فروش شهر کتاب گرگان: این 
روزها بعضا مشتریان کتابخوانی به فروشگاه 
به خاطر  متاسفانه  که  می آیند  کتاب  شهر 
اول به جیب خود  اقتصادی  شرایط سخت 

نگاه می کنند، بعد به عالقه مندی هایشان
افزود: در شهر کتاب گرگان،  جمالی 
ما از همان ابتدا پروتکل های بهداشتی را تا 
درخواست  به  و  کرده ایم  رعایت  امروز  به 
با  با  را  تقاضا  مورد  کتاب های  مشتریان 
ضدعفونی کامل از طریق پیک به دستشان 

رسانده ایم.
وی ادامه داد: متاسفانه قیمت کتاب ها 
قیمت  شاهدیم  بعضا  و  رفته  باال  خیلی 
کتاب ها در هر تجدید چاپی حتی در همان 
سال به طور چشمگیری باالتر رفته است و 
با توجه اوضاع نامساعد معیشتی مردم، حتی 
کتاب خریدن برای قشر کتاب خوان حرفه ای 

هم سخت شده است.
روزها  ین  ا  : کرد تصریح  لی  جما
مشتریان  بعضا  کتاب،  شهر  فروشگاه  در 
به خاطر  متاسفانه  که  می آیند  کتابخوانی 
اول به جیب خود  اقتصادی  شرایط سخت 

بعد به عالقه مندی شان نگاه می کنند.
متصدیان  از  آفرین«  نوش  »رخشان 
کتاب  سرزمین  بفروشی  کتا در  فروش 
گرگان نیز که دانش آموخته مهندسی انرژی 
فلسفه  و  رمان  کتاب های  به  عالقه مند  و 
است، گفت: اعتبار ریالی برای کتابفروشی 
ما نسبت به دوره قبل فرق چندانی نداشت 
اعتبار  اول  روز  دو  در  علت  همین  به  و 
تمدید  امکان  و  رسید  پایان  به  تخصیصی 
آن میسر نشد. اما با نظر مدیریت فروشگاه 
تا پایان طرح ۱۵ درصد تخفیف برای تمام 

کتاب ها قائل شدیم.
دوران  اینکه  بر  اشاره  با  نوش آفرین 
فراد  ا کرونا  شرایط  و  خانگی  قرنطینه 
پر کردن  برای  کرد  را مجبور  کتاب نخوان 
روی  کتاب خوانی  به  خانه نشینی  اوقات 
از  کتاب  خرید  از  استقبال  گفت:  بیاورند، 
بوده  خوب  امروز  به  تا  گذشته  سال  پایان 

است و ما بر حسب نیاز مشتریان کتاب های 
پست  و  پیک  طریق  از  را  درخواستی شان 
دستشان  به  بهداشتی  مسائل  رعایت  با 

رسانده ایم.
کتابفروشی  مدیر   » ملکی  »محمد 
مکانیک  آموخته  دانش  که  نیز  جنگل 
به  اشاره  با  است،  کشاورزی  ماشین های 
اینکه در روز روز پایانی طرح، هنوز مقداری 
مانده  باقی  این کتابفروشی  ریالی  اعتبار  از 
بود، گفت: استقبال در این دوره متوسط بوده 
و شرابط به گونه ای شد که تخفیف جداگانه 

بیشتر از میزان ۲۰ درصد طرح نداشته ایم.
کم  را  طرح  برای  تبلیغات  ملکی، 
دانست و افزود: انتظار می رفت در روزهای 
همچنان  بعضا  مردم  که  ایامی  و  کرونایی 
بیشتر  تبلیغات  به سر می برند،  قرنطینه  در 
می شد اما در همین کتابفروشی بیش از ۸۰ 
درصد مشتریانم که در این دوره از طرح پا 
در کتابفروشی گذاشتند، نمی دانستند که طرح 

بهارانه کتاب برپا است.
ن  فروشندگا ز  ا ری«  گلزا میر  »ا
کتابفروشی جاللی که دانش آموخته »آی. 
تی« است و عالقه مند به مطالعه کتاب های 
رایانه و علمی است، گفت: متاسفانه اعتبار 
تخصیصی برای کتاب فروشی ها کم بود و 
در همان روز اول به پایان رسید اما تا به 
با تصمیم مدیریت کتابفروشی تمام  امروز 
کتاب ها را با ۱۰ درصد تخفیف به مشتریان 

فروخته ایم.
ین  ا ینکه  ا به  ره  شا ا با  ری  گلزا
تمام  و  دارد  اختصاصی  پیک  کتابفروشی 
موارد بهداشتی را تا به امروز رعایت کرده اند، 
درباره طرح گفت: امیدوارم مبلغ تخصیصی 
بیشتر شود، زیرا ایام طرح ها فرصت بسیار 
خوبی برای کتاب خوان های واقعی است که 

از تخفیفات بهره مند شوند.
وی درباره آینده کتابفروشی در کشور 
امید  زیاد  نمی شود  قیمت ها  این  با  گفت: 
داشت زیرا تمرکز مردم بیشتر روی معیشت 
و نیازمندی های روزمره شده است و متاسفانه 
در برخی کتاب ها افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصد 
قیمت پشت جلد را شاهدیم که واقعا حتی 

کتابخوان ها توان خریدش را ندارند.
»پوریا میدانی« مدیر کتابفروشی خانه 
کتاب گرگان نیز که دانش آموخته موسیقی 
گفت:  است،  فلسفی  کتب  به  عالقه مند  و 

دوره  با  دوره  این  تخصیصی  ریالی  اعتبار 
قبلی، تفاوت چندانی نداشت.

وی که تا روز پایانی همچنان مبلغی 
از اعتبار ریالی اش باقی مانده بود و رعایت 
دائمی بهداشت از ویژگی های دائمی کتاب 
کردن  تمام  دنبال  به  افزود:  است،  فروشی 
و  نیستم  فروختن  قیمتی  هر  به  و  اعتبار 
اولویت من در تخصیص تخیف و بهره مندی 
از یارانه کتاب در وهله اول مشتریان کتاب 
خوان واقعی است زیرا معتقدم که شایسته 
و  سال  طول  در  که  آن ها  همواره  است 

همیشه پای ثابت
کتابفروشی خانه کتاب گرگان:  مدیر 
متاسفانه این روزها همه فقط به فکر نگه 
ناشران  اما  هستند؛  خودشان  کاله  داشتن 
کاله  فقط  داشتن  نگه  که  نند  بدا باید 
خودشان، بسته شدن کتابفروشی های محلی 

را به دنبال دارد
کتاب فروشی هستند، محق ترند که از 

این یارانه بهره مند شوند.
گرگان  کتاب  خانه  کتابفروشی  مدیر 
این  با  گفت:  فروشی  کتاب  آینده  درباره 
اوضاع احتماال من کتابفروشی ام را مجبورم 
ببندم؛ همه ما می دانیم ناشر، پخش و کتاب 
فروشی سه ضلع گردش مالی نشر و کتاب 
هستند؛ االن مدتی است ما به خاطر اوضاع 
بد اقتصادی جامعه و متعاقبا به خاطر شیوع 
این  در  نداریم.  چندانی  فروش   ... و  کرونا 
روزها باید ناشرین هوای کتاب فروشی های 
محلی را داشته باشند؛ اینقدر به کتاب فروش 

برای پول فشار نیاورند.
پرسش  یک  من  داد:  ادامه  میدانی 
را  قیمتی  ناشر  دارم.  ناشرین  از  اساسی 
پشت جلد میزند و درصدی از سود نشر را 
پخشی و درصدی را کتاب فروش می گیرد؛ 
ناشر است.  ازسوی  مالی  نتیجه گردش  در 
االن ما فروش نداریم در حالی که ما همان 
کتابفروشی هایی هستیم که در دوران رونق 
و وضعیت اقتصادی بهتر مردم کتاب ناشر 
را فروخته ایم. ناشر باید هوای کتاب فروش 
و پخش را داشته باشد؛ اگر کتابی برگشت 
ختم  دارد؟  ناشر  برای  فایده ای  آیا  بخورد، 
کالم اینکه این روزها هر کسی به فکر نگه 
داشتن کاله خودش است؛ اما ناشران باید 
بدانند که نگه داشتن کالهشان، نتیجه اش 

بسته شدن کتابفروشی های محلی است.

کتاب خریدن برای قشر کتابخوان حرفه ای هم سخت شده است
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محمد حسین زاده
هستند  کمدي  عرصه  هنرمندان  از  کمي  تعداد 
که توانسته اند هم در بازیگري و هم در کارگرداني به 
موفقیت رسیده و این موضوع را در سینما و تلویزیون 
به خوبي تجربه کرده اند. در کنار چهره هایي چون رضا 
عطاران، رامبد جوان، مهران مدیري و مهران غفوریان، 
باید از جواد رضویان نام ببریم که یکي از موفق ترین 
چهره ها در عرصه کمدي بوده و هم در سینما و هم در 
تلویزیون توانسته چه در بازیگري و چه در کارگرداني 
موفق عمل کند و حاال قرار است در تازه ترین تجربه 
سیامک  با  مشترک  شکل  به  را  سریالي  خود  کاري 
انصاري کارگرداني کند که البته حواشي مختلفي هم 
تا امروز داشته است... او که شب گذشته مهمان برنامه 
باغ رمضان بود، در این مصاحبه از خاطرات دور خود 
سریال  و  کرونا  همینطور  و  فوتبال  به  عالقه اش  تا 

جدیدش صحبت کرد...

-این روزها همه جا صحبت از کروناست... نظر 
ما  زندگي  در  که  مسائلي  و  بیماري  این  درباره  شما 

ایجاد کرده چیست؟
*به نظرم کرونا هم گذری است و رد می شود و 
می رود ولي به نظرم چیزهای خوبي برای ما گذاشت. 
من این واژه را هر وقت می شنوم ترجیح می دهم یاد 
اتفاقاتی بیفتم که این روزها در خیابان ها و خیریه ها 
دیده ام. در روزهای کرونا یاد زمان جنگ افتادم، معنای 
ایثار دوباره زنده شد و تعبیر مجدد شد. البته در این 
بین دیدیم مسائلي مثل احتکار ماسک و گران فروشي 
آن اما برایم عجیب است که عده اي نان درمي آورند 
آن هم از ترسیدن مردم! چطور تاوان پس می دهیم. من 
مانده ام اصال این نان را می شود خورد! در شب تولد امام 
زمان)عج( بچه ها پک های ۵تایی ماسک، جلوی درب 
مسجد داخل ماشین مردم می انداختند و سر سالمتی 
و  می دادند  مردم  به  ماسک  تا   ۵ زمان)عج(  امام  آقا 
این  مي کنم  فکر  کردند!  احتکار  ماسک  هم  عده اي 
قوت  خدا  یک  داد.  ما  به  زیادي  درس هاي  بیماري 
به کادر پرستاری و اورژانس شهر قم بگویم. مهدی 
روزهای  در  و  است  قم  اورژانس  فراهانی سخنگوی 
و  کمی  بودیم.  ارتباط  در  باهم  خیلی  کرونا  شیوع 
کاستی ها را می گفتند اما از اینکه بچه ها چطور در این 
جنگ سینه ها را سپر کرده بودند می گوید. عین همان 
زمانی که سینه را جلوی تیر قرار می دادند عزیزانی را 

از دست دادیم. در قم و گیالن که شهرهایی هستند که 
مثل تهران امکانات ندارند و درجه یک مدیریت کردند. 
دمشان گرم که فهمیدند کرونا از قم استارت می خورد.

اگر شما شهردار  کردید...  اشاره  خوبي  نکته  به 
تهران بودید چه می کردید؟

کردن  اداره  چون  است.  سختی  سوال  *خیلی 
کالن شهری مثل تهران خیلی چیز عجیب و غریبی 
است. یک کارهایی را به عنوان فرهنگسازی شهردار 
می شود.  ریا  به  محکوم  و  بدهد  انجام  می خواهد 
سه شنبه های بدون خودرو و با دوچرخه به سرکار رفتن 
که بعد عده اي می گویند بابا اینکه آمده چند تا عکس 

بگیرد و بعد سوار بنزش شود و برود!

-اگر یک پاک کن داشتید چه چیزی را از چهره 
شهر پاک می کردید؟

*ترجیح می دهم چاله های خیابان ها را پاک کنم. 
همین امروز طوری آب از زیر ماشین من به ماشین 
بغلی پاشید که بنده خدا اصال جلویش را نمی دید. البته 
خیلی چیزها برای پاک کردن داریم. اگر شهردار بودم 
فضاهای فرهنگی بیشتری را به شهر اضافه می کردم. 
در  شد  ساخته  فرهنگی  فضای  خیلی  می کنم  فکر 
سال های اخیر اما باز هم در کالن شهری مثل تهران 
نیاز داریم. امیدوارم شرایط کنونی و گذاری که در آن 
قرار داریم بگذرد و در سینماها باز شود و بفهمیم چقدر 
سینما و سالن تئاتر و کنسرت کم داریم. نمی دانم چطور 
کمبودهای فراوان را در شهرهای دیگر باید جبران کرد.

سیامک  با  است  قرار  که  جدیدي  سریال  -از 
انصاري کار کنید، بگویید؟

*فعال اسم سریال صفر بیست و یک است. من 
و سیامک انصاری هستیم. کارگردانی را هم به اتفاق 
فعال  )خنده(!  چطوری  نمی دانم  ولي  می دهیم  انجام 
چیز زیادي راجع به کار نمي توانم بگویم ولي در همین 
حد بگویم که مي خواهیم کاري بسازیم که درخور و 

شایسته مخاطب فهیم تلویزیون باشد.

-قبول دارید در سال هاي اخیر کیفیت بسیاري 
از سریال ها خصوصا در بخش طنز پایین آمده است؟

*خدا حمید صدری را حفظ کند. جای خالی او و 
رضا عطاران چند سالی است در روزهای ماه مبارک 

رمضان احساس می شود. احساس می کنم بعد از رفتن 
رضا عطاران از تلویزیون کارها خیلی رنگ و بوی ماه 
مبارک را ندارد. امیدواریم زودتر به تلویزیون بازگردد. 
خیلی موافقم با اینکه یک جای کار می لنگد که هنوز 
هم سریال های قدیمی مخاطب دارند. کارهای جدید 
برخي  و  ندارند  را  رمضان  مبارک  ماه  بوی  و  رنگ 
دیگر از سریال ها هم متاسفانه از کیفیت خیلي پاییني 

برخودار هستند.

-عده اي از همکاران شما مي گویند که شما خیلي 
انرژي دارید و عده اي دیگر مي گویند خیلي صبور و 

آرام هستید...
این  ظهر  تا  هستم.  اسلو  کال  ها  صبح  *من 
وضعیت کال وحشتناک را دارم و بعد یک دفعه یک 
بعدازظهر ُپرانرژی مي شوم و بعد دوباره رو به غروب 
که می رود انگار تمام می شوم. در ساعت های ۲ تا ۷ 
عصر در پرانرژی ترین حالتم هستم، اگر ناهار نخورم 
که پرانرژی تر هستم. صدای من حمامی است. یک 
فیلمی را داشتم کار می کردم و 4تا آهنگ برای این 
به جان خودم در حمام دفتر خواندم.  فیلم خواندم و 
خدا سیدکمال طباطبائی را رحمت کند. فیلم زندگی 
شیرین را می ساختیم و باید آهنگ ها قبل فیلم جمع 
می شد و من همه آهنگ ها را در حمام دفتر خواندم 

که پول استودیو ندهیم!

آدمي  را  اهالي سینما شما  تمام  -در عین حال 
بسیار معتقد مي دانند...

*خدا به ما می گوید اگر فکر می کنی دری بسته 
است نگاه کن و این برکت را ببین. این حال و این 
امید را ببین. مگر می شود یک چراغ خاموش شود و 
۱۰ تا چراغ جلوی راه مان روشن نشود. امکان ندارد. 
اعتقاد من در زندگي به همین شکل است. فکر می کنم 
یک چیزهایی شخصی است و مال خود آدم است و 
نباید بازگو شود. احساس می کنم همانطور که بزرگان 
می گویند سیرت آدم ها در صورت شان می آید و این حال 
درونی ماست که به صورت مان بازمی گردد. یعنی اگر 
تو کار خیری می کنی و سختی می کشی ولی وقتی 
خالص می شوی یک حال خوش و یک سبکی به تو 
دست می دهد. ناخواسته شاید مالت در آن مسیر رفته 
باشد، از دهن زن و بچه ات زده باشی شاید از خانه و 
زندگی ات گذشته باشی شاید ساعت ها از خانواده دور 

باشی ولی وقتی آن اتفاق برایت می افتد ناخودآگاه این 
سبکی یک لبخند بزرگ روی لبت می آورد. این را خیلی 
به من گفته اند که بابا تو که همیشه نیشت باز است و 

نمی دانی غم چیست!

-چقدر در زندگي تان اشتباه کرده اید؟
نمی توانم  کرده ام.  اشتباه  هزاران  زندگی  *در 
اشتباه می کنم.  تا شب دارم  اولویت بندی کنم. صبح 
آبرویم حفظ  بماند.  به جای  آبرو  از من  دارم  دوست 
شود. پدرم الحمداهلل در قید حیات هستند و به ایشان 
بچه ها  با  دارم.  کاری  چه  نگویم  من  اگر  برمی خورد 
جا  به  برای خودم  که چه چیزهایی  گفتگو می کردم 
گذاشته ام چون اینقدر تکرار شده است در این سال ها و 
تولید محتوای مان در این سال ها کم بوده و یا محتوای 
در شأن برای مخاطب نساخته ایم که رجوع کرده ایم به 
سال های گذشته و تامین برنامه ای جلو رفته ایم. خیلی 
وقت ها کلماتی که ما به کار می بریم ورد زبان مردم 
ذهن تان  در  من  قمی  گویش  اگر  هم  شما  می شود. 

می آید به همین دلیل است.

-جایي خوانده بودم که استقاللي هستید و عاشق 
زنده یاد ناصر حجازي...

*من واقعا عاشق ناصرخان حجازی بودم. اصال 
یک کاریزمای عجیب و غریبی داشت. من خیلی کم 
او را دیدم ولی اولین باری که دیدم 4 ستون بدنم از 
ذوق می لرزید. چقدر رک بود و حرف دل می زد. درباره 
استقاللي بودن ولي اینطور نیست. دوستاني دارم که در 
ولي  وریا غفوري  مثل  استقالل هستند  تیم  عضویت 
وافعا تعصبي روي هیچ رنگ خاصي ندارم و دنبال این 

مسائل هم نیستم.

دوست  همه  از  بیشتر  خودتان  را  کمدین  کدام 
دارید؟

بود.  سکوت  سینمای  سردمدار  چاپلین  *چارلی 
مگر می شود با چنین ابزارهای محدودی همچنان با 
او می خندیم. همه کارهایش دغدغه مند است. هیچ وقت 

خنده بی دلیل او را نمی بینید.

-از کدام خواننده خوشتان مي آید؟
دارم  را دوست  بگویید  *من هر خواننده ای که 
و کارهایشان را گوش می دهم. ممکن است کار هر 

خواننده ای از هر گوشه ای از جهان در شرایطی به جان 
و جگرم بچسبد و گوش کنم و حال کنم.

-مي خواهم درباره برخي همکاران و دوستان تان 
نظرتان را بپرسم... زنده یاد عارف لرستاني؟

*روح عارف لرستانی قرین رحمت باشد. انساني 
بسیار شریف و دوست داشتني بود و بارها در کنار هم 

حضور داشتیم. بسیار صبور بود و در کارش جدي.

-سعید پیردوست؟
*خیلي او را اذیت کردیم )خنده(! الهی بگردم، 
سبیل مصنوعی های من در سریال نقطه چین در لبم فرو 
می رفت و احساس می کردم سوزن ته گرد فرو می رود. 
در همین شرایط سعید پیردوست باید یک دیالوگ ۵ 
را  او  پاچه خواری  باید  هم  ما  و  می گفت  ۶ خطی  یا 
می کردیم. من این سبیل ها را در گوش سعید پیردوست 

می کردم. در همان شرایط دیالوگش را می گفت.

-مهران غفوریان؟
الغری  از  بعد  غفوریان  مهران  چرا  *نمی دانم 
تغییر هویت داد. مهران شرایطی برای زانویش پیش 
آمد و یک تکه از استخوان لگنش را برداشتند و به 
خاطر همین مجبور شد وزنش را کم کند. در یکسری 
از برنامه ها دیدید که لنگ می زند و سخت راه می رود. 
خیلی به خودش سختی داد ولي درنهایت به چیزي 
با او  که مي خواست رسید. در کار هم که سالهاست 
همکار بوده ام و همیشه از حضور در کنارش لذت برده ام.

-رضا شفیعي جم؟
*بدون تعارف می گویم بهترین بازیگر تیپ ایران است. 
روی دست رضا شفیعی جم بازیگر تیپ ساز نداریم. من خودم 
غالبا تیپ شخصیت بازی می کنم ولی باید سر کالس های 
رضا بنشینم. او انگار یک بانک و یک آرشیو درونی عجیب 
و غریب دارد که سالهاست با آنها بزرگ شده است. مگر 
می شود آدمیزاد جغد شود. او در صحنه ای این را بازی کرد!
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این روزها و درحالي که هنوز مشخص نیست که دقیقا فعالیت هاي 
شرایط  به  توجه  با  طبیعتا  و  شد  خواهد  آغاز  زماني  چه  از  تئاتري 
فاصله گذاري براي شروع فعالیت ها، این موضوع براي نمایش ها بسیار 
سخت خواهد بود، سایت تیوال که مرجعي کامل و جامع در سال هاي 
اخیر براي تئاتر کشور بوده، ۲۶ فیلم تئاتر را آماده کرده و امکان تماشاي 

آن براي مخاطبان تئاتري فراهم شده است.

پسر نیل
گیتا داوودی نویسنده این فیلم تئاتر و ناصر آویژه کارگردان آن 
است. علیرضا ناصحی، مریم اکبری، حسین مزینانی، مریم آشوری، 
قاسم انصاری شاد، رها آویژه، کیمیا حسینی، نوید اکبری مبارکه، امین 
میرزاباقری و آرش حسنی در این اثر که سال ۹4 در تاالر هنر اجرا 

شده است ایفای نقش کردند.

طپانچه خانم
این فیلم تئاتر نوشته محمدامیر یاراحمدی و کار شهاب الدین 
حسین پور قرار است از سامانه تیوال پخش شود و بازیگران آن مارال 
فرجاد، آرش فالحت پیشه، محمد نادری، ندا مقصودی، گیلدا حمیدی، 
بهزاد جاودان فرد، غزاله جزایری، جواد پورحیدری، مرضیه سهراب، 

سیما خزاعی و سعیده آغویی هستند.

الکی عجق وجق
امیر مشهدی عباس و کارگردان آن  تئاتر  فیلم  این  نویسنده 
آناهیتا غنی زاده است و آرش صادقیان حقیقی، آزاده نوری، ملیحه 
بازی دهندگان  مهدوی  سمیرا  و  مقیمی  عطا  اسفندآبادی،  مقیمی 
عروسک الکی عجق وجق هستند. این نمایش سال ۱۳۹۵ در تاالر 

هنر اجرا شده است.

یک شهر بی پرنده
طراح و کارگردان این فیلم تئاتر ناصر آویژه است و در این نمایش 
کودک و نوجوان ناصر آویژه، رامین کمال زاده، محمدرضا معجونی و 

زینال ایزدپناه ایفای نقش می کنند.

به خاطر یک مشت روبل
این نمایش را نیل سایمون بر پایه داستان های آنتوان چخوف 
نوشته و شهرام زرگر آن را ترجمه کرده است. به خاطر یک مشت 
روبل که کاری از گروه تئاتر لیو است زمستان سال ۸۸ در تماشاخانه 
ایرانشهر روی صحنه رفت. کارگردان این اثر محمدحسن معجونی 
است و سعید چنگیزیان، رضا بهبودی، حسن معجونی، مهدی کوشکی، 
هوتن شکیبا، سجاد افشاریان، سوگل قالتیان، آوا شریفی، پدرام شریفی، 

دایانا فتحی و آرش مالمیر بازیگران آن هستند.

مردی برای تمام فصول
رابرت بولت نویسنده این اثر با ترجمه فرزانه طاهری و کارگردانی 
بهمن فرمان آرا است. مردی برای تمام فصول با بازی رضا کیانیان، 
سیامک صفری، سهیال رضوی، فرزین صابونی، هدایت هاشمی، احمد 
ساعتچیان، امیررضا دالوری، بهناز جعفری، علیرضا آرا، رضا موالیی، 
محمدرضا مالکی و بهمن فرمان آرا سال ۱۳۹۳ در تاالر وحدت به 

صحنه رفته است.

جنایت و مکافات

جنایت و مکافات سال ۱۳۹4 به کارگردانی ایمان افشاریان و 
بازی مجید آقا کریمی، مهدی پاکدل، محمد پویا، زهرا سعیدی، سوده 
شرحی، الهام شکیب، پرنده عالیی، عطا عمرانی، الدن کامیاب، محمود 
کیان، سپهر گودرزی، رامین محمدیان، مصطفی مظفری، یاشار مومن 
زاده و سیاوش میری سال ۱۳۹4 در عمارت مسعودیه اجرا شده است.

تونل
این اثر نوشته فارس باقری به کارگردانی سیامک احصایی است. 
فاطمه معتمدآریا، شبنم مقدمی و روح اهلل حق گوی لسان در تونلگ 

باران  تئاتر  کرده اند.  نقش  ایفای 
سال ۱۳۹4 میزبان این اثر نمایشی 

بوده است.

سنگ ها در جیب هایش
اثر  جیب هایش  در  سنگ ها 
پارسا  کارگردانی  به  جونز  مری 
پیروزفر عنوان فیلم تئاتر دیگری با 
بازی رضا بهبودی و پارسا پیروزفر 
است که سال ۱۳۹۲ در سالن استاد 
ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر 

اجرا شده است.

اتاق ورونیکا
اتاق  بعدی  تئاتر  فیلم  عنوان 
ورونیکاست. طراح و کارگردان این 
اثر نوشته ایرا لوین و ترجمه میترا 
شاکری، رضا ثروتی است. بازیگران 
این نمایش ایمان افشاریان، مرتضی 
و  پسیانی  ستاره  کاشی،  اسماعیل 
نمایش  این  هستند.  جعفری  بهناز 

سال ۱۳۹4 در عمارت مسعودیه به صحنه رفته است.

باالخره این زندگی مال کیه؟
فیلم تئاتر بعدی باالخره این زندگی مال کیه؟ نام دارد. این اثر 
نوشته برایان کالرک با ترجمه احمد کسایی پور و کارگردانی اشکان 
خیل نژاد است. بازیگران این نمایش نوید محمدزاده، ندا گلرنگی، الهه 
آزاده صمدی، هومن کیایی، مینا  شه پرست، محمد هادی عطایی، 
کریمی جبلی، کیوان ساکت اف، حمید رحیمی، شهاب الدین حسین پور، 
سینا باالهنگ، محمد اشکان فر هستند. این اثر سال ۱۳۹۳ در سالن 

استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه آمده است.

آرسنیک و تور کهنه
فیلم تئاتر آرسنیک و تور کهنه اثر جوزف کسلرینگ با ترجمه 
کامبیز کاهه و کار حسین پارسایی است. بهاره رهنما، نیما سیاری، 
سامان دارابی، فهیمه امن زاده، فرناز رهنما، بیژن بنفشه خواه، اردشیر 
کاظمی، پژمان جمشیدی، سپند امیرسلیمانی و خسرو احمدی در این 
نمایش ایفای نقش کردند. این اثر سال ۱۳۹۳ در سالن استاد سمندریان 

تماشاخانه ایرانشهر اجرا شده است.

حافظ، مولوی، خیام و سعدی
اپرای عروسکی حافظ، اپرای 
عروسکی  اپرای  مولوی،  عروسکی 
به  سعدی  عروسکی  واپرای  خیام 
کارگردانی  و  طراحی  نویسندگی، 
بهروز غریب پور است. مریم اقبالی، 
ابوالخیریان،  علی  پاکدست،  علی 
مرجان احمدی، مرضیه سرمشقی، 
حسینی،  هانی  امیرخسرو،  نسیم 
مهرنوش صادقیان،  رحمانی،  مریم 
اشرف زاده،  زینب  بیگدلی،  صدف 
الهام وفایی، مائده مدنی و سارا اقبال 
بازی دهندگان عروسک این نمایش 
هستند. این چهار اثر چند دوره در 
تاالر فردوسی به صحنه آمده است.

شرقی غمگین
فیلم تئاتر شرقی غمگین نوشته 
سجاد افشاریان با طراحی علی زندیه 
این  در  است.  زارعی  سعید  کار  و 

نمایش سجاد افشاریان و سیدهومن شاهی به عنوان بازیگر حضور 
دارند. این نمایش سال ۱۳۹۶ در تماشاخانه پالیز و پردیس تئاتر شهرزاد 

به صحنه آمده است.

مرد بالشی
مرد بالشی نام فیلم تئاتری اثر مارتین مک دونا و کار مشترک محمد 
یعقوبی و آیدا کیخایی است. پیام دهکردی، علی سرابی، نوید محمدزاده 
و احمد مهران فر بازیگران این نمایش هستند. این اثر سال ۱۳۹۲ در 

فرهنگسرای ارسباران و سال ۱۳۹۵ در تئاتر باران اجرا شده است.

نورا
فیلم تئاتر نورا کار علیرضا کوشک جاللی است و بازیگران آن 
پانته آ بهرام، احمد ساعتچیان، پیام دهکردی، رضا موالیی، افسون 
دلخواه و بهناز جعفری هستند. این نمایش سال ۱۳۸۹ در مجموعه 

تئاترشهر به صحنه آمده است.

خشکسالی و دروغ
خشکسالی و دروغ نام فیلم تئاتری نوشته و کار محمد یعقوبی 
است. علی سرابی، آیدا کیخایی، پیمان معادی و باران کوثری در این 
نمایش ایفای نقش کردند. این اثر سال ۱۳۹۰ در تماشاخانه ایرانشهر 

اجرا شده است.

پچپچه های پشت خط نبرد
پچپچه های پشت خط نبرد عنوان فیلم تئاتری نوشته علی رضا 
محمد  نمایش  این  در  است.  خیل نژاد  اشکان  کارگردانی  به  نادری 
اشکان فر، سینا باالهنگ، حمید رحیمی، کیوان ساکت اف، محمدهادی 
عطایی، مهدی فریضه، امیراحمد قزونی و نوید محمدزاده ایفای نقش 
کرده اند. این اثر سال ۱۳۹۶ در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا شده است.

هم هوایی 
هم هوایی فیلم تئاتری به نویسندگی مهین صدری و کارگردانی 
افسانه ماهیان است. بازیگران این اثر ستاره اسکندری، الهام کردا و 
باران کوثری هستند. این نمایش سال ۱۳۹۳ در موسسه فرهنگی 

اکو اجرا شده است.

عامدانه، عاشقانه، قاتالنه
عامدانه، عاشقانه، قاتالنه فیلم تئاتری نوشته و کار ساناز بیان با 
بازی سهیل صالحی، فروغ قجابگلی، نسیم ادبی و بهاره رهنما است. 

این اثر سال ۱۳۹4 در تئاتر باران اجرا شده است.

اسم
فیلم تئاتر اسم اثر ماتیا دوالپورت و الکساندر دوالپتولیر با ترجمه 
شهال حائری و کار لیلی رشیدی است. بازیگران این نمایش لیلی 
رشیدی، محمدحسن معجونی، داریوش موفق، عباس جمالی و سارا 
افشار هستند. این اثر سال ۱۳۹4 درتماشاخانه ایرانشهر اجرا شده است.

خدای کشتار
و  ترجمه  با  رضا  یاسمینا  نوشته  تئاتری  فیلم  کشتار  خدای 
کارگردانی علیرضا کوشک جاللی است. سیما تیرانداز، اشکان خطیبی، 
الدن مستوفی و رضا موالیی بازیگران این نمایش هستند. این اثر سال 

۱۳۹۱ در مجموعه تئاترشهر به صحنه آمده است.

مژده به عالقمندان تئاتر

فیلم تئاترها براي مخاطبان تئاتري به نمایش درآمدند


